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 :ملخص الدراسة 
ى ىعيددا لدود ىل لدتددر يتهداا دصددي ل االديمييي ل فتمدديعييي تدر مددفيايي  لد دمىي ل فتميعيددا  مةدتى  تحفيددف هدفت  لدفالةدا لداله ددا  دد          
ح ل فتمديعر مةدىأةدتافم لدبيحدم مد صل لدىتهتبا هذه لدفالةا مي لدفالةدي  لدىالدةيا لدتحليليدا،  يصم،أكثا لدو ىل لدىلقها عل تحفيف، ى بقليع غزة

 بأةددلىا لدحالددا لد دديمع دفميددي ل االدديمييي ل فتمدديعييي ىل االدديميي  ل فتميعيددي  لدهدديمليي بكيتددا مددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيددا لدم ت دداة تددر
 لدود ىل أكثدا، ىك دة   تديمل لدفلاةدا أي  تديمل لدفالةدا عدي دلك د ، ىلةدتهيي لدبيحدم بمقيديل لدود ىل مةدافة (135ىلدبيدغ عدففهم   قليع غزة
لدودد ىل لدالفهددا  ددد  لدهىلمددع هددر   ل فتميعيددا ىلدميفيددا  ددد  حيدددا ل عيددي  لدمص ددر لد ددمىي مددفيايي  تددر ل فتمدديعييي ل االدديمييي علدد  لدىلقهددا

يليصددي لدودد ىل لدالفهددا  ددد  لدميةةددا لدتددر  ،%68.7، يليصددي لدودد ىل لدالفهددا  ددد  لدهىلمددع لدت ايميددا ىل فلايددا ب ةددبا %70.9ب ةددبا لدتحةيزيددا 
، يليصددي لدودد ىل لدالفهددا %59.7، يليصددي لدودد ىل لدالفهددا  ددد   ىعيددا لدهمددب  ىلبيهددتصم ب ةددبا %66.7يهمددع بصددي ل االدديمر ل فتمدديعر ب ةددبا 

، يليصدي لدود ىل %53، يليصدي لدود ىل لدالفهدا  دد   االديا ل االديمر ل فتمديعر  ةةد  ب ةدبا %54.9لاع لدمفتمي ب ةدبا وي لدمص ا فى  د  
، كمي ىأةدةا   تديمل لدفالةدا بأ د  %47.1، ىأاياًل لدو ىل لدالفها  د  ل ةاة ىل هع ب ةبا %51.2لدالفها  د  لدهبقي  فلاع لدميةةا ب ةبا 

لدفد ل ىمت يدا لدابداة ىمت يدا  تهدز  دمت يدا ل فتمديعييي ل االديمييي دصدي يتهداا لدتدر لدو ىل بيي لحاليميا ف دا ذل  فىهايا تاىق تىفف  
 مكيي لدهمع.

 )الضغوط، اإلعياء المهني، األخصائيين االجتماعيين( :الكلمات المفتاحية

 
Abstract: 

      The purpose of the current study was determine the level and quality pressures faced by social workers in 

the directorates of social affairs in the Gaza Strip, and determine of the more pressures that faced them, this 

study is considered of descriptive analytical studies, The researcher used the social survey method  a manner 

Comprehensive limited  to All social workers, Workers in the directorates of social affairs in the Gaza Strip, 

Totaling (135) Single, the researcher use pressure gauge to detect the results of the study, Results of the study 

revealed that more pressure on social workers in the directorates of Social Affairs  that leading to a vocational  

fatigue case is: Pressure due the motivational factors by 70.9%, Followed by the pressures due to 

organizational factors and administrative by 68.7%, Followed by the pressures due to the institution he works 

the social worker by 66.7%, Followed by the pressures due to the quality of clients and Their conditions by 

59.7%, Followed by the pressures due to the profession within the community by 54.9%, Followed by the 

pressures due to the character of the social worker himself by 53%, Followed by the pressures due to relations 

within the institution by 51.2%, Finally pressures due to the family and parents by 47.1%, It also resulted in 

the results of the study That there are no significant statistical differences between the pressures faced by 

social workers due to the variable gender and experience variable and variable workplace. 
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 أواًل: مقدمة الدراسة:
تاتلددد  مةدددتىيي  لدوددد ل تبهدددًي د دددىع لدهمدددع ىلبيهتددد ، ىبيدتددديدر تدددلي أكثدددا مفدددي   لدهمدددع  ثدددياة دلوددد ىل تلددد  

ي ى أ ةةدددصم دافمدددا ل ادددايي، تي االددديميلدمفدددي   لدتدددر تمتددديز بمىلفصدددا مبي ددداة مدددي لد ددديل، ىلدتدددر يكدددال تيصدددي ل تدددالف 
ل فتمدديعيىي مهاوددىي دلودد ىل أكثددا مددي غيدداهم، حيددم ياتدديا هددي   مص ددتصم ىدددفيصم لداغبددا لدقىيددا دمةدديعفة ل اددايي، 

ي يالدديبصم ل  صددي  هىدكد صم ةدداعيي مددي يدفاكىي حفددم لدم دديكع، تيهملدىي بأقالدد  فصددفهم ديفدفىل أي لدم دديكع تةددتما، ع دف
 . (2003فىفة،  هم بأ صم عفيمى لدةيمفةا ىي هاىي بي عيي  د هى 

بيدقددديمميي عليصدددي، ىهدددم ل االددديميىي ل هتمددديم بمص دددا لدافمدددا ل فتميعيدددا يتللدددا م دددي أي  همدددع علددد  ل هتمددديم ى 
، حيدددم يتهددداا ل االددديميىي تهدددففة، ايالدددا تددر مدددفيايي  لد ددديىي ل فتميعيددامل فتمدديعيىي لدهددديملىي تدددر لدمفددي   لد

االديمر ل فتمديعر عدي لدقيديم بدفىاه  للدةدلبيا لدتدر تهدىق ل فتميعيىي دلهفيف مي لداىلها ىلدم كب  لدتر دصي أبهيفهي 
 أى تقلع مي تيعليت ، أى تيثا ب كع مبي ا أى غيا مبي ا عل  تيعليا ل فل  لدمص ر.

ىتهف ايها ل عيي  لدمص ر مي لدمىودىعي  ىلدادىلها لدحفيثدا  ةدبيًي، لدتدر بدفأ ل هتمديم بصدي تدر مفديع لدافمدا 
ىعل  لداغم مي ىفدىف عدفف مدي لدفالةدي  عدي اديها ل فتميعيا ىلدتر ةبقصي كع مي مفي   لدتهليم ىلدتمايا ىل فلاة، 

قليلدا،  اداًل  هميدا فالةدا مثدع هدذل لد دىع مدي لدادىلها ىمدي ي دتل ،    أ صي تهتبا عيي  لدمص ر تر لدتاالالي  ل اا  ل
ىكددذد  قلددا لدمحدديى   لدهلميددا دتقددفيم  مدديذ  عمليددا ع صددي مددي أوددالا ىلثدديا ةددلبيا علدد  ل تددالف ىلدفميعددي  ىلدمفتمهددي ، 

 دمحيىدا لدتالص مي مثع هذل لد ىع لداىلها ىلدم كب . 

عيي  لدمص ر مي هى    حيدا يالع  ديصي لدمص ر بهف أي يكىي قف أةت ةذ كع لدةبع ىلدليقي  لدممك ا دلتهيمع ىل 
قدددىف قفالتددد ، ىتفهلددد  ي دددها بي فصددديف ىلدتهدددا ىلد دددهىا بدددبها ل ودددلالبي  لدتدددر أالدددبح  ت  مدددي مليددددا لدهمدددع لدزلمدددفة 

 ة تر ل فل .لد االيا ىلد ةةيا أى لد ةل فةميا، ممي ييفي  د  عفم لدكةي 

ف مي لدفالةي  أي ل عيي    يتأثا بهيمع ىلحف ى   ىع ىلحدف مدي لدود ىل ىدك د  يحدفم متدأثاًل يكمي أ يا  لدهف
ف يدبهفف مي لدهىلمدع أى عدفف مدي لدود ىل، ىمدي ثدم يمكدي لدقدىع أي حدفىم ل عيدي  لدمص در ت دتل عدي لدتدأثيا لدةدلبر دلهف

 ا أى لد االيا أى لدبيما.مي لدهىلمع ىلدو ىل لدفلاليا ىلدايافي

ود ىل ىل عيدي  لدمص در، ىأي مدي ذهدا دتحفيدف ل عيدي  لدمص در لدىيىف لدبيحم أي ي يا  د  أي ه ي  تاق بيي 
 االديمر لفتمديعر  دد أبيدهىلمع لدايافيا، فهع تحفيدفه  يقالدًي  ي تدأثيا لدهىلمدع لدمةدببا د عيدي  لدمص در تاتلد  مدي  

لدةددي ىلدابدداة ىلدمصدديال  ىلدتددفايا ىلدميفيددي  ىلدحيفددا ىمددي لفتمدديعر لاددا بمقددفلا أ دديي  كثيدداة، ىلدتددر مددي بي صددي  أاالدديمر
  يب  ذد  بي ويتا  د  لدةبما لدفةميا ىلدالحيا ىلد ةةيا.

ايلمدددًي،  ي لدهبددداة ديةددد  بكثددداة  أي قيددديل ل عيدددي  لدمص دددر بيدهىلمدددع لدوددديغلا، ي هدددف قييةددديً  كمدددي يدددا  لدبيحدددم
  حفلم حيدا ل عيي  لدمص ر لدذي يهي ر م صي لدةاف.ا بمقفلا تأثيا تل  لدو ىل متةيعل لدو ىل ىتهففهي، ىدكي

 وددد ىللدبددديي هبقدددا لد فددديفي ل عتبددديا ددددذل ةدددى  يصدددتم لدبيحدددم بفالةدددا ل عيدددي  لدمص دددر كحيددددا مدددي ل ادددذ تدددر 
 و ىل ىل عيي  لدمص ر أم  .لدلدةيلع لدتيدر  هع تىفف عبقا بيي  عل  فيبال ، مي محيىدا عيي  لدمص رىل 
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 ، دد  حدفىم حيددا ل عيدي م أي ي يا  د  أي بها لدبيحثيي ع فمي يقىم بفالةا لدهىلمدع لدميفيدا حف لدبيى كمي ي
ي كديي لدبي م يدا  أهميدا هدذه حد  مدي يقدىم بفالةدا لدهىلمدع لدماتبلدا ببيمدا لدهمدع تقدل،    أي هدذل يهتبدا تالدىا قيالدا، ىل 

ل عيدي  لدمص در دصدي مدي ل هميدا،    دي   ل ادا  تدر حيددا حدفىم لدهىلمع،    أي لدهىلمع ىلدود ىل لد االديا ىلدبيميدا 
 ةددتليي لدةالددع بدديي تددأثيا لدهىلمددع ىلدودد ىل تددر بيمددا لدهمددع ىلدهىلمددع ىلدودد ىل تددر لدبيمددي  ل اددا  لدمتةيعلددا مهددًي تددر 

االديمر ل فتمديعر يةديهم تدر لدتهفيدع بحيددا  ي يمكي أي توية  دود ىل لدهمدع ثقدًب علد  ل، دمل  ةي ر ليا لدتةيعع 
ل عيي  لدمص ر، دذد  ةى  يصدتم لدبيحدم تدر تحفيدف لدهىلمدع ىلدود ىل بيد دمىديا، لادذًل تدر ل عتبديا لدهىلمدع ىلدود ىل 

لدماتبلددا بيدهمددع، ىلدهىلمددع ىلدودد ىل لدماتبلددا بيدبيمددا لدايافيددا تددر محيىدددا تقددفيم  لدهىلمددع ىلدودد ىللد االدديا ىكددذد  
  ليا كلر دلو ىل لدميثاة ىلدمحتملا دحيدا ل عيي  لدمص ر.

 تحفيددفمددف  عبقددا لدودد ىل لدماتلةددا بحددفىم حيدددا ل عيددي  لدمص ددر، ىكددذد  ذد  ةددى  يقددىم لدبيحددم بفالةددا ددد
 .ي  لدمص رأكثا أ ىلع لدو ىل عبقا بي عي

 ثانيًا: الدراسات السابقة:
أى ه يدددد  لدهفيدددف مدددي لدفالةدددي  ل ف بيدددا ىلدهابيدددا لدتدددر لهتمددد  بفالةدددا مىودددىعي  لدوددد ىل ىل عيدددي  لدمص دددر 

 ، ىيمكي تحفيفهي تيمي يلر لدىايةر

خصــائيين ألاســتخدام مقيــاع اإلعيــاء مــ  ا عددي  ،et al Adams, Richard E. (2008).  فالةددا
هفت  لدفالةا لداله ا تقيديم لدةداىق بديي لودلالا مدي بهدف لدالدفما ىل حتدالق   في أعقاب الكوارث الحضرية االجتماعيين

( مةدافة 236لدىايةر ىفالةا ففى  لولالا مي بهف لدالفما تر لدت بي بيدمهي دية لد ةةديا، تدم فمدي بيي دي  لدفالةدا مدي  
ةبتمبا عل  ماكز لدتفدياة  11 صاًل عقا هفمي  20  دمفة االيمييي ل فتميعييي لدذيي عي ىل تر مفي ا  يىيىا  مي ل

لدهدديدمر، يهددي ىي مددي لوددلالا مددي بهددف لدالددفما ى  يهددي ىي مددي ل حتددالق لدددىايةر، ىتك دد  لد تدديمل أيوددي أي كددًب مددي 
ا لولالا مي بهدف لدالدفما ىل حتدالق لددىايةر تداتبل بيدود ىل لد ةةديا بهدف لدةديلاة علد  عىلمدع لدالدا، ىتيكدف لدفالةد

االددديمييي ل فتمددديعييي لددددذيي يقدددفمىي ل ةت دددياة دلهمدددب  علددد  أهميدددا لدتهددديل  مدددي لددددذيي يهدددي ىي مدددي ل حبددديل مدددي ل 
  . ةةيالدمتواايي ىمي يهي ى   مي م كب  

عيـاء المهنـي، الفروق بين الجنسين الـيين يعـانون مـن اإلعدي   ،Michael, G., et al. (2009)  فالةا
لدةداىق بديي لدف ةديي، ىعلد  مدف   تحفيدفةه  لدهفيف مي لدفالةدي   دد    والمؤهل والحالة االجتماعيةوالتي تعزى للعمر 

لدهقفيي لدميوييي كي   ه ي   تيمل مت يقوا تيمي يتهلق بىفدىف أى عدفم ىفدىف تداىق بديي لدف ةديي تيمدي يتهلدق بيدود ىل 
عيددي  لدمص ددر، ىهددذه  لدمص يددا، ىلقتدداب لدددبها  ددد  أي لدافدديع ىلد ةددي  لدددذيي تهاوددىل بكثدداة دلودد ىل لد ةةدديا يهددي ىل مددي ل

لدةاىق بيي لدف ةيي ع ف تهاوصم د عيي  لدمص ر، مي مالعية مت يا لدهما ىلدحيددا ل فتميعيدا  تحفيف   د  لدفالةا تةه
(  د  أي لد ةي  يهي يي مي مةتىيي  2775ىلدميهع لدهلمر، ىت يا لد تيمل لدتر تم لدحالىع عليصي مي عي ا مكى ا مي  

مت يا لدهما ىلدحيدا ل فتميعيا ىلدميهع لدهلمر تر لدمهيفدا دم  فايع عيي  لدمص ر مي لدافيع، ىبيداغم مي  أعل  مي ل
 .لدف ةيييحاليميا بيي  يىفف تاىق ذل  ف دا 

  ضغوط العمل واالنفعال العاطفي، والحاجة إلى التعـافيعي   Sonnentag, S., et al. (2010)فالةا  
تصتم هذه لدفالةا بيدةاليم لد ةةر لد يتل عدي لدهمدع تدر ل ىقدي  لد يدا اةدميا دلهمدع، كفدز  ىةديل بديي ود ىل لدهمدع ى 
لدهمع لدبيتر لدبةيل مي في ا ، ىافىف لدةهع لد يتفا عي لدو ل ىلدحيفا  د  لدتهيتر مي في دا لادا، تدم فمدي بيي دي  
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لدهمع لدماتةي ىحيدا لدت يتا   مةافة، أاصا   تيمل لدفالةا أي عا (136لدفالةا مي عي ا قةيىةا باىتةتي   ىعففهم  
لدهدديلةر، ىل اةدديا حددفىف لدهمددع تددر لدم ددزع، ذل  الددلا بيدةالدديم لد ةةددر لد دديتل عددي لدهمددع  تددر ل ىقددي  غيددا لدمحددففة 

  لدفالةددا أي دلهمددع، ىأيوددي تىقهدد  لدفالةددا مةددتىيي  عيديددا مددي ل  ةهدديع لدهدديلةر ىلدحيفددا  ددد  ودداىاة لدتهدديتر، ىتددا 
لدةالدديم لد ةةددر كدديي ىةدديلًي فزميددًي بدديي ودد ىل لدهمددع ىافىف لدةهددع لد يتفددا عددي ل  ةهدديع، حيددم تاصددا أهميددا لدةالددديم 

 .ىل  ةهيعلد ةةر تر عبقت  بي فصيف 

ضـغوط العمـل عدي   Gray-Stanley, Jennifer A. & Muramatsu, Naoko   (2011  فالةدا
ي ت دا ود ل لدهمدع بديي عمديع   الياتية واالجتماعية بين العاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحيةعياء المهني والموارد اإلو 

ذىي لدهيهي  لدةكايا ىلد ميميا، ىقف تةيعف  تديمل هدذه لدفالةدا لدهديمليي تدر لدالحيا، لدذيي يقفمىي لداعييا دألتالف لداعييا 
صم تددر قدديلدالددلا بي عمدديع لدودديغلا ىبيدتدديدر ت عمدديع ذل  مفدديع لداعييددا لدالددحيا تددر تصددم عددا  لدهمددع ىغياهددي مددي ل

عيي ، تم  فال  فالةا لةتقاليميا علد  عي دا مكى دا  لدمةتقبع ىتحةزهم عل  لدت لا بالىاة أكثا تيعليا تر م ي حفىم ل
( مددي لدهمدديع لدهدديمليي تددر مفدديع لدالددحا مددي امةددا مددي لدم امددي  لدمفتمهيددا لدتددر تددىتا لدمةددكي ىلدتهلددديم 323مددي  

عيقي  ىذىي لدهيهي  لدةكايا لد ميميا، تىالل  لدفالةا  د  ىفىف لاتبيل  فمي  لداعييا لدذلتيا دلبيد يي ىذىي للدمص ر ىا
عيددي  تهتمددف علدد  مةددتىيي  عددا  لدهمددع ع ددف ل (، ىلدهبقددا بدديي فعددم لدهمددع ل فتمدديعر ى α<0،01فلع لحالدديميًي ع ددف  

 0،05>α 0،05ىل عيددي  يهتمددف علدد  مةددتىيي  عددا  لدهمددع ع ددف  (، ىلدهبقددا بدديي لدددتحكم تددر لدقددفال  لدفلاليددا>α ،)
لدهمددع ل فتمدديعر ىلدددتحكم تددر لدقددفال  تهلددر تدداىق تهتمددف علدد   (،  ذل كدديي فعددمα<0،05ىلدم ددياكا تددر الدد ي لدقددالا  

أ ددىلع ىمةددتىيي  ودد ىل لدهمددع، هددذه لد تدديمل تيكددف علدد  أهميددا لدهمددع علدد  ب ددي   ددبكي  لدددفعم ل فتمدديعر ىمددىلاف  فلاة 
 .لدالحيادلهيمليي تر مفيع لداعييا  لدو ل

الضغط ما بعد الصدمة واإلعياء بين العاملين في رعايـة الطفولـة، عي  Sprang, G., et al.   (2011فالةا     
تال  هذه لدفالةا تىقهي  ود ىل مدي بهدف لدالدفما ىل عيدي    تحليل مقارن للضغوط المهنية الناتج عن الفئات المهنية

عي دا مفتمهيدا دمةديعفة لدمص يديي، حيدم تهداا عدفف محدفىف مدي لدهمديع ذىي لداالديمص لدمحدففة  اتبديا لدمص ر عل  
( لدمص يدديي فلاددع لدددببف لدددذيي افىل علدد  لدبايددف 669دتحفيددف ةددمي  لدودد ل لدمص ددر دلددذيي تهاوددىل ددد ، علدد  عي ددا مددي  

اددبع الددةحا اةددميا دهوددىيا لدم امددي  دكتاى ددر مددي اددبع فعددىة دلم ددياكا تددر لةددتلبع اأي عبددا ل  تا دد ، مددي  ل
، أفدديبىل علدد  2009 حددي  لدددببف لدتددر تاتةددي بصددي مهددف   ىتيددي  ل لةدديع تددر عدديم ألدمص يددا تددر ةدد  ى يددي  تددر فميددي 

يي تر  للدقيةبيي، ى  ل ةتبييي لدايص بلبيها لدحيية لدمص يا، دلتأكف مي ل اهيق ىأعالا ل عيي ، مي لدذكىا لد بيا ل
لدايةيددا ىيييددفىي عددفم لدم ددياكا تددر لدلقددىل لدفي يددا ت بدديل بىفددىف مي ددال  بدديازة دلف دددا علدد  لدودد ل مددي بهددف لدم دديلق 

هددف لاتةدديع دلالددفما، بي مددي لدددذيي ي ددياكىي تددر لدلقددىل لدفي يددا ت بدديل يبلدالددفما، ىبيدمثددع لدافدديع ىلد ددبيا يتىقددي كليصمددي م
قتداب هدذه لدىاقدا لةدتالتيفيي  دتهزيدز لداعييدا لدذلتيدا دلهمديع تدر بمهفع ل اةيا دلالفما، ىب ي  عل   تيمل هدذه لدفالةدا ت

مفيع اعييا لدلةىدا، ىىال  لده يالدا ل ةيةديا دلالدفما لدتدر أبل د  ع صدي م امدا لدهديمليي تدر مفديع اعييدا ل لةديع، 
 .عيي ل ىلدتر به ىلي لدو ىل مي بهف لدالفما ى 

لدصددف  لددداميل مددي    ي ضــغوط العمــل باضــطراب النــومعالقــة عددي  Berset, M., et al.   (2011فالةددا      
تددأثيا ودد ىل لدهمددع تددر لدمةددي  ىلدليددع، ى ةتدداا أي هددذه لدهبقددا مددي اددبع ل فال  لدىلوددح، تددم  تحفيددفلدفالةددا لداله ددا 

الددي  لدمهييايددا  اتبدديا أهميددا عددفم تددىلزي لدفصددف  لاتبدديا هددذه لدةاودديا علدد  عي ددي  تددر لقليمدديي ك مدديذ ، بيةددتافلم ل



- 6 - 
 

ىو ل لدىق  كميثا ويغل، ت يا  تيمل لدفلاةا أي لدو ىل دصي عبقا بي فال  لدىلوح، ىهر تاتبل بيولالا لد دىم 
دف  كع لدهي ي ، ىل ثيا لد يدا لدمبي داة كي د  هيمدا ددف  كدع لدهي دي ، ىل ثديا لدمبي داة  دلود ىل علد  لد دىم دصدي أهميدا 

تفاع كيمع تر ثبم مي أابي حي  ، ىتفاع فزمدر تدر لدحيددا لدالبهدا، ابي حي  ،  ىبيدتيدر ه ي  أتقل تر ىلحفة مي 
فال  لدىلوددح تهتبددا مصمددا دلددتالص مددي ل ثدديا لدةددلبيا دودد ىل لدهمددع مددي لدحيددية  تىكددف  تدديمل لدفالةددا علدد  تكدداة أي ل

 .لد فيبتالف دتحقيق يقا ل ع لدايالا، بمي تر ذد  لد ىم، ىبيدتيدر 

العالقـة بـين التـدخل المهنـي للخدمـة االجتماعيـة والتخفيـة مـن حـدة عدي   (2011الحلـيم )السيد، عبد  فالةدا        
تبيا تيعليا با ديمل   هفت  لدفالةا  د  لاالضغوط الوظيفية لدى األخصائيين االجتماعيين العاملين بالمدارع اإلعدادية

ل االددديمييي ل فتمددديعييي بيدمدددفلال لدتدددفاع لدمص دددر دلافمدددا ل فتميعيدددا ىلدتاةيددد  مدددي حدددفة لدوددد ىل لدىايةيدددا ددددف  
، هدددذه لدفالةددددا  ددددد  لدفالةدددا لد ددددب  تفايبيدددا ىلدتددددر تهتمددددف علددد  لدتددددفاع لدمص دددر دلافمددددا ل فتميعيددددا، ىتهتبددددا ل عفلفيدددا

( أاالدديمر 39( أاالدديمر لفتمدديعر مددي  فمدديدر  15عددفف   علدد  بيدهي ددا لدمةددح ل فتمدديعر ىلةددتافم  لدفالةددا مدد صل 
دمددفلال ل عفلفيددا لدتدر ل لبقدد  عليصددي لد دداىل بددلفلاة لب ددىلي ، ىتددم تلبيدق لدفالةددا علدد  لكددزلفتمديعر علدد  مةددتى  لدما 

تددر ةيعليددا با دديمل لدتددفاع لدمص ددر دلافمددا ل فتميعيددا ىلدمتمثددع ب تىالددل  لدفالةددا لددد  الددحا لدةدداا لددداميل، ى لدتهليميددا
             .ل عفلفيالدتاةي  مي حفة لدو ىل لدىايةيا دف  ل االيمييي ل فتميعييي بيدمفلال 

  لعتمديفًل علد   اايدا لدت بدي، المهنـي جهـادإلكاة الغيـر مالئمـة الوظيفـ عدي  Ford, M.T. (2012)فالةدا  
توددح عددفم لدتكدديتي بدديي لدودد ل ىلةددتقبديا لدهمدديع ذىي لىلد دداص تددر لدبيمددا لدم يةددبا، ىمهيدفددا لدمهلىمددي  ل فتميعيددا 

هم لدمص يا ىتت بأ بيداودي لددىايةر، تدم لدحالدىع علد  لد تديمل مدي عي دا مفتمهيدا لا أفى لداباة، ىلدتر مي لدمتىقي أي تاتبا 
ةديديا فمدي لدمهلىمدي ، ت ديا  دد  أي ود ل لدهمدع كديي دد  لثديا كبيداة أممثلا مي لدى يي  لدمتحفة ل مايكيا، بيةدتافلم 

لدمص يا تر ل ىقي  لدوديغلا ىلدهالديبا  عل  لداوي لدىايةر، ىع فمي يزيف لدو ل مي لدمتىقي أي تهلر مهيياًل دألفىلا
ودددهي  كثيددداة، ىتدددر بهدددا أتدددر لدمليدبدددا بيتاددديذ لدقدددالا، ىع دددفمي يددد اةا لدوددد ل تدددر لدمهددديييا لدمص يدددا، يكدددىي د ثددديا 

لدحددي   كي دد  عكةدديا، ىيكددىي لداوددي لدددىايةر أيوددًي أعلدد  ىل كتمدديا أقددع، ع ددفمي كي دد  ل ةددتقبديا تددر أحددف ل فىلا 
 تيمل دصي لثيا عل  الييغا لدىاديم ، ىمهيي دا لدهمدع لددىلقهر، ىلةدتافلم لدمهلىمدي  لدمص يدا لدمهييايدا تدر لدمص يا، هذه لد

 .ىماليدحصمتلىيا أفىلا لدهمع لدتر ت يةا قفال  لدهميع 

 عن بالرضا وعالقتها االجتماعيون الباحثون لها يتعرض التي الضغوطعي   (2013شوكت، رنا رفعت )فالةا  

هدذه لدفالةدا  دد  قيديل لدود ىل لد ةةديا ددف  لدبديحثيي ل فتمديعييي لدهديمليي تدر لدةدفىي  ةدفي لداالديتا ةه    العمل
( مةددافة مددي كددب لدف ةدديي، لةددتافم لدبيحددم مقيدديل لدودد ىل 20ل ىدددر( بمفي ددا ب ددفلف، ىتددم تلبيددق هددذه لدفلاةددا علدد   

د تديمل أهمصدي ىفدىف عبقدا بديي لدود ىل لد ةةديا لد ةةيا ىمقييل لداوي عي لدهمع، ىتىالل  لدفالةدا  دد  مفمىعدا مدي ل
ىلداوي عي لدهمع دألااليمييي ل فتميعييي لدهيمليي تر لدةفىي، ىتىالر لدفالةا بزييفة عفف لدبيحثيي ل فتميعييي تر 

 .عةفىي محيتاا ب فلف، ىتىتيا ةكي مبمم دلبيحثيي ل فتميعييي ىبمي يتب م مي لدفصف لدمبذى 

تقـدير التـدخل لمواجهـة اإلعيـاء بـين العـاملين فـي مجـال الخـدمات عدي   Maegli, M.M. (2014)فالةا  
عيددي  ت يىددد   هددذه لدفالةددا أثددا لدم ددياكا تددر تقددفيا مةددتى  لدتددفاع دددف  لدهدديمليي بيدافمددا ل فتميعيددا ىل   االجتماعيــة

ةدديعي  مددفة تددفاع م امددا لدهةددى  (6لدمص ددر، امةددا مددي لدهدديمليي بي ودديتا لث دديي مددي لدمددفيايي  ددياكىل تددر لدفالةددا،  
ل فصديف لدفىديا، ىأكمع لدم ياكىي لاتبيال   قبليا ىبهفيدا تدر لدفدىفة لدمص يدا، مدي مقيديل لدحيدية دقيديل م ديعا لداودي ى 
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عيدي  تدر هدذه لدةتداة، كمدي تدم ت دكيع فميعدا لدتاكيددز دفمدي لدبيي دي  لد ىعيدا حدىع أثدا لدتدفاع، ىأ ديا   تديمل لدفالةددا ىل 
يفيبيددي  تددر ل عمدديع لدالددهبا  ةةدديًي مددي  يحيددا  دتددفاع كدديي قيمددًي دل ييددا دتهزيددز عبقددي  لدهمددع، ىلدتأكيددف علدد  ل ددد  أي ل

ل دلتدفاب  لدفىايدا دم امدا لدهةدى لدفىديدا، مأاا ، ىمهاتا كي  يمكي تف دا أى لدحدف مدي ل عيدي ، ىب دي  علد  هدذه لد تدي
لدادددفمي  ل فتميعيدددا مدددي ادددبع تبددديفع لدابدددال ، ىلدتاكيدددز علددد  عيدددي  لدمص دددر دلهددديمليي تدددر مفددديع  ت الدددح بيدحدددف مدددي ل

 .يفيبيي  ل

الضـغوط االجتماعيـة وعالقتهـا بجـودة األداء المهنـي عي   (،2014يوسة، عبد الجابر السيد أحمد )فالةا  
لدودد ىل ل فتميعيددا ىعبقتصددي بفددىفة  تحفيددفتصددف  لدفالةددا  ددد    لألخصــائيين االجتمــاعيين العــاملين بالمعاهــد األزهريــة

، ىتهتبددددا هددددذه لدفالةددددا مددددي لدفالةددددي  لدىالددددةيا، ل فل  لدمص ددددر دألاالدددديمييي ل فتمدددديعييي لدهدددديمليي بيدمهيهددددف ل زهايددددا
لد ديمع دألاالديمييي ل فتمديعييي لدهديمليي بيدمهيهدف لدملبقدا دلفدىفة ىلةتافم  لدفالةا مد صل لدمةدح ل فتمديعر ب ىعيد  

، حيدم بل د  عي دا لدفالةدا ىبيدهي ا دألااليمييي ل فتميعييي تر لدمهيهف غيا لدملبقا د ايم لدفدىفة ىل عتمديف ىل عتميف
 بقددددا د ادددديم لدفددددىفة ىل عتمدددديف بل ددددد لدمهيهددددف لدملتددددر لدودددد ىل لد االدددديا ( مةددددافة، ىتىالددددل  لدفالةددددا  ددددد  أي 74 
عبقدا ، ىأي ه ي  (%63،60ىل عتميف لدتر بل    ( ىهر  ةبا أقع مي لدمهيهف غيا لدملبقا د ايم لدفىفة 42،61% 

 .رذل  ف دا  حاليميا تت يةا عكةيًي مي لدو ىل ل فتميعيا ىفىفة ل فل  لدمص 

 المستعرض لمجموعة الدراسات التي تم الحصول عليها المعروضة في المجال يمكن القول:

لدادفمي  ل فتميعيدا ىل  ةدي يا دلهفيدف مدي  تر مفدي   لدهمدع لدمتهدففة ىايالدا مفديع لدهمدع تدريتهاا لدهيملىي  -1
 لدو ىل، ىلدتر  ذل تزليف  أف   د  حفىم حيدا ل عيي  لدمص ر دف  لدهيمليي.

اكدددز  بهدددا لدفالةدددي  لدةددديبقا علددد  أي حيددددا ل عيدددي  مدددي هدددر    مالددديفا دلوددد ىل لد ةةددديا مدددي قليدددع مدددي 
(  دىك ، ا دي Sprang, G., et al  2011) .، et al Adams, Richard E.  2008،  لدو ىل ل ادا ، مثدع فالةدا

 ( .Sonnentag, S., et al  2010(، 2013اته   

 .Michael, G., et alعيدي  لدمص در،ةده  بهدا لدفالةدي  لدةديبقا  دد  مهاتدا لدةداىق بديي لدف ةديي تدر حيددا ل  -2
 2009). 

 ,Gray-Stanley(2011)   فالةدددا، ت يىدددد  بهدددا لدفالةدددي  لدةددديبقا لدوددد ىل لد ي دددما عدددي بيمدددا لدهمدددع مثدددع -3

Jennifer A. & Muramatsu, Naoko،  (2011)Berset, M., et al.   2011، لدةيف، عبف لدحليم ،)Ford, 

M.T.  2012)، Maegli, M.M.  2014  2014(، يىة ، عبف لدفيبا لدةيف أحمف.) 

حدفىثصي علد  مفديع لدهمدع تقدل، ى     أي لدبيحم يا  أي ه ي  ماليفا أاا  ويغلا ىلقها عل  لدةاف   تتىق  
عل  لدةمي  لد االيا، ىدكي تاتبل أيوًي بيدو ىل ل ةايا ىلدايافيا، ىكذد  بيدو ىل لدتر تاتبل بىودي لدمص دا تدر 

 لدمفتمي ىمكي تصي.

يدا  لدبيحدم أي ذدد  يحدفم ابمدي  ي لدهمدع دد  متللبدي  ىلفبدا لدت ةيدذ مدي ى لدمص در، ىدكي دمدي تاصدا حيددا ل عيدي  
يم لدمىلعيدف ىل دتدزلم ىلددفىا لددذي يفدا أي ي ةدذ، ىابمدي تدر لدفىل دا ل ادا  ييفدع لدةداف لدهفيدف مدي ل  ديي  أى يتاكصدي ح

 د ياه دتحقيقصي، ىدكي تر لدهمع   يحفم ذد  تر لد يدا، ىدذد  ةى  يأاذ لدبيحم لدو ىل بم اىا  مىدر.
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قيمد  بديدابل بديي حيددا ل عيدي  ىلدود ىل ىايالدا مدي م ادىا ىمي ثم يا  لدبيحم أ   قلمي مي يىفدف فالةدا عابيدا  
بي ودديتا  ددد  أي لدبيحددم ي اددا  ددد  ل عيددي  لدمص ددر مددي  ىهددذل مددي يميددز لدفالةددا لداله ددا عددي لدفالةددي  لدةدديبقا، ، ددمىدر

  دي .ابع ماليفا لدو ىل لدميفيا 

  ثالثا: مشكلة الدراسة:
عيدي  لدمص در محدىا لدهفيدف مدي لدفالةدي  تدر لدهفيدف مدي لدمفدي  ،  دقف كيي ل هتميم بو ىل لدهمع ىفالةدا ل

تددر حيددية لدهدديمليي تددر كيتددا عيددي  لدمص ددر مددي لدقوددييي لدصيمددا   تددر مفدديع علددم لددد ةل ىلدلددا ىغياهددي مددي لدهلددىم لعتبددا ل
حددم اددبع تفايبدد  لدبي ىقددف   حددال فل  ىلدةهيديددا،  ددىلحر لدحيددية، ىايالددا مددي لد يحيددا لدمص يددا، ىل هكيةدد  علدد  مةددتى  

االديمييي ىىالدىدصم دحيددا مدي ل فصديف ي دها ابدصدي بيدتهدا ىلداغبدا  مهي دية ل ا تر مدفيايي  لد دمىي ل فتميعيدادللب
 تر ل اتييب، بع ىالع لدبها  د  حف لداغبا تر ل  تقيع مي مفيع عمل   د  مفيع لاا.

ل فتميعيددا بأ صددي مص ددا مفصددفة، م مص ددا لدافمددا 1996( ةدد ا Collings & Murrayىقددف ىالدد  كددع مددي  
حيددم يهتبددالي ل عيددي  لدمص دددر تددر لدافمددا ل فتميعيددا اددديهاة ماودديا تدديثا ةددلبًي علددد  تيعليددا لدممياةددا لدمص يددا ىعلددد  
لدهمب  لدمةتةيفيي مدي لدافمدا، ىذدد   تيفدا دلتىفد  لدةدلبر ددف  ل االديمييي ل فتمديعييي لددذي   دأ عدي تدأثيا ل عيدي  

 .(Collings & Murray, 1996 بيدتىتا لد يتل عي لبيها لدهمع لدمص ر لدماتبل 

قا لدمص يدا  د  لدهب يا تر لدافما ل فتميعيا ى  أتصيلدممياةا لدمص ( و ىل Um & Harrisonىقف أافي  
، ىااليمص ميةةي  لدادفمي ، حيدم أي ل االديمر ل فتمديعر يقودر ىقتدًي لدىيًب ىمتىلالدًب تدر لدهمدع ىأعبي  لدهمع

 .(Um & Harrison, 1988 لدمفصف مي لدهمب   تيفا دلبيها لدمص ا لدتر تتللا ذد 

 ددد  أي ل االدديمييي ل فتمدديعييي ( Letter & Maslachكمددي ت دديا  تدديمل بهددا لدفالةددي  لدتددر قدديم بصددي  
لدذيي يهي ىي أى يماىي بتفياا ىابال  ل عيي  لدمص در هدم أكثدا ل االديمييي ل فتمديعييي ددفيصم وده  ل دتدزلم ىلددى   

 .(Leiter & Maslch, 1988 يتصم ل فتميعيا لدتر يهملىي بصيدميةة

دا لدالتا عيمليي أةيةييي مصمديي تدر حدفىم ل عيدي  آوهذل بي ويتا  د  أي ل عتال  بيدافما ل فتميعيا ى 
ىي ل فتميعيا بقلديع غدزة، حيدم أي لدهمدع علد  تف دا مييي ل فتميعييي لدهيمليي تر مفيايي  لد ملدمص ر دف  ل االي

عيي  لدمص در،   مدي يهدىف  دد  مهاتدا لدمالديفا لدمحققدا د عيدي ، ىأي تحفيدف مالديفا لدود ىل   مدي يةديعف  حفىم حيدا ل
فددا تأثياهددي، ىمددي ثددم يمكددي ىوددي لدالددا علدد  تحفيددف لدم ددكلا بفقددا، ىكددذد  يةدديعف علدد  ت ددايص لدهىلمددع ىتحفيددف فا 

 لدهبفيا لدمبمما دتف ا ل عيي  لدمص ر.

ىدمدي كي دد  لدافمدا ل فتميعيددا تةده   حددفلم ت ييددا لفتمديعر مقالددىف دألتدالف ىأةدداهم ىمفدتمهصم ىتددر حيدديتصم 
مصديال  لدتكيد  لدتدر لدايالا ىتر عملصم، ممي ييفي  د  تهفيع ل ىويع لدمةببا دلو ىل، ىلدهمدع عدي لايدق تهلديمصم 

 تةصع دألااليمر ل فتميعر مىلفصا لدو ىل لدمتهففة ىبمي تيصي لدو ىل لدمص يا.

لداله دددا تدددر لدتهدددا  مدددف  عبقدددا لدوددد ىل لدماتلةدددا بحدددفىم حيددددا ل عيدددي  تحفيدددف م دددكلا لدفالةدددا يمكدددي بيدتددديدر ى       
ي ل فيبدا علد  عدفف مدي لدةداىا لدتدر تىودح تلد  لدمص ر، ىكذد  مهاتا أكثا أ ىلع لدو ىل عبقا بي عيي  لدمص در مد

 لدايهاة.
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 أهمية الدراسة:رابعًا: 
 يهتبا أحف لدمهىقي  ل ةيةيا تر ممياةا ل االيمر ل فتميعر دفىاه بةيعليا.عيي  لدمص ر   ي ل -1

ل االددديمييي  ةدددي يا مدددي لدقليعدددي  لدصيمدددا تدددر لدمفتمدددي ىلددددذي يهمدددع بددد  عدددفف كبيدددا مدددي  يهتبدددا قلددديع لدادددفمي  ل -2
تدر أغلدا –ل فتميعييي حيم يتهاوىي تي  د عيي  لدمص ر، ىذد  بةبا لدمةمىديي  لدمتزليفة عليصم، ممدي ي دهاهم 

 بيدوه  ىلد قص تر قفالتصم لدذلتيا. -حييي ل

مددي لةددا تددر لدمفتقلددا لدفالةددي  لدهابيددا لدتددر ت يىددد  هددذه لدادديهاة أى لدم ددكلا ىعلدد  حددف علددم لدبيحددم   يىفددف أي فا  -3
لدهبقدددا بددديي لدوددد ىل ىل عيدددي  لدمص دددر دألاالددديمييي ل فتمددديعييي لدهددديمليي بمدددفيايي  لد ددديىي   لدةلةدددلي ر ت يىدددد

 ل فتميعيا.

تهددىف أهميددا لدفالةددا  ددد  تددتح لدمفدديع دلفالةددي  لدمةددتقبليا ىذددد  ب دداا  فددال  عددفف مددي لدبحددىم ىلدفالةددي  دادديهاة  -4
 دبحم مي فميي لدفىل ا.هيما دصي أبهيف لفتميعيا تةتحق لدفالةا ىل

 ثال  لدتالم لدمهاتر دلافما ل فتميعيا بالةا عيما ىتر مفيع  فلاة لدميةةدي  بالدةا ايالدا، تدر ودى  لدقالدىا  -5
 عيي  لدمص ر بيدمكتبا لدهابيا. لدمهاتر تر لدفالةي  لدم صفيا لدمتابلا بحيدا ل

 :أهداة الدراسةخامسًا: 
ى ىعيا لدود ىل لدتدر يتهداا دصدي ل االديمييي ل فتمديعييي تدر مدفيايي  لد دمىي ل فتميعيدا بقلديع  مةتى تحفيف  -1

 غزة.

لددديا لدهددديم دلوددد ىل لدمىفدددىفة تدددر مدددفيايي   االددديمييي ل فتمددديعييي تدددر ل أكثدددا لدوددد ىل لدىلقهدددا علددد  ل تحفيدددف -2
 .بقليع غزة لد مىي ل فتميعيا

 دمىلفصددددا لدوددد ىل لدىلقهددددا علدددد مةددددتقبب بددددالمل عبفيددددا ىىقيميدددا ل ةدددتةيفة مددددي  تدددديمل هدددذه لدفالةددددا تددددر ىودددي  -3
 فىلاهم لدمص يا.أىي ل فتميعيا دزييفة تيعليتصم تر أفل  مااليمييي ل فتميعييي لدهيمليي تر مفيايي  لد  ل

 :تساؤالت الدراسةسادسًا: 
علد   لد دمىي ل فتميعيدا بقلديع غدزةمي مةتى  ى ىعيا لدو ىل لدتر يتهاا دصي ل االيمييي ل فتميعييي تر مفيايي  

 ؟عيي  لدمص ر حيدا ل

 ويتفرع من هيا التساؤل الرئيع التساؤالت الفرعية التالية:
عيدددي  لدمص دددر دألاالددديمييي ل فتمددديعييي تدددر مدددفيايي   علددد  حيددددا ل لدوددد ىل لدماتبلدددا بددديدهمب مدددي مةدددتى   -1

 ؟لد مىي ل فتميعيا

عيدددي  لدمص دددر دألاالددديمييي ل فتمددديعييي تدددر مدددفيايي   علددد  حيددددا ل بيدميةةدددامدددي مةدددتى  لدوددد ىل لدماتبلدددا  -2
 ؟لد مىي ل فتميعيا

عيدددي  لدمص دددر دألاالددديمييي  علددد  حيددددا ل لد يتفدددا عدددي لدهبقدددي  فلادددع ميةةدددا لدهمدددعمدددي مةدددتى  لدوددد ىل  -3
 ؟ل فتميعييي تر مفيايي  لد مىي ل فتميعيا

عيدي  لدمص در دألاالديمييي ل فتمديعييي  علد  حيددا ل ىل فلايدابيد يحيدا لدت ايميدا مي مةتى  لدو ىل لدماتبلا  -4
 ؟تر مفيايي  لد مىي ل فتميعيا
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عيدددي  لدمص دددر دألاالددديمييي ل فتمددديعييي تدددر  علددد  حيددددا ل بيد يحيدددا لدتحةيزيدددامدددي مةدددتى  لدوددد ىل لدماتبلدددا  -5
 ؟مفيايي  لد مىي ل فتميعيا

عيدي  لدمص در دألاالديمييي ل فتمديعييي تدر مدفيايي   ل عل  حيدا بي ةاة ىل هعمي مةتى  لدو ىل لدماتبلا  -6
 ؟لد مىي ل فتميعيا

عيي  لدمص ر دألاالديمييي ل فتمديعييي تدر مدفيايي  لد دمىي  عل  حيدا ل بيدمص امي مةتى  لدو ىل لدماتبلا  -7
 ؟ل فتميعيا

 فتمدديعييي تددر عيددي  لدمص ددر دألاالدديمييي ل علدد  حيدددا ل االدديمر ب االدديا لمددي مةددتى  لدودد ىل لدماتبلددا  -8
 ؟مفيايي  لد مىي ل فتميعيا

االددديمييي ل فتمددديعييي ىل االددديميي  ل فتميعيدددي  تدددر مدددفيايي  لد دددمىي  مدددي أكثدددا لدوددد ىل لدىلقهدددا علددد  ل -9
 ؟ل فتميعيا

حالديميا بديي لدود ىل لدتدر يتهداا دصدي ل االديمر ل فتمديعر ىبديي عدفف    تىفف تاىق فىهايا ذل  ف ددا  -10
 ؟مكيي لدهمعلدف ل، ىلداباة، ى مي لدمت يال  مثع 

 مفاهيم الدراسة:سابعًا: 
  الضغوط: -أ

ابلصدي بتحفيدف ابلصدي بيدىلقهدا عليد  أى لدتدر يهدي ر م صدي، ىمد صم مدي  مدي لاتبل تهاي  لدو ىل بهفف مي لدفىل ا، تمد صم
  ىتيمي يلر عاا دبها هذه لدمةيهيم  ىعصي حةا لبيهتصي،

أى ت يال  تر لدبيما لدفلاليا أى لدايافيدا بفافدا مدي لد دفة ىلددفىلم  ( بأ صي  مثيال Rees،1976عاتصي ايل  
يمكدي أي يديفي  دد  لادتبع لدةدلى ، أى  ،بمي يثقدع لدقدفاة لدتكيةيدا دلكديمي لدحدر  دد  حدفهي ل قالد  تدر ادا  مهديي

غيددا  تفيبي  فةددميا ى ةةددياىبقددفا لةددتمالا لدودد ىل بقددفا تتبهصددي مددي لةدد ،عددفم لدتىلتددق لدددذي يدديفي  ددد  لدمدداا
 . (1990لدقيعىاي،  الحيا 

لادتبع ىايةدر تدر لدم امدا أى لدميةةدا، هدذل ل ادتبع يديفي  دد  ل اةديا  م( 2000ىيهاتصي عىيف م دهيي  
 .(2000م هيي،   ييفي  د  ل اةيا مةتى  لدةيعلياى تر مةتىيي  لداوي لدىايةر 

أ صدددي مفمىعدددا لدهىلمدددع ىلدم دددكب  لدتدددر تىلفددد  ل االددديمييي ل فتمددديعييي، ىلدتدددر   بيدوددد ىل لدبيحدددم  ىيقالدددف
ىعددفم اودديهم  تدديفي  ددد  حددفىم حيدددا ل اددتبع دددفيصم، ممددي يدديفي  ددد  ودده  أفلمصددم، ىل اةدديا مةددتى  تدديعليتصم

  . ىحفىم حيدا ل عيي  لدتر يهي ىي م صي

 اإلعياء المهني: -ب

، ىعل  لداغم مي أ صي عفة   تر لدل ا ل  فليزيا قف أاذ مهي رBurnoutتر لدبفليا يمكي لدقىع أي مالللح   
مدي تافمد  بأ د  ل حتدالق    أ صدي تالدا تدر  لديا ىلحدف أ  ىهدى لدةداف ذلتد  ىحيدتد  ل فتصيفيدا، تمد صم تبفىل م تبيعدفة 

عيددي   فصدديف لد ةةددر ىمدد صم مددي قدديع بأ دد  ل عيددي  لدددىايةر، أى ل لد ةةددر، ىمدد صم مددي قدديع بأ دد  ل  صددي  لد ةةددر أى ل
لدمص دددر، ىيبدددفى أي لاتيددديا ف ددددا مدددي لددددف    لدتهايةيدددا يتىقددد  علددد  م ادددىا لدممياةدددا ىكدددذد  لدتاالدددص، ىيدددا  

 ي  لدمص ر ع   ب  أ    ةى  لدتكي  لد يتل مي و ىل لدهمع لدحيفة .لدبيحم أي كع مي لدتزم بأ   ل عي
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 حيدددا عقليددا تدداتبل بمفمىعددا م امددا مددي ل عددالا لدتددر  (Zastrow،1995   ت دديادز زةددتاى حيددم عاتصددي
بهفم لدقفاة عل  لدمةيعفة ىيأة  ىتقفلي حمية  ىيًي، ى هىاه تبيي قلق ىل زعي  لد اص لدمص ر عيلةيًي ى ةةيًي ىعو

 .(Zastrow, 1995  دلهمع ىدحييت  عل  ىف  لدهمىم

م( بأ    حيددا عقليدا ىابدال   ةةديا فلاليدا تهبدا عدي   صدي  عديلةر ىتبلدف 2000ىيهاتصي عبف لدمحةي لدةي   
 هىا ىعفم لدقفاة عل  تحقيق ذل  لدمميال لدمص ر لدذي يةقف حمية  ىلهتميم  بمي يقفم لدافمي ، ىذد   يتل عدي 

مدددددا ىلدبيمدددددا لدت ايميدددددا دلميةةدددددا، ىلبيهدددددا ل  دددددال  ىلدهبقدددددي  وددددد ىل لدهمدددددع ى ىعيدددددا لدمةدددددتةيفيي ىلبيهدددددا لدبي
 .(2000لدةي ،  ل فتميعيا 

االدديمر ل فتمدديعر بهددف أي يكددىي قددف أةددت ةذ كددع لدةددبع  حيدددا يالددع  ديصددي ل بي عيددي  لدمص ددر  لدبيحددميقالددف ى 
ىلدليقددي  لدممك ددا دلتهيمددع مددي مليدددا لدهمددع لدزلمددفة لدتددر أالددبح  ت قددىف قفالتدد ، ىتفهلدد  ي ددها بي فصدديف ىلدتهددا، 

 . ىيكىي مةتصلكًي تميمًي ل ةهيديًي ىفةميًي ىةلىكيًي ىعقلييً 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:ثامنًا: 
 نوع الدراسة:  (1)

، ىل هددفل  لدتددر تةدده   ددد  تحقيقصددي، تهتبددا هددذه لدفالةددا مددي تاوددييتصي ل لبقددًي مددي م ددكلا لدفالةددا، ىلتةدديقًي مددي  
ىلدتدددر تصدددف   دددد  ىالددد  مىودددىع أى م دددكلا لدبحدددم ىتحفيدددف االيمالدددصي تحفيدددفًل كميدددي لدتحليليدددا،  لدفالةدددي  لدىالدددةيا

. تدديدبحىم لدىالددةيا تقددىم بفمددي لدبيي ددي  ىتحليلصددي ىتةةددياهي بصددف  لدىالددىع  ددد  تهميمددي  ب ددأي (2005افددا،  يىكيةي
ىبيدتيدر تهتبا لدفالةا لدىالةيا مي أ ةا لدفالةي  لدتر تاللح دمىوىع لدفالةدا  .(2004، أبى لد الا مىوىع لدبحم

مدفيايي  لد دمىي ل فتميعيدا لدهديمليي ب ألاالديمييي ل فتمديعييييددا ل عيدي  لدمص در دح علد  حيم تاكز لدفالةدا لداله دا
 .بقليع غزة  تيفا دلو ىل لدماتلةا لدتر يتهاوىي دصي

 منهج الدراسة: (2)
لدبيحم م صل لدمةح ل فتميعر كأ ةا م صل مبمم دلبيها ىهف  لدفالةا لدحيديا، ىيهف لدمةح ل فتميعر لةتافم 

يا لدمهتمفة، ىيتميز هذل لدمد صل بت ليتد  دماتلد  فىل دا لداديهاة لدمفاىةدا تدر فميدي أبهيفهدي، ىيهدا  ممي لدم يهل لدهل
 حيفيتدد  بقالددف تقددفيم با دديمل ل  دديمر د الددبب ل فتمدديعر لدفالةددا لدهلميددا دادداى  لدمفتمددي ى لدمةددح ل فتمدديعر بأ دد  

  (.2003 لدةاىفر ىلااىي،

أةدددلىا لدحالدددا لد ددديمع دفميدددي ًي مددد صل لدمةدددح ل فتمددديعر بىددددذد  لتبهددد  لدبيحدددم دفالةدددا هدددذه لداددديهاة، مةدددتافم
 قليع غزة.  اة ترتل االيمييي ل فتميعييي ىل االيميي  لدهيمليي بكيتا مفيايي  لد مىي ل فتميعيا لدم 

 مجاالت الدراسة: (3)
فميدددي ل االددديمييي ل فتمددديعييي ىل االددديميي  ل فتميعيدددي  لدهددديمليي تدددر كيتدددا تدددر مثدددع تىهدددى يالمجـــال البشـــر :  -أ

( 135  ىلدبدديدغ عددففهم، علدد  مةددتى  محيتاددي  قلدديع غددزة هيملددالدمددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيددا ىمكيتبصددي لدةاعيددا 
 .(2015،  ل فلاة لدهيما دلت ميا ىلدتاليل ب ايم لدهقف لدفلمم ىفميهصم مي لدهيمليي ،ىأااليميا رأااليمر لفتميع

 :المكاني المجال -ب
 تحدد في جمي  مديريات الشئون االجتماعية ومكاتبها الفرعية العاملة على مستوى محافظات قطاع غزة وهي:  

 مفيايا لد مىي ل فتميعيا محيتاا  ميع غزة. -
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 ل فتميعيا محيتاا غزة.مفيايا لد مىي  -

 . مفيايا لد مىي ل فتميعيا محيتاا لدىةل -

 مفيايا لد مىي ل فتميعيا محيتاا اي يى ل. -

 مفيايا لد مىي ل فتميعيا محيتاا اتح. -

 المجال الزمني: -ج
لدةتددداة  ادددبعأفايددد  لدفالةدددا لدحيديدددا تدددر في بصدددي لدميدددفل ر، ىهدددى ت ةيدددذ عمليدددا فمدددي لدبيي دددي  ىلةدددتابص لد تددديمل 

 30/7/2015 م، حت 25/6/2015
 أدوات الدراسة:  (4)

" حيــث اتبــ  الباحــث عــدد مــن الخطــوات المتتابعــة لبنــاء المقيــاع يمكــن تتمثــل أداة الدراســة فــي "مقيــاع الضــغوط
 عرضها على النحو التالي:

 تحفيف لدمحىا لداميل دلمقييل  -1

ىل االدديميي  ل فتميعيددي  لدهدديمليي بمددفيايي  لد ددمىي لدودد ىل لدىلقهددا علدد  ل االدديمييي ل فتمدديعييي ىهددى  
 . ل فتميعيا عل  مةتى  محيتاي  قليع غزة

 تحفيف لدمحففل  لداميةيا لدتر تو ل عل  ل االيمر ل فتميعر ىلدتر تالع ب   د  مةتى  ل عيي  لدمص ر. -2

 ىمةتىله. تم تحفيف لدمحففل  لدةاعيا لدتر ت لر لدمحفف لداميل، ىلدتر تتحقق مي ىفىفه -3

تاعدددر ىلدتدددر تحدددفف مةدددتى  لدحيددددا فلادددع لدمي دددا، ىهدددر تحفيدددف لدمي دددال  لدقييةددديا لدمتفافدددا علددد  كدددع محدددفف  -4
 مي ال  اميةيا لدمةتى .

بمفمدددىع لدمي دددال  لدمىفدددىفة فلادددع لدمحدددفف لدةاعدددر يمكدددي تحفيدددف مةدددتى  لدمحدددفف لدةاعدددر، ىمفمدددىع فافدددي   -5
لدمحددففل  لدةاعيددا يمكددي أي  حالددع علدد  مةددتى  لدمحددفف لددداميل، ىبمفمددىع فافددي  لدمحددففل  لداميةدديا يمكددي 

 .ل فتميعرتحفيف مقفلا لدو ىل لدىلقها عل  ل االيمر 

 الدرجة الكلية للمقياع:
عبياة  كمي دا قييةدر( يمكدي  114 فف أي لدفافا لدكليا دلمقييل تتحفف ىتق لدمي ال  لدتيديا  ىهى عبياة عي 

 عاوصي عل  لد حى لدتيدر 
 محففل . 8عفف لدمحففل  لداميةيا =  -

 .19عفف لدمحففل  لدةاعيا فلاع لدمحففل  لداميةيا =  -

 .114=6×19عفف لدمحففل  لدةاعيا عل  لدمقييل ككع =  -

 .570=5×114عفف لدمي ال  لدقييةيا دكع لدمحففل  لدةاعيا =  -

  فافدي ، ىمددي ثددم يكددىي ل لدديا لدهدديم 5عبديال  كددع محددفف دصددي مي ددال  قييةديا متفافددا مددي فافددا ىلحددفة  ددد    -
 فافا. 570دحفم لدمحفف هى 

 .570=5×6×19تكىي لدفافا لدكليا عل  لدمقييل = -

ل لدتددر يهددي ر م صددي ل االدديمر ل فتمدديعر، مددي ل اددذ تددر ل عتبدديا أي ىهددر لدفافددا لدكليددا لدتددر تحددفف حفددم لدودد ى 
 ه ي  بها لدهبيال  لدةلبيا ىأعلي  دصي فافا عكةيا دتاصا مةتى  لدو ىل.

 داللة الضغوط التي يعاني منها األخصائيين االجتماعيين:
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يمكددي تحفيددف حفددم لدودد ىل لدىلقهددا علدد  ل االدديمييي ل فتمدديعييي بهددفة لدداق    أي ه ددي  لايقددا عيمددا يمكددي أي    
 تىالل ي  د  مةتى  لدو ىل ىهر لدلايقا لدتر يمكي أي تكىي مي ابع أي 

 114 كمددي زل  لدددفافي  عدديعر مددي أي ودد ىل ىلقهددا عليدد ، ىدكددي فافددا   يهددي ر ل االدديمر ل فتمددي 114 -
فا، كلمي بفأ يفاع تر فلماة لدمهي ية مي لدو ىل، ىكلمي زلف أكثا كلمدي تحقدق دلمتاالدص أي لدود ىل تدزفلف فا 

 عل  ل االيمر ل فتميعر.

    أي لدبيحم يا  أي ه ي  أةلىا متفا  ىتقًي دمةتىيي  ل فيبا عل  أةملا مقييل لدو ىل، ىهر 
 فافا. 114و ىل لدمةتى  ل ىع  ىهى مةتى  مي قبع حفىم بفليي  لد

 افا، ىيفا لدهمع مىلفصت .ف 228 – 115مةتى  لدو ل لدمحتمع، ىهى مي لدمةتى  لدثي ر  ىهى 
فافدا، ىيحتدي  دلتدفاع لدمص در  342 – 229لدمةتى  لدثيددم  ىهدى مةدتى  لدود ل غيدا لدمحتمدع لدمديثا، ىهدى مدي

 دلتالص مي هذه لدو ىل لدميثاة، قبع أي تتحىع  د  و ىل بفليا أزما.
 .فافا، ىالل  تي  لدو ىل  د  بفليا ل زما 456 -343لدمةتى  لدالبي  ىهى مي 

  عمليدا لدو ىل  د  حيدا أزما ىلقها علي ، ىيحتدي   دد  فافا، ىالل  تي 570-457ىهى مي لدمةتى  لدايمل  
 ىقىيا دلتالص م صي.تفاع ىمىلفصا ةايها 

لدمي ددال  لدقييةدديا دألبهدديف لداميةدديا ىلدةاعيددا دمقيدديل  تددأثيا بدد  لدبيحددم ع ددف عدداا هددذل عدداا ةددى  يأاددذ   أي 
 لدو ىل.

 صدق مقياع الضغوط وثباته:
 صدق مقياع الضغوط: (1)

 صدق المحتوى: -أ

لدادديص بفالةددا لدودد ىل لدتددر يهددي ر م صددي ل االدديمييي لعتمددف لدبيحددم علدد  الددفق لدمحتددى  تددر ب ددي  لدمقيدديل 
ل فتميعييي، ىهذل لد ىع مي لدالفق يصف  عل  مهاتا مف  تليبق تقال  لدمقيديل مدي مودمىي أى محتدى  أى 

 هف  لدمقييل أى ل اتبيا، ىقف لعتمف لدبيحم عل  مفمىعا مي لدماليفا لدمتهففة ىهر 
بهدا لدمالفدي لدمىفدىفة ه لدم كلا بأبهيفهي لدمتهدففة ىلدمدأاىذة مدي مفمىعا لدفالةي  ىلدبحىم لدتر ت يىد  هذ -1

 لدبحم لدحيدر.  تر  صييا

 .هذه لدايهاة بأبهيفهي لدتةاليليا لدتر ت يىد  ماليفامفمىعا لدكتا ىلد -2

 تا دددد ، ىلدتددددر ةدددديهم  بهددددف  قال تصددددي مددددي علدددد  الددددةحي  ل  مفمىعددددا لدمالفددددي لدهيمددددا ىلدمقددددي   لدتددددر تمدددد -3
 ع ت كيع تكا لدبيحم تر تكىيي لدمقييل لدذي عل  أةية  تم  فال  لدبحم.لةتهالوصي لةتكمي

ابددال  لدبيحددم دةدد ىل  عفيددفة تددر ل  ددال  علدد  لدتددفايا لدميددفل ر دلددبا لدافمددا ل فتميعيددا تددر مددفيايي   -4
 لد مىي ل فتميعيا. 

 الصدق التنبؤ  للمقياع: -ب

أةلىا ل تةيق لدفلالر بيي لدمقييل ككدع مةافة دحةيا  (15عي ا لةتلبعيا مكى ا مي   ىقف لعتمف لدبيحم عل 
 .ىبيي محففلت  لدةاعيا

 ات المقياعيوضح معامل االرتباط بين معدل كل محدد من محددات الدراسة م  المعدل الكلي لفقر ( 1جدول رقم )

 فافا ل اتبيل لدمحففل  م
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لدمقييل ككع× لدمحفف ل ىع  1    0.529* 

 **0.736    لدمقييل ككع× لدمحفف لدثي ر  2
 **0.681    لدمقييل ككع× لدمحفف لدثيدم  3
 **0.938    لدمقييل ككع× لدمحفف لدالبي  4
 **0.791    لدمقييل ككع× لدمحفف لدايمل  5
 **0.679    لدمقييل ككع× لدمحفف لدةيفل  6
  0.402 لدمقييل ككع× لدمحفف لدةيبي  7
 0.413 ككعلدمقييل × لدمحفف لدثيمي  8

 0،05فلع ع ف مةتى  مه ىيا *                            0،01فلع ع ف مةتى  مه ىيا        **
 ثبات المقياع: (2)
أفا  لدبيحم الىل  لدثبي  عل  لدهي ا ل ةتلبعيا  ةةصي بلايقتيي، همي  لايقا لدتفزما لد الةيا، ىمهيمع  أدةدي      

 كاى بيخ(.
  تم  يفيف مهيمع لاتبيل  بياةىي( بيي مهفع ل ةملا (Split-Half Coefficient)طريقة التجزئة النصفية  -1

بيةتافلم مهيمع لاتبيل  ، ىقف تم تالحيح مهيمب  ل اتبيللدةافيا لداتبا، ىمهفع ل ةملا لدزىفيا لداتبا دكع محفف
 ( حةا لدمهيفدا  لدتيديا  Spearman-Brown Coefficient ةبياميي بالىي( دلتالحيح  

مهيمع ثبي  كبيدا  ةدبيي ( أي ه ي  2ىقف بيي ففىع اقم   ،  ا( مهيمع ل اتبيل حيم      مهيمدددددددددددددع لدثبدددددددددددددي  =  
 .دمي ال  لدمقييل

( أي مهدديمب  2كلايقددا ثي يددا دقيدديل لدثبددي  ىقددف بددي)ي فددفىع اقددم  لدمقيدديل    دقيدديل ثبددي  طريقــة )ألفــا كرونبــا ( -2
 لدثبي  ماتةها.

 ( معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية، و ألفا كرونبا (2جدول رقم )

 محتوى المحدد حددالم

 التجزئة النصفية
ألفا 
عدد  كرونبا 

 مؤشراتال
معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

 0.762 0.859 7520. 12 .الضغوط المرتبطة بالعمالء األول

 0.902 0.945 8950. 18 .الضغوط المرتبطة بالمؤسسة التي يعمل بها الثاني

 0.874 0.965 9320. 18 .الضغوط المرتبطة بالعالقات داخل المؤسسة الثالث

 0.868 0.876 7790. 18 .الضغوط التنظيمية واإلدارية الراب 

 0.864 0.880 7850. 18 .التحفيزية الضغوط الخامع

 0.881 0.938 8830. 12 .الضغوط المرتبطة باألسرة واألهل السادع

 0.887 0.906 8280. 6 .الضغوط المرتبطة بالمهنة الساب 

 0.784 0.899 8170. 12 .شخصية األخصائي االجتماعيب الضغوط المرتبطة الثامن
 0.925 9540. 9120. 114 مؤشراتجمي  ال 

 المعالجات اإلحصائية: (3)

1

2

ر

ر
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دلتحليدددع ل حالددديمر، ىتدددم   SPSSتدددم بهدددف عمليدددا فمدددي لدبيي دددي  ىمالفهتصدددي، تدددم تةايدددغ لدبيي دددي  لديدددي بيةدددتافلم با ددديمل 
 لةتافلم لدمهيمب  ل حاليميا لدتيديا 

 متىةل لدىزي لدمافح.، لدتكالال  ىلد ةا لدممىيا  -1

عفم ت ت  لةدتفيبي  لدمبحدىثيي، كمدي يةديعف تدر تاتيدا لدهبديال   ل  حال  لدمهيياي  ىيةيف تر مهاتا مف  ت ت  أى -2
مي متىةل لدىزي لدمافح، حيم أ   تر حيدا تةيى  لدهبديال  تدر مفمدىع ل ىزلي ىبيدتديدر متىةدل لددىزي لدمدافح تدلي 

 لدهبياة لدتر ل حالتصي لدمهيياي أقع تأاذ لدتاتيا ل ىع.
ةددبياميي  ىمهيمددع، لدمقيدديللاتبدديا  أدةددي كاى بدديخ(، دمهاتددا ثبددي  ، ى مقيدديلمهيمددع  لاتبدديل بياةددىي(، دقيدديل الددفق لد -3

، دلهي ددي  لدمةددتقلا T-Test" لاتبدديا ، ى (Split-Half Coefficient) لايقددا لدتفزمددا لد الددةيا ، ى بددالىي دلثبددي 
 دمهاتا لدةاىق بيي لدمت يال .  One Way ANOVA لاتبيا ى 

 ض وتحليل جداول الدراسة:ر ع تاسعًا:
 الدراسة المرتبطة بمجتم  البحث:نتائج  (1)

 (3جدول رقم )  
 :قطاع غزةب الشؤون االجتماعية االجتماعيين وتوزيعهم على مديريات األخصائيينعدد ونوع 

 م المديريات أخصائيين أخصائيات اإلجمالي النسبة %
 1 مديرية شمال غزة 23 10 33 %24.4

 2 مديرية مدينة غزة 30 14 44 %32.6

 3 دير البلحمديرية  11 7 18 %13.3

 4 مديرية خانيونع 11 8 19 %14.1

 5 مديرية رفح 14 7 21 %15.6

 يـــــــالـــاالجم     89 46 135 %100
، حيدم تىودح  تديمل لدفالةدا أي مفتمدي لدفالةدا ا  عليد  لدبيحدم فالةدت ( مفتمي لدبحم لدذي أفد3لدففىع اقم  يىوح 

حيددددم تبلددددغ  ةددددبا ل االدددديمييي بمحيتاددددي  قلدددديع غددددزة، امددددل لدمددددفيايي  لد( مةددددافة مددددىزعيي علدددد  135مكددددىي مددددي  
مددي لفمدديدر مفتمددي لدفالةددا، ىهددذ يافددي  ددد   32.6%مفيايددا لد دديىي ل فتميعيددا بمفي ددا غددزةب لدهدديملييىل االدديميي  

 فتميعيدا  دميع مفي ا غزة عدي بديقر لدم ديلق ل ادا ، يليصدي مفيايدا لد دمىي للدمفيايا بلدةكيي لدتر تافمصي  عففلاتةيع 
، يلصدي مفيايدا ادي يى ل 15.6%، ثدم يليصدي مفيايدا لد ديىي ل فتميعيدا بمفي دا اتدح ىذدد  ب ةدبا 24.4%غزة حيم تبلدغ 

مي لفميدر مفتمي لدفالةا، هذل الفدي لدد  ل اةديا عدفف  13.3%، ىيلصي مفيايا فيا لدبلح ىذد  ب ةبا 14.1% باب ة
ميتصم لدةكيي تر تل  لدم يلق ىبيدتديدر   تحتدي  هدذه لدم ديلق  دد  لعدفلف كبيداة مدي ل االديمييي ىل االديميي  دتقدفم ادف

ل  دديم   ةددبا ، بي مددي ت ددكعمليي بمددفيايي  لد دديىي ل فتميعيددامددي  فمدديدر لدهددي %66دصددذه لدةمددي ، ىت ددكع  ةددبا لدددذكىا 
 دف  لدذكىا. غيدبي مي تتىلتا فصف ىلمكي يي حتي   د  تلبيها لدمص ا لدتر ىهذل الفي  د   ،34%

 (4جدول رقم )  

 م المنصب اإلدار  التكرار النسبة%
 1 مدير 5 %3.7
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 :الشؤون االجتماعية بمديرياتألخصائيين واألخصائيات المنصب اإلدار  ليوضح 
يهملددىي بم الددا بيحددم  77.8 % ب ةددبا ل االدديمييي ل فتمدديعييي ىل االدديميي أي غيدبيددا  (4يىوددح لدفددفىع اقددم  

ل فلاي، يليصددي الفددي  ددد  لبيهدا عمددع هددذه لدمددفيايي  ىلدتدر ي لددا عليصددي لدهمددع لدميدفل ر ع دد  مددي لدهمددع لفتمديعر ىذددد  
، ىذد  الفي  د  تهفف ل قةديم لدمىفدىفة تدر مدفيايي  لد ديىي ل فتميعيدا علد  مةدتى  قلديع  اميل قةم16.3 %  ةبا

يتددىد   3.7% ىيليصددي  ةددبا ىغيدداهم، ىل يتدديم غددزة حيددم تاددفم لدمفيايددا كثيددا مددي لدةمددي  م صددي لدلةىدددا ىلدمدداأة، ىلدمهدديقيي
عيملدا علد  مةدتى  فيايي  لدمىفىفة تر قليع غدزة حيدم يىفدف تقدل امدل مدفيايي  ، ىذد  ماتبل بهفف لدمم الا مفيا

 محيتاي  قليع غزة.

 (5جدول رقم )
 :لألخصائيين واألخصائيات بمديريات الشؤون االجتماعية سنوات الخبرةيوضح 

( 10-5ةد ىل  لدابدداة ددفيصم مددي   مدي ل االدديمييي ل فتمديعييي ىل االدديميي  60( أي  ةددبا %5يىودح لدفددفىع اقدم  
ةد ىل  لدابداة ددفيصم مدي 12.6%يليصدي  ةدبا ، (ةد ىل  5ةد ىل  لدابداة ددفيصم مدي  أقدع مدي  23.7، يليصي  ةدبا %ة ىل 

(، حيدم يتودح مدي لد تديمل لدةديبقا ةد ا 20-15مدي ة ىل  لدابداة ددفيصم مدي   3.7ىأاياًل  ةبا % (،ة ا 15-10مي  
مددي لفمدديدر لدهي ددا، ىأي مددي ةدد ىل   83.7ةدد ىل  تأقددع يمثلددىي مددي  ةددبت  % 10أي مددي تقددع ةدد ىل  لدابدداة دددفيصم عددي 

ف ددا ي تهلدر هدذه لد تديمل ىبيدتديدر يمكدي أمدي لفمديدر لدهي دا،  16.3ثلىي مي  ةبت  %تأكثا يم ة ىل  10لداباة دفيصم 
مددي ودد ىل  تةددييع هدديم ىهددى  هددع ياتلدد  مددي يهي يدد  ل االدديمييي ل فتمدديعييي مددي ل عيددي  ىمددي يىلفصى دد  دتفيددا علدد 

 بياتب  ة ىل  لداباة أم  .
 الدراسة:نتائج الدراسة المرتبطة باإلجابة على تساؤالت  (2)

 :االجتماعيين لألخصائيين المهني األعياء لحالة والمحدثة العمالء إلى الراجعة الضغوط حيث من ـ
 (6جدول رقم )

 :مستويات الضغوط المرتبطة بالعمالء كبعد رئيع بأبعاده الفرعية ومؤشراته القياسيةيوضح 

 2 رئيع قسم 22 %16.3

 3 مشرة 3 %2.2

 4 باحث 105 %77.8

االجمـــالـــــــي      135 %100  

 م سنوات الخبرة التكرار النسبة%
 1 سنوات 5أقل من  32 23.7%

 2 سنوات 10-5من  81 60%

 3 سنة 15-10من  17 12.6%

 4 سنة 20-15من  5 3.7%

 االجمـــالـــــــي      135 100%

البعـــد الـــرئيع األول للضـــغوط الراجعـــة إلـــى العمـــالء  م
 الفرعية للبعد الرئيع )أ،ب(واالبعاد 

الحجم 
الكلي 

نسبة 
 مستوى الضغوط تأثير
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> ل 2.5، ود ىل مديثاة  2.5> ل =1.25، و ىل محتملدا  1.25> ل =0مةتىيي  لدو ىل  و ىل م اةوا  
 .5> ل =3.75، و ىل عيديا  3.75=

لدهديمليي تدر مفمىعا لدو ىل لدىلقها عل  ل االيمييي ل فتميعييي ىل االيميي  ل فتميعيدي  ( 6ففىع اقم  يىوح 
مددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيددا بقلدديع غددزة ىلدماتبلددا بيدبهددف لددداميل ل ىع لدادديص  بدديدهمب (، حيددم يىوددح لدفددفىع أي 

( مي ددال  وديغلا ىمدديثاة ىمتةدببا دمزيددف مدي لدودد ىل 10( مي ددا وديغل ىدكددي بفافدا محتملددا، ىأي ه دي   2ه دي   
( مي دددال  مدددي هدددذه لدمي دددال  5ل عيدددي  لدمص دددر ىايالدددا أي   علددد  ل االددديمييي ل فتمددديعييي ىتددديثا تدددر حيددددا حدددفىم

تددأعل (، ىيقهددىل  3 بمتىةددل حةدديبر لدمدديثاة قددف زلف متىةددلصي لدحةدديبر ىأقتدداا دكددر يكددىي مددي مي ددال  ودد ىل ل زمددا 
عيدا ممدي يزيدف مدي ود ىلصم أكثدا مدي تىزيهصدي علد  أبهديف تا  صمفميهًي تر لدبهف لدةاعر ل ىع ىلدمداتبل بديدهمب  ىم دكبت

 متهففة، دذد  يةتىفا لدتفاع دلهمع عل  مةيعفتصم عل  مىلفصتصي اىتًي مي زييفتصي ىتحىدصي  د  بفليا أزما.
 :المهني األعياء لحالة والمحدثة المرتبطة بالمؤسسة التي يعمل بها األخصائي االجتماعي الضغوط حيث من ـ

 (7جدول رقم )
التي يعمل بها األخصائي االجتماعي كبعد رئيع بأبعاده الفرعية ومؤشراته يوضح مستويات الضغوط المرتبطة بالمؤسسة 

 :القياسية

 العمالء ومشكالتهم أ
لتأثير 
 الضغوط

المؤشر 
 الواحد
% 

وا  ع ع
 اة
م

 
ملا 
محت

 
يثاة

م
يديا 

ع
 

  /   1.053 3.41 68.15 460 عفم تهيىي لدهمب  مي ل االيمييي ل فتميعييي. 1

2 
ىل االدددددددددديمييي حددددددددددفىم الددددددددددالعي  بدددددددددديي لدهمددددددددددب  

 1.029 3.50 70.07 473 ل فتميعييي.
  /  

3 
لدهمددددب  لدددددذيي أعمددددع مهصددددم يايددددفىي لدحالددددىع علدددد  

 1.050 3.49 69.78 471 لدافمي  فىي ىف  حق.
  /  

  /   1.032 3.41 68.15 460 تهقف م كب  لدهمب  لدذي أعمع مهصم. 4
  /   0.928 3.55 70.96 479 ةى  تالا  لدهمب . 5
  /   1.087 3.27 65.33 441 .وه  لدتقفم تر حيدا لدهمب  لدذي أتهيمع مهصم 6
  68.74 2784 مج 
 العالقات م  العمالء ب
  /   1.075 2.64 52.89 357 غييا لدتةيهم بي ر ىبيي عمب  لدميةةا. 7
   /  1.011 2.02 40.44 273 ت ل  تر لكتةيا حا عمبمر. 8
  /   1.091 2.53 50.67 342 لدهمب  تر لدقالال  لدمص يا.لةتمالا تفاع  9
  /   1.124 2.93 58.52 395 لةتمالا تفاع لدهمب  تر  ىعيا لدافمي  ىمقفلاهي. 10
   /  1.057 2.47 49.48 334 ت ك  لدهمب  تر قفال  ل االيمر ىكةي ت . 11
  /   1.082 2.59 51.70 349 حفىم الالعي  بيةتمالا بيي ل االيمر ىلدهمب . 12
  50.62 2050 مج 
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البعـــد الـــرئيع الثـــاني للضـــغوط المرتبطـــة بالمؤسســـة  م
 التي يعمل بها واالبعاد الفرعية للبعد الرئيع )أ،ب،ج(

الحجــــــــــم 
ــــــــــــي  الكل
ـــــــــــأثير  لت
 الضغوط

نسبة 
 تأثير

المؤشر 
 الواحد
% 

 مستوى الضغوط

 ع ع المؤسسي بيئة العمل أ

 
وا

 اة
م

 
 

ملا
محت

 
يثاة

م
يديا 

ع
 

   /  1.341 2.13 42.67 288 مكيي لدهمع  مكتا ل االيمر ل فتميعر( ةيئ. 1
  /   1.339 3.39 67.85 458 أميكي مقيبب  لدهمب    تاللح  فل  عملر لدمص ر. 2
  /   1.339 3.08 61.63 416 بيما عملر غيا لم ا. 3

4 
لدم ددددددددكب  لدتددددددددر يتهدددددددداا دصددددددددي ل االدددددددديمر كثدددددددداة 

  /   1.206 3.42 68.44 462 ل فتميعر تر عمل .

5 
ل حبددددددديل لدمتتددددددديدر لددددددددذي يتهددددددداا دددددددد  ل االددددددديمر 

  /   1.290 3.09 61.78 417 ل فتميعر تر عمل .

  /   1.320 3.20 64.00 432 يتال  م يخ لدهمع لدذي أقىم ب  بيدملع. 6
  61.06 2473 مج 
مكانيات المؤسسة ب  موارد وا 
 /    0.966 4.09 81.78 552 لدمىلاف وهيةا   تكةر دةف حيفي  لدهمب . 7
 /    0.874 4.07 81.33 549 عفم ت ىع لدمىلاف   يةيعف عل  حع م يكع لدهمب . 8
 /    1.065 3.92 78.37 529 عفم تىلتا لدبالمل ىلدافمي  لدم يةبا دتحقيق لدهمع. 9

عددفم تددىلتا لدىةدديمع لدمص يددا لدبزمددا  فل  لدهمددع علدد   10
 0.916 3.90 77.93 526 أحةي الىاة.

   / 

عددددفم تددددىلتا لدفصدددديز لدمص ددددر دلقيدددديم بي عمدددديع لدمص يددددا  11
 1.009 3.76 75.26 508 لدمللىبا.

   / 

 /    0.992 3.82 81.78 516 عفم تىتا لدفصيز ل فلاي يهلع ةاعا ل فل  لدمص ر. 12
  65.78 3180 مج 
 الجوانب المادية لألخصائي االجتماعي ج
   /  1.262 2.07 41.48 280 فاع ىايةتر يلبر لحتييفيتر لدميفيا. 13
 /    1.239 3.90 78.07 527 التبر   يكةر  صيميًي دلمهي ا. 14
 /    1.069 4.01 80.15 541 وه  لدهبىة لدة ىيا. 15
 /    1.088 4.10 82.07 554 ىلدمكيتمي .وه  لدحىلتا  16
 /    1.153 3.92 78.37 529 لدحيفا  د  أفا  ويتر 17

18 
فالددددر مددددي عملددددر بيدميةةددددا   يت يةددددا مددددي لاتةدددديع 

 /    1.158 3.96 79.11 534 ل ةهيا.

  73.21 2965 مج 
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> ل 2.5ود ىل مديثاة   ،2.5> ل =1.25، و ىل محتملدا  1.25ل => 0مةتىيي  لدو ىل  و ىل م اةوا  
 5> ل =3.75، و ىل عيديا  3.75=

 لًي  دددفيفًل علددد  مي دددالت  تهتبدددا وددديغلا وددد أكثددداأي بأبهددديفه لدثبثدددا ىمي دددالت  لدثمي يدددا ع دددا ( 7يىودددح فدددفىع اقدددم  
ل االددديمييي ل فتمددديعييي لدهددديمليي بمدددفيايي  لد دددمىي ل فتميعيدددا بقلددديع غدددزة، ىيمكدددي لدقدددىع أي تدددر وددد ىلصي ىالدددع 

مدي لدود ىل ىبتةيعلصدي مهدًي ممكدي أي تحدفم  %61( مي ا أي بمي يهديفع 11مي التصي لدويغلا بو ىل ل زما  د   
، ىت ديا لدمي دال  لدوديغلا ب دكع ل زمدا  دد  أي أكثدا هدذه لدود ىل مزيف مي لدو ل تيفي  د  حيدا ل عيي  لدمص در

عددفم قددفاة ل االدديمييي لقيمددا بددالمفصم ىتقددفيم اددفميتصم مددي ماتبلددا ةددىل  تددر مددىلاف ىلمكي يددي  لدميةةددا ىمددي يتاتددا عليدد  
ماتبلدا بماتبديتصم دهمبمصم ممي يهكل ود لًي  دفيفًل مدي لدهمدب  دهدفم حدع م دكبتصم ىل دبيع لحتييفديتصم، أى لدود ىل لد

ىمددي يتاتددا عليدد  مددي الددهىبا لدتالددا  تددر أمددىا لدحيددية ىل ددبيع  ىلدحددىلتز لدتددر يتلقى صددي مددي لدميةةددي  لدتددر يهملددىي بصددي
 حيفيتصم ىحيفي  أةاهم.

ىهذل ي يا  دد  وداىاة مهيدفدا أىوديع ل االديمييي ل فتمديعييي لدميفيدا ىكدذد  لدهمدع علد  فعمصدم ىمةدي فتصم تدر     
لدمصددياة ىلدابدداة تددر لدحالددىع علدد  مةدديعفل  ميفيددا مددي لدميةةددي  لدايافيددا  قيمددا بددالمفصم دهمبمصددم ىتقددفيم لكتةدديا 

 لدافما دصم.
 :المهني األعياء لحالة والمحدثة المرتبطة بالعالقات داخل المؤسسة الضغوط حيث من ـ

 (8جدول رقم )
المؤسسة التي يعمل بها األخصائي االجتماعي كبعد رئيع بأبعاده  بالعالقات داخل يوضح مستويات الضغوط المرتبطة

 :الفرعية ومؤشراته القياسية

 م
البعـــد الـــرئيع الثالـــث للضـــغوط المرتبطـــة بالعالقـــات 
داخــــل المؤسســــة واالبعــــاد الفرعيــــة للبعــــد الــــرئيع 

 )أ،ب،ج(

الحجــــــــــم 
الكلــــــــــــي 
لتـــــــــــأثير 
 الضغوط

نسبة 
 تأثير

المؤشر 
 الواحد
% 

 مستوى الضغوط

وا  ع ع العالقات م  الزمالء أ
 اة
م

 
ملا 
محت

 
يثاة

م
يديا 

ع
  

   /  1.195 2.11 42.22 285 ت ل  تر لكتةيا حا زمبمر. 1
  /   1.336 2.56 51.26 346   أحا مايدلا زمبمر تر لدهمع. 2
  /   1.327 2.74 54.81 370 أاتل  كثياًل مي زمبمر تر لدهمع. 3
  /   1.432 2.73 54.52 368 مي زمبمر تر لدهمع. أفف الهىبا تر ل  ةفيم 4
  /   1.498 3.59 71.85 485 يةىف ل حتالم بي ر ىبيي زمبمر تر لدهمع. 5
  /   1.417 2.64 52.74 356 لدالالع بي ر ىبيي زمبمر تر لدهمع ىلوح. 6
  54.65 2210 مج 

 العالقات م  اإلدارة ب
   /  1.086 2.08 41.63 281 ل فلاة.لولالا لدهبقي  بي ر ىبيي  7
   /  1.062 2.07 41.48 280 غييا لدتةيهم بي ر ىبيي ل فلاة. 8
   /  1.205 2.41 48.15 325 يىفف الم ىلقي عل ) مي ل فلاة. 9
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ل > 2.5، ود ىل مديثاة  2.5> ل =1.25، و ىل محتملدا  1.25> ل =0مةتىيي  لدو ىل  و ىل م اةوا  
 5> ل =3.75، و ىل عيديا  3.75=

 لًي مدديثاًل مي ددالت  تهتبددا ودديغلا ودد أكثدداأي ( بأبهدديفه لدثبثددا ىمي ددالت  لدثمي يددا ع ددا 8يىوددح فددفىع اقددم          
علددد  ل االدديمييي ل فتمددديعييي لدهددديمليي بمدددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيدددا بقلددديع غددزة، ىيمكدددي لدقدددىع أي تدددر   بفليددا أزمدددا 

مدي لدود ىل ىبتةيعلصدي  %61( مي ا أي بمي يهيفع 11ل زما  د   بفليا و ىلصي ىالع مي التصي لدويغلا بو ىل 
ل زمدا بفليدا يا لدمي دال  لدوديغلا ب دكع مهًي ممكي أي تحفم مزيف مي لدو ل تديفي  دد  حيددا ل عيدي  لدمص در، ىت د

علد  لدهمدع ىمي يتاتا علي  مي عفم قفاة ل االيمييي  لدهبقي  مي لدزمب  د  أي أكثا هذه لدو ىل ماتبلا ةىل  تر 
، أى  فىلاه االددديمر ل فتمددديعر فل  لأمدددي لددددزمب  تدددر م ددديخ ي لدددا عليددد  لدمحبدددا ىلدتىلتدددق لداوددد  ممدددي يددد هكل علددد  

 .قتع اىب ل بفلع ىلدالق دألااليمييي ل فتميعيييىمي يتاتا علي  مي  بيدتىفي  ىل  ال تبلا لدو ىل لدما 
مدددي زمبمصدددم بيدهمدددع، ىىفدددىف لدثقدددا بددديي ل االددديمييي ل االددديمييي ل فتمددديعييي  تحةددديي عبقددداىهدددذل ي ددديا  دددد  وددداىاة 

 زما ىلقهيا.أ  تتلىا لدو ىل  د    ، حتيي ىلدمىفصييتىلدم ا 
 :المهني األعياء لحالة والمحدثة التنظيمية واإلدارية الضغوط حيث من ـ

 (9جدول رقم )
 :كبعد رئيع بأبعاده الفرعية ومؤشراته القياسية بالتنظيم واإلدارةيوضح مستويات الضغوط المرتبطة 

   /  1.139 2.23 44.59 301 ل ها أي ل فلاة قف عزدت ر تر لدهمع. 10
  /   1.353 2.89 57.78 390 تر لدهمع. تتهفف م كب  ل تاليع مي ايةيمر 11
   /  1.167 2.35 46.96 317   يىفف لحتالم  المر ىمقتاحيتر مي في ا ل فلاة. 12
  46.85 1894 مج 
 اإلشراة والتوجيه ج

13 
عددفم تقددفيا لدم دداتيي ىلدمددىفصيي بتقدديايا لدمص يددا لدتددر 

   /  1.171 2.49 49.78 336 أقفمصي  ديصم.

  /   1.252 2.77 55.41 374 ل  ال  ىلدتىفي  تر هذه لدميةةا عمليا الىايا. 14
  /   1.064 2.51 50.22 339 تهيدر لدم اتيي ىلدمىفصيي عل ) أث ي  عمليا ل  ال . 15

16 
لهتمددديم لدم ددداتيي ىلدمدددىفصيي بيد دددكع ىدددديل بمودددمىي 

  /   1.158 2.53 50.67 342 لدتقيايا.

  /   1.209 2.77 55.41 374 مي تقىيم لدم اتيي تر أفلمر لدمص ر.عفم ل ةتةيفة  17

 هميع لدم اتيي ىلدمىفصيي دلتقيايا لدمص يدا لدتدر أفصدف  18
  /   1.090 2.57 51.41 347 تر عملصي.

  52.15 2112 مج 

ـــد الـــرئيع الرابـــ  للضـــغوط التنظيميـــة واإلداريـــة  م البع
الحجــــــــــم  واالبعاد الفرعية للبعد الرئيع )أ،ب،ج(

ــــــــــــي  الكل
ـــــــــــأثير  لت
 الضغوط

نسبة 
 تأثير

المؤشر 
 الواحد
% 

 مستوى الضغوط

 ع ع األعباء وتعددها أ

 
وا

 اة
م

 
 

ملا
محت

 
يثاة

م
يديا 

ع
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، ودددددددددددد ىل 2.5> ل =1.25، ودددددددددددد ىل محتملددددددددددددا  1.25> ل =0مةددددددددددددتىيي  لدودددددددددددد ىل  ودددددددددددد ىل م اةوددددددددددددا  
 5> ل =3.75، و ىل عيديا  3.75> ل =2.5ميثاة  

مديثاًل  بفليدا مي دالت  تهتبدا وديغلا ود لًي  مهام( بأبهيفه لدثبثا ىمي الت  لدثمي يا ع ا أي 9يىوح ففىع اقم        
علدد  ل االدديمييي ل فتمدديعييي لدهدديمليي بمددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيددا بقلدديع غددزة، ىيمكددي لدقددىع أي تددر ودد ىلصي  أزمددا 

ى  يىفف مي ا ىلحف  ،مي لدو ىل %89( مي ا أي بمي يهيفع 16ل زما  د   بفليا ىالع مي التصي لدويغلا بو ىل 

  /   1.317 3.70 73.93 499 كثاة عفف ةيعي  لدهمع لدتر أيفيصي. 1

2 
كثاة ل عميع لدمت ىعا لدملقية عل  عديتقر فلادع مفديع 

 /    1.156 3.83 76.59 517 عملر.

  /   1.300 3.66 73.19 494 كثاة ل عبي  لدمص يا لدتر أقىم بأفلمصي. 3
  /   1.269 3.49 69.78 471 كثاة ل عميع ل فلايا لدمة فة. 4

تهددددفف لدمصدددديم لدمللىبددددا م ددددر دفافددددا أ  ددددر   أةددددتليي  5
  /   1.217 3.30 66.07 446 لدتىتيق بي صي.

  /   1.243 3.09 61.78 417 لدذي أعمع تي .دفي مصيم م يةبا دحفم لدىق   6
  70.22 2844 مج 
 تنظيم العمل داخل المؤسسة ب

كثاة ل فال ل  لداىتي يا فلاع مفيع لدهمع كأاالديمر  7
 0.811 4.12 82.37 556 لفتميعر.

   / 

عدددفم ىودددىب لدلدددىلمح ىلدقدددىل يي لدتدددر يهمدددع مدددي ابدصدددي  8
 1.200 3.57 71.41 482 ل االيمر ل فتميعر.

  /  

  /   1.145 3.50 70.07 473 لدت يا لدمةتما مي في ا ل فلاة تر ىلفبي  ىايةتر. 9
  /   1.156 3.19 63.85 431 عفم تحفيف لدمصيم بيي ل عوي  لدهيمليي بيدميةةا. 10
فال ل  لدهمع بيدميةةا. 11   /   1.138 3.47 69.48 469 بياىقالليا وىلبل ىل 
  /   1.332 2.80 56.00 378 ل ذعيي دلةللي  لدهليي فىي  قيش.واىاة  12
  68.86 2789 مج 
 التدخل في عمل األخصائي  
  /   1.244 3.56 71.26 481 عفم لةتقبديا ل االيمر ل فتميعر تر أفل  أفىلاه. 13
  /   1.232 3.45 69.04 466 تفاع ل فلاة تر أفل  ل االيمر ل فتميعر دفىاه. 14

15 
تتددددفاع تاالالدددددي  أاددددا  تدددددر أفل  فىا ل االددددديمر 

 1.219 3.17 63.41 428 ل فتميعر.
  /  

  /   1.184 3.26 65.19 440 عفم ىفىف لةتقبديا تر لدقالا لدمص ر. 16

17 
تويي حقىقر كأااليمر لفتميعر مصمي حيىد  ىقمد  

 1.210 3.34 66.81 451 ب  مي عمع.
  /  

18 
لدقيددددددديم بأعبدددددددي  ىمصددددددديم    لدللدددددددا مدددددددي ل االددددددديمييي

 1.212 3.36 67.11 453 يةتليهىي ت ةيذهي تر لدىق  لدحيدر.
  /  

  67.14 2719 مج 
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ل عبدي  ل زمدا  دد  أي أكثدا هدذه لدود ىل ماتبلدا ةدىل  تدر بفليدا ، ىت يا لدمي دال  لدوديغلا ب دكع وهي  أى محتمع
صم ل ىددد  لدقيديم بيدهمدديع لدم ىلدا بصددم ىلدتدر تهتبدا مددي مةديىدييتىمدي يتاتددا عليد  مدي عددفم قدفاة ل االدديمييي علد   ىتهدففهي

 ددددهىا ل االدددديمييي ىمددددي يتاتدددا عليدددد  مدددي ت اددديم لدهمددددع فلادددع لدميةةددددا ب، أى لدودددد ىل لدماتبلددددا علددد  لدىفدددد  ل تودددع
 بلا بيدتفاع تر عمع ل االيمر ىمدي يتاتدا علد  ذدد تا دم، أى لدو ىل لحبيل ىلدالمىل ل فتميعييي بيداىتيي تر لدهمع 

 بياىقالليا لدمص يا ىلدتابل لدىايةر.ل ةتقبديا ىلدااليمييي ل فتميعييي بهفم ل  هىا 
، ألاالددددددديمييي ل فتمددددددديعييي ودددددددمي تاالالدددددددصم ىلددددددديقتصم لدمص يددددددداةددددددد يف مصددددددديم د ىهدددددددذل ي ددددددديا  دددددددد  وددددددداىاة        

ل ةدددددتقبديا لدمص يدددددا بمدددددي   يتهدددددياا مدددددي ي ل فلاة ىل االددددديمييي ل فتمددددديعييي ىمددددد حصم ىتدددددىتيا م ددددديخ فيمقاللدددددر بدددددي
 ، حت    تتلىا لدو ىل  د  أزما ىلقهيا.عيي  لدمص ر تف بًي دحيدا لدىلمح ىقىل يي لدميةةا 

 :المهني األعياء لحالة والمحدثة التحفيزية الضغوط حيث من ـ
 (10جدول رقم )

 :كبعد رئيع بأبعاده الفرعية ومؤشراته القياسية التحفيزيةيوضح مستويات الضغوط 

بعـــاد األالبعــد الـــرئيع الخـــامع للضــغوط التحفيزيـــة و  م
 الفرعية للبعد الرئيع )أ،ب،ج(

الحجــــــــــم 
ــــــــــــي  الكل
ـــــــــــأثير  لت
 الضغوط

نسبة 
 تأثير

المؤشر 
 الواحد
% 

 مستوى الضغوط

 ع ع التقدير ووجود الفرص أ

 
وا

 اة
م

 
 

ملا
محت

 
يثاة

م
يديا 

ع
 

1 
دةدددداص فلاددددع لدميةةددددا دتددددىدر م يالددددا عددددفم تكدددديتي 

 1.016 3.81 76.30 515 قييفيا.
   / 

 /    1.134 3.76 75.26 508 عفم لد هىا بي مي لدىايةر. 2
 /    1.086 3.92 78.37 529 الهىبا  ايم لدتاقيا بيدميةةا لدتر أعمع تيصي. 3
  /   1.109 3.73 74.52 503 عفم تقفيا دلفصىف لدتر أبذدصي تر عملر بيدميةةا. 4
 /    0.968 3.80 76.00 513 محفىفيا لدةاص دلت ييا ىلدت ىع تر لدهمع لدمص ر. 5
  /   1.127 3.39 67.85 458 عفم تقفيا ل فلاة  فلمر لدمص ر. 6
  74.72 3026 مج 
 االستثمار للقدرات والخبرات ب
  /   1.128 3.60 72.00 486 عفم لةت بع مهياتر ىقفالتر مي قبع لدميةةا. 7
  /   1.077 3.55 70.96 479 عفم لةت بع ابالتر ىمصياتر مي قبع لدميةةا. 8

 قددص لدتددفايا علدد  مددي هددى ففيددف تددر لدميددفلي دمىلكبددا  9
 /    1.147 3.79 75.85 512 لدتقفم.

 قددص ل مددفلف بيدمهلىمددي  لدتددر تةيددف لدهمددع تددر افمددا  10
  /   1.229 3.34 66.81 451 لدهمب .

 /    1.079 3.77 75.41 509  قص لداييال  لدمص يا لدمةمىب بصي  لدبفيلا(. 11

12 
عددددددفم لدةددددددميب بتفايددددددا بددددددالمل ففيددددددفة دألاالدددددديمييي 

  /   1.075 3.36 67.11 453 ل فتميعييي.

  71.36 2890 مج 
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> ل 2.5، ود ىل مديثاة  2.5> ل =1.25، و ىل محتملدا  1.25> ل =0مةتىيي  لدو ىل  و ىل م اةوا  
 5> ل =3.75، و ىل عيديا  3.75=

مي الت  تهتبا ويغلا و لًي ميثاًل  بفليا  مهام ( بأبهيفه لدثبثا ىمي الت  لدثمي يا ع ا أي10يىوح ففىع اقم        
ىيمكددي لدقددىع أي تددر ودد ىلصي  ،أزمددا  علدد  ل االدديمييي ل فتمدديعييي لدهدديمليي بمددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيددا بقلدديع غددزة

ى  يىفدف مي دا ىلحدف مدي لدود ىل  %66( مي ا أي بمي يهيفع 12ىالع مي التصي لدويغلا بو ىل بفليا ل زما  د   
لدتقددفيا ، ىت ديا لدمي دال  لدوديغلا ب دكع بفليدا ل زمدا  دد  أي أكثدا هدذه لدود ىل ماتبلدا ةدىل  تدر تمدعودهي  أى مح
لدةددداص فلادددع لدميةةدددا دتدددىدر م يالدددا قييفيدددا ى دددهىا ل االدددديمييي  يعدددفم تكددديتىمدددي يتاتدددا عليددد  مدددي ىىفدددىف لدةددداص 

هدفلا دقدفال   ىمدي يتاتدا عليد  مدي بي ةتثميا دلقفال  ىلدابال  ، أى لدو ىل لدماتبلا ل فتميعييي ب ييا ل مي لدىايةر
ىمددي يتاتددا علدد  ذددد   ددهىا بةددللا لتادديذ لدقددالال  بلددا تا دم، أى لدودد ىل لاالدديمييي ل فتمدديعييي بيدميةةددا ىمصدديال  ل

 لدتقفيا.ى ىلدمةيىلة ىلدهفلدا ىغييا لدمكي ا  االيمييي ل فتميعييي بهفم ل ةتقبديا ل
ل مدي لددىايةر ، ىتدىتيا وداىاة تحقيدق تكديتي لدةداص بديي ل االديمييي ل فتمديعييي فلادع لدميةةدا ديا  دد  ىهذل ي    
تف بًي دحيدا  ، ىتحقيق لدمكي ا ىلدتقفيا دصمىتحقيق لدمةيىلة ىلدهفلداىم ح ل االيمييي ل فتميعيا ل ةتقبديا لدمص يا  دصم،
 ا ىلقهيا.عيي  لدمص ر، حت    تتلىا لدو ىل  د  أزم ل

 :المهني األعياء لحالة والمحدثة المرتبطة باألسرة واألهل الضغوط حيث من ـ
 (11جدول رقم )

 :كبعد رئيع بأبعاده الفرعية ومؤشراته القياسيةالمرتبطة باألسرة واألهل يوضح مستويات الضغوط 

 سلطة اتخاي القرارات  
  /   1.139 3.26 65.19 440 لدمص يا.دفي قفا مهقىع مي لدةللا  تايذ لدقالال   13

14 
تقددفم دددر) ل فلاة لدددفعم ىلدمةددي فة لدتددر أحتددي   ديصددي تددر 

 1.153 3.08 61.63 416 لتايذ لدقالال .
  /  

15 
عدددددفم لدم دددددياكا تدددددر لتاددددديذ لدقدددددالال  ل فلايدددددا فلادددددع 

 1.121 3.40 68.00 459 لدميةةا.
  /  

16 
لدتر أحتي   ديصي تدر الهىبا تر لتايذ لدقالال  لدمص يا 

 1.178 3.26 65.19 440 عملر.
  /  

  /   1.134 3.40 68.00 459 عفم  هىا ل االيمر ل فتميعر بيدمكي ا ىلدتقفيا. 17

18 
االددددددديمييي  عدددددددفم تحقيدددددددق لدهفلددددددددا ىلدمةددددددديىلة بددددددديي ل

 1.125 3.62 72.44 489 ل فتميعييي ىغياهم مي لدمتاالاليي
  /  

  66.74 2703 مج 

البعـــد الـــرئيع الســـادع للضـــغوط المرتبطـــة باألســـرة  م
الحجــــــــــم  للبعد الرئيع )أ،ب(بعاد الفرعية األواألهل و 

ــــــــــــي  الكل
ـــــــــــأثير  لت
 الضغوط

نسبة 
 تأثير

المؤشر 
 الواحد
% 

 مستوى الضغوط

 ع ع ضغوط راجعة إلى األسرة أ

 
وا

 اة
م

 
 

ملا
محت

 
يثاة

م
يديا 

ع
 

  /   1.256 2.54 50.81 343  قص لهتميم أتالف أةاتر بر. 1
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، ودددد ىل مدددديثاة  2.5> ل =1.25، ودددد ىل محتملددددا  1.25> ل =0مةددددتىيي  لدودددد ىل  ودددد ىل م اةوددددا       
 5> ل =3.75، و ىل عيديا  3.75> ل =2.5

علدد   ىغيددا مدديثاة ودد ىل محتملدداأي مهاددم مي ددالت  تهتبددا  ةع ددا  ل ث دد ىمي ددالت   ببهددفله( 11يىوددح فددفىع اقددم       
عددفل أابددي مي ددال  تهتبددا ودديغلا ودد لًي ل االدديمييي ل فتمدديعييي لدهدديمليي بمددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيددا بقلدديع غددزة، 

عبدددي  ل ةدددايا علددد   زيددديفة لىمدددي يتاتدددا عليددد  مدددي ، ىفميصدددي يقدددي ودددمي لدوددد ىل لدالفهدددا  دددد  ل ةددداة مددديثاًل  بفليدددا أزمدددا 
 .يااليمييي ل فتميعييي ىوه  لدتالبل ل ةا  ل

حيدم  فدف بديدافىع  دد   ىدى أوة ي  ديصي ل عبي  لدايالا بيدهمع بيدميةةا دلهب  فىاًل كبياًل تر حيدا ل عيي  لدمص در    
ىلدماتبل بي عبدي  ىتهدففهي بيدميةةدا أي مي دا لدود ىل تيد  مديثا، ممدي  تىقدي مهصدي حدفىم  فصديف علد  ( 9ع اقم  ى فف

 ل عبي  ل ةايا ىلدميةةيا.ل االيمييي ل فتميعييي  تيفا دزييفة 
 :المهني األعياء لحالة والمحدثة المرتبطة بالمهنة الضغوط حيث من ـ

 (12جدول رقم )
 :كبعد رئيع بأبعاده الفرعية ومؤشراته القياسية لمرتبطة بالمهنةيوضح مستويات الضغوط ا

  /   1.162 2.31 46.22 312 تتال  عبقتر مي أتالف أةاتر بيدبمبي ة. 2
3 .   /   1.240 3.30 65.93 445 زييفة ل عبي   لدمتللبي ( ل ةايا علر)
   /  1.080 2.27 45.33 306 غييا لدتةيهم بي ر ىبيي أهع بيتر. 4
   /  1.186 2.34 46.81 316 ل اتب  لدمةتما تر لداأي بي ر ىبيي أهع بيتر. 5

6 
قيةددديا تدددر حيددديتر أتهددداا تدددر ل يددديم لدحيديدددا دمىلقددد  

  /   1.293 3.03 60.59 409 ل ةايا.

  52.62 2131 مج 
 ضغوط راجعة إلى األهل ب
   /  1.032 1.96 39.26 265 غييا لدتةيهم بي ر ىبيي أهلر. 7
   /  1.089 2.04 40.74 275 غييا لدتةيهم بي ر ىبيي أهع زىفتر. 8
   /  1.343 2.48 49.63 335 تفاع أهلر تر  مىي أةاتر لدفلاليا. 9
   /  1.068 1.96 39.26 265 تفاع أهع زىفتر تر  مىي أةاتر لدفلاليا. 10
   /  1.120 1.99 39.70 268 كثياًل مي أت يفا مي أاىل ر ىأاىلتر 11
   /  1.245 2.07 41.33 279 لدهبقي  بي ر ىبيي أتالف عيملتر دية  عل  مي يالم. 12
  41.65 1687 مج 

ــرئيع الســاب : والخــاص بالضــغوط المرتبطــة  م البعــد ال
الحجــــــــــم  بالمهنة

ــــــــــــي  الكل
ـــــــــــأثير  لت
 الضغوط

نسبة 
 تأثير

المؤشر 
 الواحد
% 

 مستوى الضغوط

 ع ع ضغوط راجعة إلى المهنة أ

 
وا

 اة
م

 
 

ملا
محت

 
يثاة

م
يديا 

ع
 

1 
ل تفدددددديه لدةددددددلبر  تددددددالف لدمفتمددددددي تفدددددديه ل االدددددديمر 

 1.268 2.75 54.96 371 ل فتميعر.
  /  
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، ودددد ىل مدددديثاة  2.5> ل =1.25، ودددد ىل محتملددددا  1.25> ل =0مةددددتىيي  لدودددد ىل  ودددد ىل م اةوددددا       
 5> ل =3.75، و ىل عيديا  3.75> ل =2.5
( ببهفه لدايص بيدو ىل لدالفها  د  لدمص ا أي كع مي الت  تهتبا و ىل ميثاة  بفليدا أزمدا  12يىوح ففىع اقم       

علدد  ل االدديمييي ل فتمدديعييي لدهدديمليي بمددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيددا بقلدديع غددزة، ىمددي يتاتددا عليدد  مددي تقددفلي ثقددا أتددالف 
ي أتالف لدمفتمي مهصم، ىبيدتديدر  دهىا ل االديمييي بوده  لدحمديل ىتقدفلي لدمفتمي بي االيمييي ل فتميعييي ىعفم تهيى 

 لدثقا بمص تصم.
مكي يددي  لدميةةددا ىلدفىل ددا لدميفيددا دألاالدديمر      ىدددى أوددة ي  ديصددي ل عبددي  لدايالددا ببيمددا لدهمددع لدميةةددر ىمددىلاف ىل 

 لدمص ر.  ( دلهب  فىاًل كبياًل تر حيدا ل عيي 7ع اقم  ى ل فتميعر لدمىفىفة تر فف
 :المهني األعياء لحالة والمحدثةالمرتبطة باألخصائي االجتماعي  الضغوط حيث من ـ

 (13جدول رقم )
 :كبعد رئيع بأبعاده الفرعية ومؤشراته القياسية ألخصائي االجتماعييوضح مستويات الضغوط المرتبطة با

2 
عدددفم ل حةددديل بمدددي تحققددد  لدمص دددا مدددي مصددديم ىأهدددفل  

 1.215 2.84 56.89 384 لدهمع.فلاع مفيع 
  /  

3 
عدددددددفم ل عتدددددددال  لدكددددددديتر بيدمص دددددددا ممدددددددي يقلدددددددع قيمدددددددا 

 1.178 2.77 55.41 374 ل االيمييي ل فتميعييي.
  /  

  /   1.132 2.52 50.37 340 لد هىا أي لدمص ا   تةيهم تر تقفم لدمفتمي. 4
  /   1.290 3.02 60.44 408 عفم ىفىف فاىع  ويتيا دلمص ا بهكل لدمصي ل اا . 5

6 
وددددددده  لدمكي دددددددا ل فتميعيدددددددا ددددددددىايةتر كأاالددددددديمر 

 1.195 2.56 51.11 345 لفتميعر.
  /  

  54.86 2222 مج 

البعد الرئيع الثامن للضـغوط الراجعـة إلـى األخصـائي  م
الحجــــــــــم  بعاد الفرعية للبعد الرئيع )أ،ب(األاالجتماعي و 

ــــــــــــي  الكل
ـــــــــــأثير  لت
 الضغوط

نسبة 
 تأثير

المؤشر 
 الواحد
% 

 مستوى الضغوط

 ع ع المالئمة للعمل أ

 
وا

 اة
م

 
 

ملا
محت

 
يثاة

م
يديا 

ع
 

  /   1.321 2.96 59.11 399 ما  ىع لدهمع دميىدر.ب عفم م 1

لدميةةدا   ت يةا  ىعيا ل عميع لدتر أقىم بصي فلادع  2
 1.272 2.73 54.52 368 مي ميهلر لدفالةر

  /  

3 
لدهمدددع لدحددديدر تدددر لدميةةدددا   يت يةدددا مدددي تللهددديتر 

 1.314 3.07 61.48 415 لدمص يا.
  /  

مكي ييتر.ي لدهمع لدذي أ 4   /   1.131 3.25 65.04 439 في  يت يةا مي قفالتر ىل 
  /   1.172 3.01 60.30 407 لدهمع لدذي أىفي  يت يةا مي ابالتر ىمصيالتر. 5
  /   1.257 2.77 55.41 374 عفم لداغبا تر لدهمع بيدميةةا لدتر أعمع بصي ل ي. 6
  59.31 2402 مج 
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، ودددد ىل مدددديثاة  2.5> ل =1.25، ودددد ىل محتملددددا  1.25> ل =0مةددددتىيي  لدودددد ىل  ودددد ىل م اةوددددا       
 5> ل =3.75، و ىل عيديا  3.75> ل =2.5

علددد  مددديثاة  بفليددا أزمدددا   ( ببهددفله ىمي دددالت  ل ث ددد  ع دداة أي مهادددم مي دددالت  تهتبددا وددد ىل13يىوددح فدددفىع اقدددم       
وددمي لدوددد ىل  حيددم تقدددي ةدد  مي دددال ل االدديمييي ل فتمدديعييي لدهددديمليي بمددفيايي  لد دددمىي ل فتميعيددا بقلددديع غددزة، 

تقفلي ىمي يتاتا علي  مي ىثبم مي ال  تقي ومي لدو ىل لدالفها  د  لدقفاة عل  ل فل  ، ما دلهمعدمب للدالفها  د  
 ل فتميعييي. داتيبا لدمص يا دألااليميييلدحميل ىلدفمىف لدذلتر ىل

عيي  لدمص در لدتدر  ىمي لدمتىقي أي لدهىلمع لدويغلا لدالفها  د   االيا ل االيمر ل فتميعر أي تحفم حيدا ل    
 .يهي ر م صي ل االيمييي ل فتميعييي ىايالا  ذل تةيعل  مي لدو ىل ل اا 

 :التي يتعرض لها األخصائيين وعدد من المتغيراتبالفروق بين الضغوط المرتبطة  الدراسة نتائج (3)
 (14جدول رقم )                               

 :الفروق في الضغوط بين كل من الذكور واإلناث من األخصائيين االجتماعيينيوضح 

 
 متغير

الوسط  ن الجنع
 الحسابي

 االنحراة
 المعيار 

درجات 
 الحرية

 الداللة ت

 وطــــالضغ
 53.393 350.22 76 االيمييي ل 

118 .8890 .3760 
 60.215 340.80 44 ل االيميي 

ي لدف ةيي عل  ذل  ف دا  حاليميا بيدية    أ   يىفف تاىق T-Testىبيةتافلم لاتبيا   (14يىوح ففىع اقم       
، ىل حددددال  مهيددددياي  350.22ل االدددديمييي ل فتمدددديعييي حيددددم كدددديي ىةددددلصم لدحةدددديبر  تفدددديهمت يددددا ودددد ىل لدهمددددع 

، ىيهدزى 60.215، ىبدي حال  مهيدياي 340.80االيميي  ل فتميعيي  حيم كديي ىةدلصم لدحةديبر  عي ل 53.393
عملصددددم بمددددفيايي  لد ددددمىي ل فتميعيددددا تحملصددددي ل االدددديمييي ل فتمدددديعييي تددددر يذددددد  دكميددددا لدمةددددمىديي  لدتددددر لدبيحددددم 

 بمحيتاي  قليع غزة.
 (15) رقم جدول                                   

 القدرة على األداء ب
   /  1.096 2.02 40.44 273 ت ل  تر لكتةيا حا لد يل. 7
   /  1.039 2.10 42.07 284 لد هىا بهفم لدقفاة عل  أفل  لدهمع بكةي ة. 8
   /  1.149 2.19 43.85 296 دا لدقيما لد االيا.وآل حةيل بيدة ع ى  9
  /   1.245 2.51 50.22 339 قلا ل حةيل بي  فيز لد االر. 10
  /   1.308 2.64 52.74 356 عفم ل حةيل بيدكةييا لدذلتيا تر لدهمع 11

12 
بهددف لدميةةددا لدتددر أعمددع بصددي عددي مكدديي لدةددكي لدددذي 

 1.257 2.52 50.37 340 أقلي تي .
  /  

  46.62 1888 مج 

 
 متغير

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 0.416 0.957 2997.263 3 8991.789بيي  الضغـــوط
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 :لألخصائيين االجتماعيينسنوات الخبرة بين  الفروق في الضغوطيوضح           
أ دد    تىفددف تدداىق ذل  ف دددا  حالدديميا بدديي   One way ANOVAىبيةددتافلم   (15يىوددح فددفىع اقددم          

اا ةددد ىل  لدابددداة بددديي ل االددديمييي دتقددديىيافدددي لدبيحدددم ذدددد  تهدددز  دمت يدددا ةددد ىل  لدابددداة، ل االددديمييي ل فتمددديعييي 
هدذل ، ةد ىل  10أقدع ة ىل   دد   5 مي مي ل االيمييي تتالىب ة ىل  ابالتصم %83.7حيم أي مي  ةبت  ل فتميعييي 

 .لدمف  بي ويتا أي لدو ىل يتأثا بصي أالحيا لدابال  لدلىيلا ىلدقالياة
 (16) رقم جدول                               

 :لألخصائيين االجتماعيين مكان العمل بينالفروق في الضغوط يوضح 

  أ دددددد    تىفددددددف تدددددداىق ذل  ف دددددددا One way ANOVAىبيةددددددتافلم   (16يىوددددددح فددددددفىع اقددددددم           
 ددددد  لدتقددددياا لدف التددددر  ذددددد  ىيافددددي لدبيحددددم ،مكدددديي لدهمددددع حالدددديميا بدددديي ل االدددديمييي ل فتمدددديعييي تهددددز  دمت يددددا 

ل فتميعيددددا ىل قتالددددديفيا دمحيتاددددي  قلددددديع غدددددزة، ، ىكدددددذد  ت دددديب  لداددددداى  ىلدمكددددي ر بددددديي فميددددي محيتادددددي  لدقلدددديع
ىبيدتدددديدر ت ددددديب  لدودددد ىل لدتدددددر يتهدددددياا دصددددي ل االددددديمييي ل فتمدددديعييي لدهددددديمليي تدددددر مددددفيايي  لد دددددمىي ل فتميعيدددددا 

 عل  مةتى  محيتاي  قليع غزة.
 لدراسة:العامة لنتائج ال: عاشراً 
ىلدىلقهددددددا علدددددد  ل االدددددديمييي ل فتمدددددديعييي لدودددددد ىل لدماتبلددددددا بدددددديدهمب  أعلدددددد  أي ةددددددا الأاصددددددا   تدددددديمل لدف -1

ةدددى  تالدددا  تتمثدددع تدددر  ،ىل االددديميي  ل فتميعيدددي  لدهددديمليي تدددر مدددفيايي  لد دددمىي ل فتميعيدددا بقلددديع غدددزة
يتهدديملىي مهصددم لدهمددب  لدددذيي  يليصدديحددفىم الددالعي  بدديي لدهمددب  ىل االدديمييي ل فتمدديعييي، يليصددي لدهمددب ، 

 يايفىي لدحالىع عل  لدافمي  فىي ىف  حق. ل االيمييي ل فتميعييي

بيدميةةا ىلدىلقها عل  ل االيمييي ل فتميعييي ىل االيميي   لدو ىل لدماتبلا أعل ي أبي    تيمل لدفالةا  -2
 يليصدي، وه  لدحدىلتا ىلدمكيتمدي ل فتميعيي  لدهيمليي تر مفيايي  لد مىي ل فتميعيا بقليع غزة، تتمثع تر 

عفم ت ىع لدمىلاف   يةيعف عل  حع م يكع لدهمب ،  يليصي،   تكةر دةف حيفي  لدهمب وه  لدمىلاف بحيم 
 وه  لدهبىة لدة ىيا. يليصي

 لدمفمىعي 
فلاع 

 لدمفمىعي 
363205.677 116 3131.083 

 119 372197.467 لدمفمىع

 
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين متغير

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 الضغــــوط

بيي 
 لدمفمىعي 

1457.832 
 

4 364.458 0.113 0.978 

فلاع 
 لدمفمىعي 

370739.635 115 3223.823 

 119 372197.467 لدمفمىع
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لدودددد ىل لدماتبلددددا بيدهبقددددي  فلاددددع لدميةةددددا ىلدىلقهددددا علدددد  ل االدددديمييي  أعلدددد ي أأةددددةا   تدددديمل لدفالةددددا  -3
تهدفف  د دمىي ل فتميعيدا بقلديع غدزة، تتمثدع تدرل فتميعييي ىل االيميي  ل فتميعيي  لدهيمليي تر مفيايي  ل

مدفيايي   دال  ىلدتىفيد  تدر  ل يليصي، تر لدهمع ايةيمصمى  ل فتميعييي بيي ل االيميييم كب  ل تاليع مي 
 ألفل م ددداتيي ددددمدددي تقدددىيم لد ل االددديمييي ل فتمددديعيييتةيفة ةدددعدددفم ل يليصدددي، عمليدددا الدددىايا لد دددمىي ل فتميعيدددا

 تر لدهمع. ىزمبمصم بيي ل االيمييي ل فتميعييي لاتب  مةتماه ي   يليصي ،لدمص ر

ىلدىلقهددا علدد  ل االدديمييي ل فتمدديعييي بدديدت ايم ىل فلاة لدودد ىل لدماتبلددا  أعلدد ي أ تدديمل لدفالةددا  ىوددح أ -4
ال ل  كثدداة ل فددتددر  ىل االدديميي  ل فتميعيددي  لدهدديمليي تددر مددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيددا بقلدديع غددزة، تتمثددع

كثداة يليصدي  ،دملقدية علد  عديتق ل االديمر ل فتمديعركثاة ل عميع لدمت ىعدا ل يليصي، لداىتي يا فلاع مفيع لدهمع
 .ل االيمييي ل فتميعييي يفيصيعفف ةيعي  لدهمع لدتر ي

ىلدىلقهدددددا علددددد  ل االددددديمييي فلادددددع لدميةةدددددا بددددديدتحةيز لدوددددد ىل لدماتبلدددددا  أعلددددد ي أك دددددة   تددددديمل لدفالةدددددا  -5
 ىل االددديميي  ل فتميعيدددي  لدهددديمليي تدددر مدددفيايي  لد دددمىي ل فتميعيدددا بقلددديع غدددزة، تتمثدددع تدددرل فتمددديعييي 

 يليصديمحفىفيا لدةاص دلت ييدا ىلدت دىع تدر لدهمدع لدمص در،  يليصيالهىبا  ايم لدتاقيا بيدميةةا لدتر أعمع تيصي، 
 لدةاص فلاع لدميةةا دتىدر م يالا قييفيا. يعفم تكيت

 ل فتمددديعييي ل االددديمييي علددد  ىلدىلقهدددا ىل هدددعبي ةددداة  لدماتبلدددا لدوددد ىل أعلددد  أي لدفالةدددا  تددديمل أاصدددا  -6
 عبدددي  زيددديفة ل تدددر تتمثدددع غدددزة، بقلددديع ل فتميعيدددا لد دددمىي مدددفيايي  تدددر لدهددديمليي ل فتميعيدددي  ىل االددديميي 

 صميديتتر ل ييم لدحيديا دمىلقد  قيةديا تدر ح االيمييي ل فتميعييي ل تهاا يليصي،  لدمتللبي ( ل ةايا عليصم
 . قص لهتميم أتالف أةاهم بصميليصي  ،ل ةايا

 ل فتمدددددديعييي ل االدددددديمييي علددددد  ىلدىلقهددددددا بيدمص ددددددا لدماتبلدددددا لدودددددد ىل أعلدددددد  أي لدفالةدددددا  تدددددديمل ىودددددح أ -7
عددفم ىفددىف فاددىع  تددر تتمثددع غددزة، بقلدديع ل فتميعيددا لد ددمىي مددفيايي  تددر لدهدديمليي ل فتميعيددي  ىل االدديميي 

 عفم ل حةيل بمي تحقق  لدمص ا مي مصيم ىأهفل  فلاع مفيع لدهمع. يليصي ويتيا دلمص ا بهكل لدمصي ل اا ، 

 ل االديمييي علد  ىلدىلقهداب االديا ل االديمر ل فتمديعر  لدماتبلدا لدود ىل أعلد  أي لدفالةدا  تيمل أةةا  -8
لدهمدع  تدر تتمثدع غزة، بقليع ل فتميعيا لد مىي مفيايي  تر لدهيمليي ل فتميعيي  ىل االيميي  ل فتميعييي

مكي يددديتص تصمفالقددديت يةدددا مدددي  ييفيددد  ل االددديميييلددددذي   تللهددديتصمةدددا   يت يةدددا مدددي لدهمدددع لدحددديدر تدددر لدمية يليصددديم، ىل 
 .يت يةا مي ابالتصم ىمصيالتصم ييفي  ل االيمييي لدهمع لدذي يليصي لدمص يا،

 مفيايي  تر ل فتميعيي  ىل االيميي  ل فتميعييي االيمييي ل عل  لدىلقها لدو ىل أكثاب تهلقتيمي يأمي  -9
 عل  لد حى لدتيدر  تاتيبصيعيي  لدمص ر يمكي  حيدا للدميفيا  د  ى  ل فتميعيا لد مىي

 .%70.9 ب ةبا لدو ىل لدالفها  د  لدهىلمع لدتحةيزيا -

 .%68.7 ب ةبا لدو ىل لدالفها  د  لدهىلمع لدت ايميا ىل فلايا -

 .%66.7 ب ةبا لدو ىل لدالفها  د  لدميةةا لدتر يهمع بصي ل االيمر ل فتميعر -

 . %59.7 ب ةبا لدو ىل لدالفها  د   ىعيا لدهمب  ىلبيهتصم -

 .%54.9 ب ةبا وي لدمص ا فلاع لدمفتميى لدو ىل لدالفها  د   -

 .%53 ب ةبا لدو ىل لدالفها  د   االيا ل االيمر ل فتميعر  ةة  -

 .%51.2 ب ةبا لدو ىل لدالفها  د  لدهبقي  فلاع لدميةةا -
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 .%47.1 ب ةبا لدو ىل لدالفها  د  ل ةاة ىل هع -

 دصددي يتهدداا لدتددر لدودد ىل بدديي حالدديميا  ف دددا ذل  فىهايددا تدداىق تىفددف  ىأةددةا   تدديمل لدفالةددا بأ دد  كمددي  -10
يىلفصديي  ةدل لدود ىل ىيهدي ىي مدي  ةدل أ صمي عل  ممي يفع  لدف ل تهز  دمت يا يى ل فتميعي يى ل االيمي
 .عيي  لدمص ر حيدا ل

 تهددز  يل فتمدديعيى  ي االدديميى ل دصددي يتهدداا لدتددر لدودد ىل بدديي حالدديميا  ف دددا ذل  فىهايددا تدداىق تىفددف   -11
 اا ة ىل  لداباة بي صم.ىيافي لدبيحم ذد  دتقي ،لداباة دمت يا

 تهددز  يل فتمدديعيى  ي االدديميى ل دصددي يتهدداا لدتددر لدودد ىل بدديي لحالدديميا ف دددا ذل  فىهايددا تدداىق تىفددف   -12
ا ىل قتالددديفيا ت ددديب  لداددداى  ل فتميعيدددى ىيافدددي لدبيحدددم ذدددد   دددد  لدتقدددياا لدف التدددر  ،لدهمدددع دمت يدددا مكددديي

 دمحيتاي  قليع غزة.

 بناًء على ما توصلت إليه نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:

يهلدد  لدةاالددا دألاالدديمييي  غددزةقلدديع بمددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيددا بمحيتاددي  دلتاقيددي   ادديم عدديفع  تددىتيا .1
 .لدقيمم عل  أةيل لدكةي ل  ىلدمص ر لدتةلةع ل فلاي تاالا ل فتميعييي

ممددي بمددفيايي  لد ددمىي ل فتميعيددا  دألاالدديمييي ل فتمدديعييي دلت ييددا ىلدت ددىع تددر لدهمددع لدمص ددر التيحددا لدةاالدد .2
 بفلع ىل بتكيا.ل لدالق ى ي مر دفيصم لدقفاة عل  

حايددا م يةددبا تمكدد صم مددي لدقيدديم بأعمدديدصم بهيددفًل عددي ل فددال ل  لداىتي يددا فلاددع  ل االدديمييي ل فتمدديعيييمدد ح  .3
 تاالالصم. وميأعميع بصم  د  تكلية بي ويتا مفيع لدهمع

دةددف  لدبزمددالدمددىلاف  ىتددىتيا، دألاالدديمييي ل فتمدديعييي بمددفيايي  لد دمىي ل فتميعيددا لدحددىلتا ىلدمكيتمددي  زيديفة .4
 .ي مي مىلفصا م كب  عمبمصمتميعيى ي ل ف االيميى ي لحت  يتمك ىت ىعصي حيفي  لدهمب 

بديي ل االديمييي لدابتدي   ىل  صدي ، م كب  ل تاليع بيي ل االيمييي ل فتميعييي ىايةيمصم تر لدهمع تذديع .5
 .ل فتميعييي ىزمبمصم

زييفة عفف ل االيمييي ل فتميعييي لدهديمليي تدر مدفيايي  لد دمىي ل فتمديعييي ىتاةيد  ةديعي  لدهمدع ددفيصم،  .6
مددي  فدديز لدمصدديم تددر لدىقدد  لدم يةددا ىل  ل االدديمر  ي ددا  عليصدديممددي يتاتددا عليدد  تاةيدد  عددفف لدحددي   لدتددر 
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