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 ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الرضا عن العمل والتكيف النفسي االجتماعي 

تكونت عينة الدراسة من ولدى عينة من ذوي االحتياجات الخاصة العاملين في محافظة إربد، 

العمل وأبعاده جاءت بدرجة متوسطة  ( ذكراً وأنثى. أظهرت النتائج أن مستوى الرضا عن236)

باستثناء بُعد العالقة مع زمالء العمل جاء بدرجة مرتفعة. كما جاء مستوى التكيف النفسي 

االجتماعي وأبعاده بدرجة متوسطة باستثناء البُعد االجتماعي جاء بدرجة مرتفعة. وأظهرت النتائج 

مقياسي الرضا عن العمل والتكيف وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس على 

النفسي االجتماعي لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر 

وتوصى الدراسة بزيادة مستوى الدعم  على مقياسي الرضا عن العمل والتكيف النفسي االجتماعي.

ها، وتقديم التسهيالت البيئية االجتماعي والساندة النفسية واالهتمام من قبل المؤسسات وأصحاب

 والمادية لذوي االحتياجات الخاصة.

الرضا عن العمل، التكيف النفسي االجتماعي، االحتياجات الخاصة،  الكلمات المفتاحية:

 محافظة إربد. 

 

Abstract 

This study aimed to detect the level of job satisfaction and 

psychological and social adjustment among a sample of workers special 

needs in the Irbid governorate, the sample consisted of 236 male and 
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female. The results indicated that level of job satisfaction and its 

dimensions were in come moderately except the relationship with co-

worker’s dimension came highly. The psychosocial adjustment level and 

its dimensions in come moderately with the exception of the social 

dimension came highly. The results showed a statistically significant due 

to the variable-gender job satisfaction and psychosocial adjustment scales 

differences in favor of females, and there were no statistically significant 

due to the variable-old on job satisfaction and psychosocial adjustment 

scales. The study recommends increasing the level of social support and 

psychological support and attention by institutions and their owners, and 

provide environmental and material facilities for people with special 

needs. 

Keywords: Job Satisfaction, Psychosocial Adjustment, Special 

Needs, Irbid Governorate. 

 

 والخليفة النظرية المقدمة

ي، تنظيمه كعنصر بشرل من خالل إدراكنافهم أهمية الفرد وحماسه في أي مؤسسة يتم 

الجانب على الموظفين وليس على رأس مالها  والجودة ترتكز فينتاجية والمؤسسة التي تسعى لإل

د على روح ، والمؤسسة الفعالة تؤكالعمل أهداففهو مصدر أساسي للتحسين وتحقيق المادي، 

هناك سوء فهم بشأن القدرات الفردية لذوي  ال زالالتعاون وااللتزام واالرتياح داخل حدودها. ف

د غير افرؤالء األ، فالهم األكبر ألرباب العمل أن همن قبل أرباب العمل االحتياجات الخاصة

 .مل المطلوبة منهاعمعلى تأدية األ يندرقا

بوضع التشريعات القانونية التي تلزم أصحاب العمل قامت بعض الدول كاألردن والسعودية 

موظف يتوجب  50بتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة، فالمؤسسات التي يبلغ عدد موظفيها عن 

% من الموظفين من ذوي االحتياجات الخاصة، ورغم اإلجراءات التي اتخذت 2عليها توظيف 

وي االحتياجات الخاصة وبشكل مبالغ فيه، بهذا الشأن إال أن نسبة البطالة ما زالت مرتفعة بين ذ

ويشير مكتب العمل األمريكي أن نسبة ذوي االحتياجات الخاصة الملتحقين بسوق العمل داخل 

% من عدد ذوي االحتياجات الخاصة، 21.7م تصل إلى 2010أمريكا خالل شهر حزيران لعام 

ت نسبة العاطلين عن العمل من %. في حين بلغ58وقد تصل نسبة البطالة بين هؤالء األفراد إلى 

% أي أن نسبة العاطلين من ذوي االحتياجات الخاصة تصل 9.6األفراد العاديين في نفس الفترة 

ياجات الخاصة العاطلين عن العمل من ذوي االحت إلى تسعة أضعاف، بينما في بريطانيا تبلغ نسبة

 (.Stanford, 1997 Weihe &) %50إلى 
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 في العالم العربي بحسب تقرير منظمة بين األفراد العاديين  ويصل نسبة معدل البطالة

هنالك وجد يال و (،Arab Labor Organization, 2010% )14.37إلى العمل العربية 

 بشكل  إحصائيات حول العاطلين عن العمل بين ذوي االحتياجات الخاصة في البالد العربية

% من التعداد السكاني لألردن 40لخاصة إلى ، وتشير نسبة البطالة بين ذوي االحتياجات ادقيق

(Awad & Shama, 2009 وهي )عن  العاطليناألفراد العاديين ثالثة أضعاف نسبة  تشكل

ن نسبة البطالة بين ذوي االحتياجات الخاصة في ( أAlKhatib, 2009) ذكر الخطيبالعمل. وي

بين تقدر نسبة البطالة  أن( Yousef, 2008%، بينما يشير يوسف )80الدول النامية تصل إلى 

 %.30 االحتياجات الخاصة بـ

قام األردن بالمصاااااادقة على االتفاقية الدولية بشاااااأن حقوق ذوي االحتياجات الخاصاااااة إلى 

ية رقم ) لدول ية منظمة العمل ا فاق نة 159جانب ات لذوي  1983( لساااااا تأهيل المهني  بال قة  المتعل

قانون حقوق هذه ا ياجات الخاصاااااااة، حيث ين   ئة رقم االحت عام  31لف وقانون العمل  2007ل

موظف  50وتعديالته بأنه يتوجب على المؤسااسااات التي يعمل فيها  1996( لعام 8األردني رقم )

 % من مجموع العاملين.4فأكثر تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة ما ال يقل نسبته عن 

لتي تعاني من تجاهل تعتبر فئة ذوي االحتياجات الخاصاة من الفئات االجتماعية المهمشاة وا

أصاااحاب المهن من جهة واساااتغاللهم من جهة أخرى، فالرغم من جهود الجهات الرسااامية وغير 

، الرساامية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصااة في المجتمع إال أن نساابة تشااغيلهم في المهن قليلة جداً 

شااغيل في الجهات فمعدل تشااغيلهم في الجهات الحكومية أكبر من الجهات الخاصااة، فتبلغ نساابة الت

سبته  سبة تذكر فيها وهي 1الحكومية ما ن % في أفضل األحوال، بينما الجهات الخاصة ال توجد ن

أقل بكثير مما نصاااااات عليه القوانين األردنية. وتواجه هذه الفئة من المجتمع العديد من المعوقات 

لحالة التي تعاني والمشكالت في سوق العمل من أهمها: عدم حصولهم على أعمال تناسب طبيعة ا

منها، باإلضافة إلى ساعات العمل الطويلة، وانخفاض األجور بسبب ضعف إنتاجهم، وعدم توفير 

التسااااهيالت البيئية المناساااابة لوضااااعهم كالطرق ودورات المياه الخاصااااة بهم وغيرها من أماكن 

عمل نحو تشغيل العمل، وعدم االعتراف بقدرتهم المهنية، ووجود اتجاهات سلبية من قبل أرباب ال

بة لهم  ية مناساااااا ئة مهن ية لتوفير بي مال خاصاااااااة، والخوف من دفع المبالغ ال ياجات ال ذوي االحت

(Phenic Center for Economic & Informatics Studies, 2010.) 

هناك العديد من المعوقات التي ال زالت تواجه تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة من أهمها: 

لكوادر المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال، االمتخصصة لهم، ونق   نق  البرامج التأهيلية

اصة، باإلضافة إلى نق  المقاييس الخاصة بالميول والقدرات والنمو المهني لذوي االحتياجات الخ

، لهم ، وعدم الحصول على التدريب المناسب والتعليم الكافيهمعملوتواجد اتجاهات سلبية نحو 

اإلنتاج، وعدم توفير بيئة ولسلبية لقدرة ذوي االحتياجات الخاصة للعمل واتجاهات أرباب العمل ا

باإلضافة (. Awad & Shama, 2009; AlKhatib, 2009) عمل مؤهلة لعملهم وتدني األجور

 (. Mangili et al,2004) إلى وجود تميز الفت للنظر من قبل المجتمع نحو االحتياجات الخاصة
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ناك اتجاهات سلبية نحو ذوي االحتياجات الخاصة من قبل وتشير معظم النتائج إلى أن ه

أرباب العمل األكثر تعليماً وأرباب العمل من النساء، وأصحاب األعمال ذوي الدخل السنوي 

بينما كانت هناك اتجاهات إيجابية نحو ذوي االحتياجات الخاصة (. Scope, 2003) المنخفض

يجابية مع هذه الفئة، وأن المؤسسات الكبيرة التي لها من قبل أرباب العمل األكبر سناً وهم أكثر إ

 عالقة بذوي االحتياجات الخاصة تراوحت اتجاهاتها بين اإليجابية والسلبية نحو هذه الفئة

(Kenny, 1995; Florey & Harrison, 2000) وهنا رضا من قبل أرباب العمل نحو ،

حب العمل والجهات التي تقدم توظيف ذوي االحتياجات الخاصة بشرط توفر عالقة بين صا

 . )Albin, 1992(الخدمات لهذه الفئة 

ويعرف الرضا عن العمل بأنه مجموعة من الظروف النفسية والفسيولوجية والبيئية التي 

بينما يعرفه سموكير  (.Cooper, 2005 & Faragher, Cassتؤدي إلى قناع الفرد بعمله )

(Smucker, 2001 ) لترقية، وظيفة معينة والذي يشمل األجور وابأنه رد فعل عاطفي على

عن العمل بأنه ( الرضا Abdulbagi, 2004الباقي ) ويعرف عبدوزمالء العمل، واإلشراف. 

تجعل من الفرد راضياً التي المرتبط ببيئة العمل والوظيفة نفسها الشخصية  مستوى إشباع الحاجات

ويعرف الرضا عن العمل أيضاً بأنه رد وما يحصل عليه.  عن عمله ومنسجماً مع ما يطمح إليه

ويرى  (.Goff, 2004)الفعل الوجداني الذي يحدث للفرد نتيجة النشاطات والتفاعالت خالل العمل 

كالرضا األمور ( أن الرضا عن العمل هو محصلة مجموعة من Abdulbagi, 2001عبدالباقي )

العمل، وساعات العمل، عة عن األجر، وعن محتوى العمل، وفرص الترقية، واإلشراف، وجما

 روف العمل. ظو

بأنه الحالة العاطفية الممتعة أو اإليجابية الناتجة عن تقييم تلك  لموينظر إلى الرضا عن الع

 ,Mitchell & Lasanالخبرة، أو هو نتيجة إدراك الموظف لمدى توفر وظائفهم المهمة )

أبعاد هامة للرضا عن العمل  أن هناك ثالثة( 1998sLuthan ,)، في حين يرى ليثان (1987

 هي:

 الرضا عن العمل هو رد فعل عاطفي لحالة العمل ال يمكن رؤيتها وإنما االستدالل عليها. −

 يحدد الرضا عن العمل بمدى النتائج التي تلبي أو تتجاوز توقعات األفراد. −

 يمثل الرضا عن العمل عدة مواقف ذات صلة ومرتبط باستجابة فعالة كالعمل نفسه، أو −

 و زمالء العمل.ب، أو فرص الترقية، أو اإلشراف، أالرات

ذوي االحتياجات الخاصة على طبيعة األوضاع االقتصادية يعتمد الرضا عن العمل ل

نتيجة  واالجتماعية والثقافية، وهؤالء األفراد قد يواجهون مشكلة الحفاظ على حياتهم أو أسرهم

الجتماعية العامة من خدمات نقل وغيرها، ، وأن المرافق اعدم حصولهم على األجر الكافي

والظروف االقتصادية وانخفاض األجور، وعدم وجود ضمان اجتماعي يؤثر على التحفيز لديهم، 

 (.Ebru, 1995)التي يقدمها واألعمال وهذا سوف يؤثر على جودة الخدمات 
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الخاصة  هناك العديد من المخاوف ألصحاب العمل بشأن توظيف أفراد من ذوي االحتياجات

لب تعديل لبيئة العمل في مختلف البلدان كعدم مقدرة هذا الفرد على الوصول لمكان العمل وهذا يتط

وهذا نتيجة تجربة نجاح أقل،  ةيالوظيف هلى الوفاء بمسؤولياتدرته ععدم قومرافقها، باإلضافة ل

ؤالء األفراد يسبب مصدر قلق كبير لزيادة فرص العمل وبالتالي عدم زيادة نوعية الحياة له

(Chun, 2011.) 

 يؤثر على أداء المؤسسة ككل، يقوم الرضا عن العمل بدور هام في أداء العمل، حيث و

يرتبط بصحة العالقات الشخصية خارج نطاق العمل، وتقييم أنفسهم وقيمتها، والصحة النفسية و

نوعية حياة األفراد لفهم العمل الذي يسهم ب والرفاه، وبالتالي فهم الرضا عن العمل مهم جداً 

)Belkic & Savic, 2013(. ن التجارب السابقة الغنية بالتمييز والوصم ألفراد ذوي وأ

االحتياجات الخاصة كانت تعطي آثار سلبية على حياتهم وخصوصاً الدافع وتقدير الذات والقبول 

 .Doherty, & Breward, 2013, Konrad, Moore, Ng(والدعم االجتماعي في العمل )

مليون هم من  180مليون فرد من ذوي االحتياجات الخاصة في العالم و 600هناك أكثر من 

ذكرت منظمة الصحة ومليون في أفريقيا،  80مليون يعيشون في البلدان النامية و 400األطفال، و

% 15-10% من سكان أفريقيا هم من ذوي االحتياجات الخاصة بما في ذلك 40العالمية أن حوالي 

 .(WHO, 2002) فالمن األط

 إحداهما العوامل من مجموعتان هناك أن Harzbergنظرية العاملين لهرزبرج  وترى

  أو بالوظيفة مرتبطة عوامل وتسمى أعمالهم إلى رضا األفراد عن تؤدي دوافع بمثابة تعتبر 

األعلى  للوظائف الترقية فرص وتوفر المسئولية، وتحمل باإلنجاز، نفسه كإحساس العمل

 بمثابة فيعتبرها العوامل من األخرى المجموعة أما بالعمل، المتعلقة القرارات اتخاذ شاركة فيوالم

وقد  العمل أو بالوظيفة محيطة عوامل وتسمى أعمالهم، عن األفراد رضا عدم إلى دوافع تؤدي

القيادة،  نمط أو اإلشراف أو اإلدارة أو كالرئاسة بالعمل تحيط التي الظروف تلك في حصرها

 بالعمل المحيطة البيئة وظروف رؤسائه، وبين وبينه وزمالئه، الفرد بين العالقات طبيعةو

Khalil & Shereer, 2008).) 

 التي لمقارنةعن العمل بناًء على ا الرضا عدم أو الرضا عملية Vroomبينما يفسر فروم 

 يحققها التي الشخصية ةالمنفع يتبعه وبين الذي السلوك عوائد من يتوقعه كان ما بين الفرد يجريها

 نشاط الختيار مختلفة بدائل عدة المفاضلة بين إلى بالفرد تؤدي المقارنة هذه فإن ثم ومن بالفعل،

 الجانبين تضم المنفعة بالفعل، وهذه المنفعة التي يجنيها مع تتطابق بحيث المتوقع العائد يحقق معين

 يحاول الفرد أن الوظيفي للرضا ي تفسيرهاف العائد عدالة نظرية وتفترض ،معاً  والمعنوي المادي

 عليه يحصل الذي العائد اتفاق مدى على ويتوقف رضاه ما، بعمل قيامه أثناء العائد على الحصول

 (.Khalil & Shereer, 2008يستحقه ) أنه يعتقد ما مع عمله من

والتأقلم  سجامقام علماء النفس باستخدام المفهوم البيولوجي للتكيف وهو المواءمة واالنولقد 

مع العالم (، ويشير المفهوم إلى أن الفرد يحاول أو يوائم نفسه AlKhouli, 2000مع الشيء )

(. وينظر إلى التكيف أنه عملية Aldahiri, 2008المحيط من أجل البقاء والتعايش مع اآلخرين )
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ة، ومع المحيط ديناميكية يتم التفاعل فيه الفرد مع محيطه، من أجل الوصول إلى توازنه من جه

. المحيط النفسي الداخلي وهو 1الخارجي من جهة أخرى، والتكيف يشمل جانبين أساسيين هما: 

. المحيط الخارجي وهو البيئة المحيط 2يشمل البناء النفسي للفرد من دوافع وميول وعواطف. 

 (.Alanani, 2000) اجتماعية وأبالفرد سواء كانت بيئة طبيعية 

مشاعره وأفكاره لعملية يتم من خاللها فهم الفرد  ( التكيف بأنهAllen, 1995ويعرف ألن )

وسلوكه من أجل رسم االستراتيجيات لمواجهة الحياة. فالتكيف هو التفاعل المستمر مع الذات 

 (.Calhoun & Acocellan, 1990)واألشخاص المحيط به، حيث يؤثر فيها ويتأثر بها 

ما: أوالً: التكيف النفسي وهو القدرة على التوافق بين دوافع وينطوي التكيف على بعدان رئيسيان ه

، وإرضاء هذه الدوافع إلرضاء نفسه عالفرد وأدواره االجتماعية التي تكون في حالة الصراع م

ثانياً:  (.Nasrallah, 2002الصراع الداخلي )اآلخرين بشكل مناسب في وقت واحد للتخل  من 

بين الفرد نفسه واألفراد المحيط به، ويشمل البيئات االجتماعية التكيف االجتماعي وهو المالءمة 

المختلفة سواء كانت أسرية أو وظيفية أو مدرسية، ويتم ذلك من خالل إشباع الحاجات والدوافع 

فالتكيف النفسي  (.Abu Hatab & Alseid, 1992ماعية )االجتماعية وتحقيق األهداف االجت

ى بناء عالقات يستطيع الفرد أن يكون متكيفاً مع بيئته وقادراً علواالجتماعي أمران متداخالن فال 

في الوقت نفسه غير قادر على التكيف مع نفسه، وعلى العكس فال يستطيع واجتماعية إيجابية 

التكيف مع نفسه وعدم القدرة على التكيف مع اآلخرين، فالفرد عبارة عن شخصية متكاملة ال يمكن 

 .((Alanani, 2000ب آخر على حساب الجانب اآلخر جانإهمال جانب واهتمام ب

بالعمل على تغير فيعرف التكيف النفسي االجتماعي بأنه عملية مستمرة يقوم الفرد من خاللها 

ولآلخرين سلوكه الستعادة التوازن بين نفسه وبين البيئة التي يعيش فيها بشكٍل أكثر تقبالً لنفسه 

(nani, 2000laA.) ويعرفه إيزنيك enkEys جهة والظروف  نه حالة من اإلشباع للحاجات منبأ

الخاص بالفرد من جهة أخرى للوصول إلى حالة من االنسجام ما بين الفرد والبيئة االجتماعية 

( Moues & Suleiman, 2010(. بينما يعرفه موسى وسليمان )Karima, 2012المحيطة )

لبيئة المحيطة وتهدف لتحقيق التوازن بأنه عملية سلوكية تقوم على عالقة الرضا للفرد مع ا

( Radwan, 2007والتوافق بين التغييرات التي تستجد على البيئة من حوله. ويعرفه رضوان )

بأنه عملية تهدف للتغيير من سلوك الفرد أو بناءه النفسي للوصول إلى عالقات أكثر فعالية وإيجابية 

كما يعرف التكيف النفسي طة من جهة أخرى. بينه وبين ذاته من جهة، وبينه وبين البيئة المحي

االجتماعي بأنه عملية تفاعلية بين الفرد وبيئته، يحدث خاللها عملية تعديل السلوك الخاص بالفرد 

 .(Atrash, 2000لبيئة المحيط به )أو تعديل ا

 وقد يتعرض ذوي االحتياجات الخاصة لضغوطات تؤثر على التكيف النفسي 

هي الحالة النفسية التي تنشأ لدى الفرد نتيجة و. اإلحباطات: 1اآلتي: واالجتماعي لهم وهي ك

. 2المشكالت أو الموانع التي تعمل على عدم تحقيق الفرد لحاجاته المكتسبة أو البيولوجية. 

الصراعات: بعض هؤالء يقيدون أهدافهم بالعمل الذي يمارسنه، وبسبب الوضع أو الحالة التي 

قد يفرض المجتمع توقعات . المطالب االجتماعية: 3ودة وقليلة. يعشها تكون خياراته محد
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واستجابات غير واقعية لهؤالء األفراد مما يؤدي بهم لزيادة الضغط النفسي وبالتالي عدم تكيفه 

 (.Hallahan & Kauffman, 2006النفسي واالجتماعي )

األولية كالجوع  ينطوي على الرضا عن النفس والسعادة وإشباع الحاجاتالنفسي فالتكيف 

والراحة وغيرها، والحاجات الثانوية كاألمن والتقدير واالستقالل وحل الصراعات بما يتالءم مع 

(. ويرى الرفاعي Butrus, 2008القدرات واإلمكانيات مع مستوى الطموح للفرد وأهدافه )

(Alrifai, 2010أن التكيف النفسي عملية مستمرة تهدف لتغير سلوك الفرد وإحدا ) ث عالقة

 إيجابية بينه وبين ذاته من جهة وبينه وبين البيئة من جهة أخرى. 

االجتماعي يتضمن توفير السعادة لآلخرين، والتفاعل اإليجابي والرضا المهني أما التكيف 

. والسعادة الزوجية، حيث يظهر هذا النوع من التكيف في الحياة األسرية والدراسية وبيئة العمل

و تعديل العادات الموجودة ليتوافق مع المحيط الذي يعيش فيه، لوكية ضرورية أفهو تعلم أنماط س

فهناك استجابات جديدة قد توفر التوتر نتيجة الصراع ومحاولة إيجاد الحل الناجح، فسوء التوافق 

(. فالتكيف االجتماعي هو Butrus, 2008هو عدم القدرة على التكيف في البيئة االجتماعية )

لحياة الفرد الذي يتطلب الحصول على مهارات جديدة للقدرة على التعايش مع التغيير  عملية تحولية

فهو عملية سلوكية معرفية وإعادة بناء الهوية، فالتكيف يعتمد على الفرد والمحيط الذي حصل، 

 (.King, 2004)األسري أو االجتماعي الخارجي 

التي ترتبط بالفرد نفسه أو بالبيئة  فالتكيف النفسي واالجتماعي يتأثر بالعديد من العوامل

 المحيطة به ومن أهم العوامل ما يلي:

إشااباع الحاجات األولية والثانوية: يشااير ماساالو لهرم الحاجات وضاارورة إشااباع الحاجات  −

الدنيا قبل أن يكون قادراً على إشااااااباع الحاجات العليا، فتم ترتيب هذه الحاجات ابتداء من 

لقمة الهرم التي تحقيق الصحة النفسية، وعدم القدرة على تحقيق الحاجات األساسية وصوالً 

 (.Butrus, 2008هذه الحاجات تؤدي إلى خفض القدرة على التكيف )

باع ووهي معرفة الفرد لنفساااااااه معرفة الذات:  − لقدراته وإمكاناته التي يتم من خاللها إشاااااا

المنطقية والواقعية التي  الرغبات وتحقيق األهداف، فعند النجاح بتحقيق الرغبات واألهداف

 (.AlKhalidi, 2009يضعها لنفسه يساعده على أن يتكيف مع نفسه ومع اآلخرين )

القدرات والمهارات: هي امتالك الفرد للقدرات والمهارات المناساااااابة التي تحقق إشااااااباع  −

الحاجات النفساااية، التي تقود بدور هام في عملية التكيف، وهذا يدل على محصااالة الخبرات 

لتجارب التي مر به وأثرت فيه، والتي أدت به إلى كيفية إشاااااباع الحاجات وتصااااارفه مع وا

 (.AlKhalidi & Alalmi, 2009األشخاص في البيئة التي يعيش فيها )

تقبل الفرد لذاته: إن تقبل الفرد للنقاط القوة أو الضااااااعف في شااااااخصاااااايته أفضاااااال من عدم  −

 & Abu Hweijر وعدم االتزان )تمعرفتها، األمر الذي قد يعرضااااه لالضااااطراب والتو

AlSafadi, 2001.) 
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المساااااااايرة: هو نمط أو نوع من التكيف والتوافق الاذي يقوم على االبتعاااد عن الصااااااراع  −

والتصاااااااادم، ويكون على شااااااكل االنصااااااياع للبيئة وباألخ  البيئة الثقافية واالجتماعية 

(Butrus, 2008.)  

لألفراد ذوي  تكيف النفسي االجتماعيوهناك العديد من المشكالت التي تؤثر على ال

و انفعالية أو اجتماعية أو اقتصادية فمنها قد تكون هذه المشكالت أما نفسية أاالحتياجات الخاصة، ف

ما يلي: اإلحساس بالنق  المستمر، قلة الميل للمشاركة بالنشاطات، االنعزال عن الحياة 

اعر العدوان، اتجاهات سلوكية غير إيجابية االجتماعية، اإلصابة باالضطرابات النفسية، ظهور مش

(Obaid, 2001.) 

صة يسعون لتحقيق ( أن األفراد ذوي االحتياجات الخاYousef, 2003ويذكر يوسف )

أهمها: الحاجة إلى االنتماء، الحاجة إلى اإلنجاز، الحاجة إلى تحقيق وإشباع الحاجات التي من 

هي: التقبل جتماعية التي يسعى هؤالء األفراد لتحقيقها الذات، الحاجة إلى األمن. بينما الحاجات اال

من اآلخرين، الحاجة إلى التسهيالت البيئية، الحاجة إلى خدمات التأهيل، الحاجة إلى الدعم النفسي 

  (.Obaid, 2001واالجتماعي، الحاجة إلى الدمج في المجتمع )

اهتمام كبير وننا اإلسالمي قدم رعاية ولو نظرنا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية لوجدنا أن دي

بهذه الفئة التي تغيب عن عقول الكثير من األفراد في المجتمع ومن هذه األمور ما يأتي: مراعاة 

شعورهم، عدم السخرية منهم، القيام بمساعدتهم وقضاء حوائجهم، عدم المفاضلة بينهم وبين غيرهم 

ن خالل المجاالت الدينية والسياسية واالجتماعية من األفراد العاديين، ومشاركتهم في المجتمع م

(AlMadhoun, 2012 .) 

 الدراسات السابقة

دراسة هدفت  (Bybee, 2000 Collins, Mowbray &) كولينز وموبراي وبايبيأجرى 

نة لمعرفة النتائج اإليجابية في برامج التعليم المعتمدة وأثر ذلك على النشاط اإلنتاجي، تكونت العي

. أظهرت النتائج أن النشاط اإلنتاجي من أهم وأكبر فرداّ من ذوي االحتياجات الخاصة (147من )

مصدر للنتائج اإليجابية، وأنهم كانوا أكثر انخراطا في عالقاتهم االجتماعية، وأن المشاركة في 

 قل إنتاجية. مالياً أقل كانوا أبرامج التعليم المعتمدة تزيد من النشاط اإلنتاجي، وأن الذين تلقوا دعماً 

الموظفين التي هدفت لمعرفة اتجاهات  (Rinaldi & Hill, 2000) أما دراسة رينالدي وهيل

( صاحب عمل 56تكونت العينة من ) ذوي االحتياجات الخاصة،وأصحاب العمل نحو توظيف 

% من ذوي االحتياجات 60( فرد ذوي احتياجات خاصة. أظهرت النتائج أن أكثر من 241و)

ينهم دون أن يخضعوا لبرامج اإلرشاد والتوجيه المهني، ويركز ثلث أصحاب العمل الخاص تم تع

توفر % يؤكدون على أهمية 62على أهمية االستعداد للعمل أكثر من أهمية المهارات، وأن 

% من أصحاب العمل لم يقتنعوا بأهمية إجراء تعديالت على بيئة 40المهارات في العمل، وأن 

كروا بأنهم سوف يوظفون أفراد من هذه الفئة. أما من وجهة نظر هذه الفئة % لم يف17العمل، وأن 

% لم يحصلوا على دليل إرشادي للعمل، وأن 60% تلقوا نصائح بعدم العمل، وأن 16تبين أن 
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% منهم الحظوا تمييز 53عينة الدراسة حصلوا على هذه األعمال بدون مساعدة، وأن ثالثة أرباع 

 وا أن تطورهم المهني محكوم بإعاقاتهم.% شعر57في العمل، وأن 

( فقد هدفت للكشف عن العالقة بين الرضا الوظيفي AlKhouli, 2003وفي دراسة الخولي )

( ذكراً 230لذوي االحتياجات الخاصة العاملين وقدرتهم على التنمية البشرية، تكونت العينة من )

ى التنمية البشرية وكل من الرضا عن وأنثى. أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط بين القدرة عل

العمل، والحالة االجتماعية، والحالة التعليمية. كما أشارت النتائج أنه يوجد فرق معنوي ذات داللة 

الراضين عن عملهم وغير الراضين عن عملهم  االحتياجات الخاصة العاملينإحصائية بين ذوي 

ال يوجد فرق معنوي ذا داللة إحصائية بين أنه ولصالح الذين يكونون في حالة الرضا الوظيفي، 

 ذوي االحتياجات الخاصة العاملين المتزوجين وغير المتزوجين.

( اتجاهات أصحاب Kleynhans & Kotze, 2010وتناولت دراسة كلينهانز وكوتز )

العمل نحو األفراد ذوي االحتياجات الخاصة في أماكن العمل بجنوب افريقيا، وتكونت عينة 

( مديراً وصاحب عمل. توصلت الدراسة إلى أن المدراء وأصحاب العمل ينظرون 63ن )الدراسة م

بسلبية إلى ذوي االحتياجات الخاصة، وال يقدمون لهم دعما ايجابياً كما أنهم ال يؤمنون بقدراتهم 

 على القيام بالمهمات المهنية الموكلة اليهم، مما يؤثر على الرضا عن العمل لديهم. 

( إلى التعرف على اتجاهات أصحاب Abu Shaira, 2011أبو شعيرة )هدفت دراسة و

في مدينة الرياض تبعاً  ذوي االحتياجات الخاصةالعمل والمدراء وأصحاب القرار نحو تشغيل 

نوع العمل الذي تقوم به المؤسسة وعمرها وحجمها ووجود موظفين معاقين فيها.  لمتغيرات:

وكانت النتائج تشير عموما إلى انخفاض االتجاهات نحو  ( مؤسسة مختلفة.33تكونت العينة من )

، كما أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية بين المشاركين ذوي االحتياجات الخاصةتشغيل 

 .في الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة

 ,Sung, Miller, Ditchmanوفيليبس وتشان ) وديتيشمان أجرى سونغ وميلركما 

2013 Phillips, & Chan,ية المرتبطة بالرضا عن العمل ( دراسة هدفت لمعرفة الصفات النفس

أظهرت النتائج أن الفاعلية الذاتية  ( بالغاً.270، تكونت العينة من )ذوي االحتياجات الخاصةل

وتقدير الذات لهن الدور األكبر في الرضا عن العمل، وأن عدم وجود هذه األمور بالفرد سوف 

الرضا عن العمل، وأن المواجهة هي السمة النفسية  بية واستياء شديد وعدمإلى آثار سل يؤدي به

 اإليجابية التي تعتبر مؤشراً رئيسياً للرضا عن العمل.

تقييم اتجاهات مدراء المطاعم  (Paez & Arendt, 2014)وتناولت دراسة باييز وأرندت 

، تكونت العينة من الخاصة االحتياجات يات المتحدة نحو الموظفين من ذويوالفنادق في الوال

( مدير. أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق في اتجاهات المدراء تعزى للعمر أو الجنس أو 124)

تجربته مع هذه الفئة، وأكدوا على ضرورة المزيد من التدريب لمدراء الفنادق والمطاعم لتعزيز 

 حو ذوي االحتياجات الخاصة.النجاح في العمل مع هؤالء الفئة، وأن لديهم اتجاهات إيجابية ن
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( التي هدفت لمعرفة اتجاهات الموظفين في إمارة Abdat, 2014وفي دراسة عبدات )

( موظف في القطاع 141الشارقة نحو توظيف ذوي االحتياجات الخاصة، تكونت العينة من )

الجنسية الحكومي والخاص. أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق بين القطاعين تعزى لمتغير الجنس و

وقطاع العمل، بينما كانت الفروق في متغير الوظيفة، حيث أن اتجاهات اإلداريين كانت سلبية نحو 

 توظيف ذوي االحتياجات الخاصة وخاصة اإلعاقة الذهنية. 

 ,Baumgartner, Dwertmannأما دراسة بومغارتنر ودورتمان وبوم وبروش )

Boehm & Bruch, 2015ا عن العمل لدى ذوي االحتياجات الخاصة ( التي هدفت لمعرفة الرض

( موظفاً من ذوي االحتياجات 4411في بعض المؤسسات بألمانيا، وتكونت عينة الدراسة من )

الخاصة. أظهرت النتائج أن األفراد ذوي االحتياجات الخاصة أظهروا رضا وظيفياً أقل من 

لذوي االحتياجات الخاصة من الموظفين الطبيعيين، وأن المؤسسات بحاجة إلى خلق تكيف أفضل 

 خالل عمل بيئات عمل مرنة.

 ,Park, Seo, Park, Bettini & Smith)وفي دراسة بارك وسيو وبارك وبتيني وسميث 

ئة العمل على الرضا عن العمل التي هدفت الستكشاف التأثيرات الشخصية والمهنية وبي (2016

( فرد. أظهرت النتائج 417العينة من )ذوي االحتياجات الخاصة في كوريا الجنوبية، تكونت ل

ارتباط الرضا عن العمل والبيئات المتصلة بالعمل بشكل مباشر بالرضا عن الحياة، وأن التجربة 

الشخصية تتوسط العالقة ما بين الرضا عن العمل والرضا عن الحياة، ودور بيئة العمل الذي 

 يتوسط بين االستعداد المهني والرضا عن العمل.

( بدراسة هدفت Akkerman, Kef & Meininger, 2017رمان وكيف ومينينجر )وقام أك

لمعرفة أثر دور االحتياجات النفسية األساسية في الرضا عن العمل لألفراد ذوي االحتياجات 

( فرداً من ذوي االحتياجات الخاصة. أشارت 117الخاصة بهولندا، وتكونت عينة الدراسة من )

لعينة على مستوى متدني من الرضا عن العمل بسبب عدم توفير الحاجات النتائج إلى حصول أفراد ا

 األساسية النفسية لدى هذه العينة.

 مشكلة الدراسة

الداخلي نتيجة عدم يعيش األفراد ذوي االحتياجات الخاصة حالة من الصراع االنفعالي 

رباب أ نظرة بسبب وذلك، بشكل عام وفي أماكن العمل بشكل خاص التكيف النفسي االجتماعي

العديد ون يواجهف عن القيام بالواجبات المطلوبة منهم. ه بعجز هؤالء األفرادأو المسؤولين عن العمل

التكيف كعدم الرضا عن العمل الذي يقوم به، ف من المشكالت النفسية الناجمة عن الحالة التي يعيشها

األمور التي تساعده على التخل  النفسي االجتماعي له أهمية كبيرة في حياة الفرد باعتباره أحد 

العمل،  نرضا الذاتي أوالً ومن ثم الرضا عيشعره بالمن المشكالت والضغوطات التي تواجههم. ف

الوصول وفي بيئة العمل. ف في المجتمع ف حدة الضغوطات التي يواجههاكما يخلق السعادة له ويخف

 بتعاد عنلشعور بالرضا عن ذاته وااللوصول إلى االفرد لالتكيف واالستقرار النفسي يدفع بإلى 

هناك العديد من اآلثار ولكن تبقى  التوترات والصراعات النفسية المقترنة بالخوف والضيق والقلق.

في بيئة العمل التي تشعرهم  تؤدي بذوي االحتياجات الخاصة لعدم التوفق النفسي واالجتماعيالتي 
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أفراد مقبولين بهم ليحققوا  همء الفئة بأنيشعروا هؤالأن  ، فمن المهمبأنهم أفراد غير مرغوبين فيهم

ولى تعتبر هذه الدراسة األ انوفي حدود علم الباحثالرضا عن العمل والحصول على نتائج إيجابية. 

 .من نوعها على الصعيد العربي

 تساؤالت الدراسة

 ما مستوى الرضا عن العمل لدى عينة الدراسة؟ .1

 عي لدى عينة الدراسة؟ما مستوى التكيف النفسي االجتما .2

عن العمل بين في مستوى الرضا  (α  =0.05جد فروق ذات داللة إحصائية عند )هل تو .3

 ؟عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس

في مستوى التكيف النفسي االجتماعي  (α  =0.05ذات داللة إحصائية عند )هل توجد فروق  .4

 متغير الجنس؟ل بين عينة الدراسة تعزى

( في مستوى الرضا عن العمل بين α  =0.05ات داللة إحصائية عند )هل توجد فروق ذ .5

 عينة الدراسة تعزى لمتغير العمر؟

( في مستوى التكيف النفسي االجتماعي α  =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) .6

 بين عينة الدراسة تعزى لمتغير العمر؟

 أهداف الدراسة

 داف التالية:تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األه

الكشف عن مستوى الرضا عن العمل لدى ذوي االحتياجات الخاص العاملين في محافظة  .1

 إربد.

الكشف عن مستوى التكيف النفسي االجتماعي لدى ذوي االحتياجات الخاص العاملين في  .2

 محافظة إربد.

 التعرف على الفروق بين درجات المفحوصين على مقياس الرضا عن العمل وفقا لمتغير .3

 الجنس )ذكور، إناث(.

وفقا  التكيف النفس االجتماعيالتعرف على الفروق بين درجات المفحوصين على مقياس  .4

 لمتغير الجنس )ذكور، إناث(.

التعرف على الفروق بين درجات المفحوصين على مقياس الرضا عن العمل وفقا لمتغير  .5

 العمر.

تكيف النفس االجتماعي وفقا التعرف على الفروق بين درجات المفحوصين على مقياس ال .6

 لمتغير العمر.
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 أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة من الدور الواجب على المؤسسات وأرباب العمل القيام به تجاه 

من تكيف األفراد ذوي االحتياجات الخاصة وعنايتهم للوصول به إلى إشباع الحاجات األساسية 

والرضا عنه وابتعاده عن التوتر وسوء التكيف مع الرغبة في العمل نفسي واجتماعي يساعده ب

زيادة الدافعية واإلنتاجية لديهم، وتساعد هذه الدارسة على البيئة المحيط به داخل العمل من أجل 

 تكوين الرؤية الواضحة عن األوضاع التي يعيشها ذوي االحتياجات الخاصة في أماكن العمل.

تزويد المؤسسات وأرباب العمل ومتخذي القرار وتؤدي األهمية التطبيقية لهذه الدراسة ب

بالمعلومات والبيانات التي تخدم القرارات السليمة داخل نطاق العمل بما يخ  ذوي االحتياجات 

وإفادة العاملين والقائمين على االهتمام بهذه الفئة من المجتمع في مختلف األعمال بكيفية الخاصة، 

نها تفتح كما أ جية بحسب القصور المتواجد بهذه الفئة.وضع البرامج والخطط اإلرشادية والعال

المجال أمام المهتمين والباحثين في مجال االحتياجات الخاصة، وإلقاء الضوء على هذه الفئة 

 ودورها في المشاركة في عملية التنمية. 

 حدود الدراسة

 .2016الحد الزماني: تم الدراسة خالل شهر نيسان  −

 الحكومية في محافظة إربد. الحد المكاني: المؤسسات −

 الحد البشري: العاملين من ذوي االحتياجات الخاصة. −

 التعريفات اإلجرائية

وظيفة الفرد، واستجابات شخصية لها استجابات نفسية متعدد األبعاد لهي  :الرضا عن العمل

 (،Hulin & Judge, 2003) له ون السلوكيجانب معرفي تقييمي وعاطفي، باإلضافة إلى المك

 لقياس الرضا عن العمل. عليها المفحوص على المقياس الُمعدويعرف إجرائياً بالدرجة التي يحصل 

وتحقيق التوازن  هسلوكة يقوم الفرد فيها بتغير : هي عملية مستمرالتكيف النفسي االجتماعي

يكون بطريقة تجعله أكثر تقبالً لذاته ولآلخرين بشكل واقعي، فبينه وبين المحيط الذي يعيش فيه 

التكيف النفسي في تقبل الفرد لذاته، بينما يكون التكيف االجتماعي في تقبل الفرد لآلخرين 

(Alanani, 1998 ويعرف إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على المقياس ،)الُمعد 

 لقياس التكيف النفسي االجتماعي.

يزهم فروق فردية من خصائ  هم مجموعة من األفراد الذين تم :الخاصة ذوي االحتياجات

أو سمات معينة تعمل على عرقلة نموهم الجسمي أو االجتماعي أو النفسي أو العقلي، وتكيفيهم مع 

ويعرف إجرائياً بأنهم  (.Abu El-Nasr, 2005نفسه أوالً ومن ثم مع المحيط الذي يعيشون فيه )

 األفراد الذين يعانون من خلل وظيفي في أحد األعضاء الجسمية.

  



 837ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهدي ربابعة، وصياح الشمالي ـــــــــــــــ

 2018(، 5)32بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقلة

 الجنس: وله فئتان )ذكر، وأنثى(. −

 (.سنة فأكثر 55سنة،  54-40سنة، من  39-25سنة فأقل، من  24فئات ) العمر: وله أربع −

 المتغيرات التابعة

، االنتماء، األمن الوظيفي، العالقة مع بأنواعها : وله خمس فئات )الحوافزالرضا عن العمل −

 .مل، األداء الوظيفي(زمالء الع

 .: وله فئتان )النفسي، االجتماعي(التكيف النفسي االجتماعي −

 الطريقة واإلجراءات

 البحث منهجية

مستوى الرضا عن العمل والتكيف الوصفي وذلك للكشف عن  المنهج البحث في استخدم

 ر.والعم ه المستويات تبعاً لمتغيرات الجنسالنفسي االجتماعي، وكذلك الفروق في هذ

 مجتمع البحث

تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع ذوي االحتياجات الخاصة العاملين في محافظة إربد 

  ( ذكراً وأنثى. 1174م، والبالغ عددهم )2016خالل شهر نيسان 

 عينة البحث

 وحسب الطبقية العشوائية بالطريقة اختيارهم ، تم( ذكراً وأنثى236تألفت عينة الدراسة من )

 .المتغيرات هذه الدراسة حسب عينة توزيع ( يبين1وجدول ) المختلفة، الدراسة تمتغيرا

 .توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة: (1جدول )

 النسبة العدد مستوياته المتغير

 % 64 151 ذكور الجنس 

 % 36 85 إناث

 % 29 68 سنة 24أقل من  العمر

 % 43 102 سنة 39-25من 

 % 23 54 سنة 54-40من 

 % 5 12 سنة فأكثر 55

 

 



 "......ـ مستوى الرضا عن العمل والقدرة على التكيف النفسي االجتماعي لــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 838

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 5)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 أدوات الدراسة

أدوات الدراساة وهي مقياس الرضاا عن  لتحقيق أهداف الدراساة، تم جمع البيانات باساتخدام

الدراسة، واإلجراءات التي تم  العمل ومقياس التكيف النفسي االجتماعي. وفيما يلي وصف أدوات

 ا.ما وثباتهماتباعها للتحقق مع مؤشرات صدقه

 أوالً: مقياس الرضا عن العمل

بالرجوع إلى األدب والدراسات السابقة المتعلقة بالرضا عن العمل والرضا  انقام الباحث

(، Esleem, 2013)(، ودراسة اسليم Al-Katrawi, 2012الوظيفي، كدراسة القطراوي )

 Park, et(، ودراسة )Fayed, 2005(، ودراسة فايد )AlKhouli, 2003ودراسة الخولي )

al., 2016.) أنه من األفضل استخدام المقياس المستخدم في دراسة القطراوي  انورأى الباحث

(Al-Katrawi, 2012.) ( فقرة موزعة على خمسة أبعاد هي: 50ويتكون هذا المقياس من )

(، واألمن 20-11( فقرات هي )10(، واالنتماء للعمل له )10-1( فقرات هي )10الحوافز له )

، (40-31( فقرات هي )10له ) ، والعالقة مع زمالء العمل(30-21( فقرات هي )10له ) الوظيفي

 (.50-41( فقرات هي )10له ) واألداء الوظيفي

 صدق المقياس

عرضه  من خالل إجراء صدق المحكمين للمقياسب( Al-Katrawi, 2012قام القطراوي )

من جامعات األزهر  وعلم النفس على مجموعة من األساتذة في مجال التربية ىبصورته األول

على رأي  تم تعديل وصياغة بعض الفقرات واستبعاد بعضها بناءً ، وواألقصى واإلسالمية

( فقرة، كما قام بإجراء صدق االتساق الداخلي 50ومالحظات المحكمين ليصبح المقياس مكوناً من )

س، حيث بلغت قيم المعامالت بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقيا

(، وبُعد األمن 0.75-0.41(، وبُعد االنتماء للعمل بين )0.88-0.65لدى بُعد الحوافز بأنواعها بين )

(، وبُعد األداء 0.84-0.56(، وبُعد العالقة مع زمالء العمل بين )0.87-0.33الوظيفي بين )

 .0.05و 0.01ية عند (، وجميعها كانت ذات داللة إحصائ0.79-0.34الوظيفي بين )

( من المحكمين المختصااااين 12بعرض المقياس على ) انأما في الدراسااااة الحالية قام الباحث

في مجال التربية الخاصااااة والصااااحة النفسااااية وعلم النفس في جامعة جدارا األهلية إلبداء آرائهم 

شاااااارات وبهدف التحقق من مؤ(. %80ومالحظاتهم، وقد بلغت نساااااابة االجماع للمحكمين على )

صااااااادق البناء لمقياس الرضاااااااا في العمل في الدراساااااااة الحالية، تم تطبيق المقياس على عينة 

تم حساب قيم معامالت و ،( ذكراً وأثنى من خارج أفراد عينة الدراسة23من ) استطالعية مكونة

عد، وبعد ذلك اختيرت أعلى )لفقرات المصااااااحح رتباط اال عد الذي بالبُ ( فقرات ارتباطاً 6كل بُ

 (.2في الجدول )تمي إليه. كما هو مبين ين
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 .الرضا عن العملقيم معامالت االرتباط المصحح لفقرات مقياس : (2جدول )

رقم 

 الفقرة

بُعد 

الحوافز 

 بأنواعها

 رقم

 الفقرة

بٌعد 

االنتماء 

 للعمل

رقم 

 الفقرة

عد األمن بُ 

 الوظيفي

رقم 

 الفقرة

عد العالقة بٌ 

مع زمالء 

 العمل

رقم 

 الفقرة

عد األداء بٌ 

 الوظيفي

1 0.55 7 0.63 13 0.79 19 0.87 25 0.57 

2 0.71 8 0.92 14 0.81 20 0.65 26 0.61 

3 0.64 9 0.49 15 0.63 21 0.67 27 0.70 

4 0.74 10 0.81 16 0.83 22 0.72 28 0.86 

5 0.88 11 0.69 17 0.59 23 0.56 29 0.79 

7 0.76 12 0.74 18 0.67 24 0.62 30 0.69 

تراوحت بين أن قيم معامالت ارتباط الفقرات ( 2الجدول ) يتضااااااح من البيانات الواردة في

عد الحوافز بأنواعها (0.55-0.88) عد االنتماء للعمل ما بين )، لبُ عد األمن 0.92-0.49وبُ (، وبُ

(، وبُعااد 0.87-0.56(، وبُعااد العالقااة مع زمالء العماال مااا بين )0.83-0.59الوظيفي مااا بين )

معياراً لقبول الفقرة بأن ال يقل معامل  انوقد اعتمد الباحث(، 0.86-0.57داء الوظيفي ما بين )األ

(، وبناًء على هذا المعيار تم حذف الفقرات التي تقل عن هذه 0.30) ارتباطها بالمقياس ككل عن

ويُعد ذلك مؤشراً على صدق  ( فقرات،6( فقرة، لكل بُعد )30القيمة ليصبح عدد فقرات المقياس )

 البناء للمقياس.

 ثبات المقياس

( بحساب التجزئة النصفية للفقرات الفردية والزوجية Al-Katrawi, 2012قام القطراوي )

(، كما حسب معامل كرونباخ 0.53للمقياس، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بي النصفين )

(، وهي قيمة تدلل 0.91(، بينما الثبات الكلي كان )0.92-0.74ألفا ألبعاد المقياس وقد بلغت بين )

 على درجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات الدراسة.

ج أفراد بتطبيق المقياس على عينة استطالعية من خار انأما في الدراسة الحالية فقد قام الباحث

باستخدام طريقة و( ذكراً وأثنى من خارج أفراد عينة الدراسة، 23عينة الدراسة، مكونة من )

(، أُعيد تطبيق المقياس على نفس العينة بعد فاصل زمني Test-Retestاالختبار وإعادة االختبار )

 .معامل ارتباط بيرسون( يبين قيم 3جدول )مدته أسبوعان من التطبيق األول، و
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 .ككلوالمقياس ات ألبعاد مقياس الرضا عن العمل قيم االتساق الداخلي ومعامل الثب: (3جدول )

 معامل الثبات االتساق الداخلي عدد الفقرات األبعاد

 0.68 0.62 6 الحوافز بأنواعها

 0.79 0.77 6 االنتماء للعمل

 0.84 0.81 6 األمن الوظيفي

 0.74 0.68 6 العالقة مع زمالء العمل

 0.87 0.84 6 األداء الوظيفي

 0.78 0.74 30 المقياس ككل

 تصحيح المقياس

بة على فقرات المقياس وفقاً تدرج ليكرت الخماسي، وبالتالي تتراوح درجة تتم االستجا

= 1= غير موافق، 2= محايد، 3= موافق، 4= موافق بشدة، 5المفحوص على الفقرات كالتالي )

، 15غير موافق إطالقاً(، ويتم عكس هذه الدرجات في حالة الفقرات السالبة عند التصحيح وهي )

المقياس (، بينما درجة 30-6لدرجة الكلية لكل بُعد بين )ًء عليه تتراوح ا(، وبنا35، 26، 25، 24

 وتم االعتماد على المعيار التالي لتفسير البيانات وهو قيمة اعتبارية: (.150-30الكلي تتراوح بين )

 درجة عالية(. 5.00 – 3.67درجة متوسطة؛  3.66 – 2.34درجة منخفضة؛  2.33 – 1)

 النفسي االجتماعي ثانياً: مقياس التكيف

بالرجوع إلى األدب والدراسات السابقة المتعلقة بالتكيف النفسي واالجتماعي،  انقام الباحث

علي (، ودراسة Alsukar, 2011) (، ودراسة السكرAnabtawi, 2006عنبتاوي ) كدراسة

(Ali, 2001( ودراسة ،)Kam, Greenberg & Kusche, 2004.) أنه من  انورأى الباحث

كون المقياس وت (.Anabtawi, 2006ل استخدام المقياس المستخدم في دراسة عنبتاوي )األفض

المتمثل بالتصورات  ( فقرة مقسمة على بُعدين هما البُعد الذاتي60في صورته األصلية من )

، 11، 10، 9، 7، 4، 3، 2، 1ويشمل الفقرات التالية ) الخاصة لألعمال والتفسيرات الذاتية للفرد،

12 ،13، 14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،30 ،31 ،

، 32، 29، 6، 5(. أما البُعد الثاني وهو االجتماعي فيشمل الفقرات اآلتية )51، 46، 45، 43، 33

34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،44 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،

56 ،57 ،58 ،59 ،60.)  

( " ال 23بإعادة صياغة بعض الفقرات كفقرة رقم ) انأما في الدراسة الحالية فقد قام الباحث

أنكر إنجازات زمالئي من الالعبين" لتصبح "ال أنكر إنجازات زمالئي في العمل"، وفقرة رقم 

( "من أولى أمنياتي تحقيق انجاز للوطن" لتصبح "من أولى أمنياتي تحقيق انجاز للمؤسسة 29)

( "أقوم بزيارة زمالئي الرياضيين من المعاقين: لتصبح "أقوم 53ي أعمل بها"، وفقرة رقم )الت
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( "أتمنى المشاركة في بطوالت 34بحذف الفقرة رقم ) انبزيارة زمالئي في العمل". وقام الباحث

 . ( فقرة59، ليصبح عدد فقرات المقياس بصورته األولية في هذه الدراسة )خارجية"

 صدق المقياس

( بإجراء صدق المحتوى من خالل عرض المقياس على Anabtawi, 2006قام عنبتاوي )

في جامعة  خاصة وعلم النفس والصحة النفسية( من الخبراء والمختصين في مجال التربية ال10)

تم تعديل وصياغة بعض الفقرات واستبعاد بعضها ، والبلقاء التطبيقية والهاشمية وعمان العربية

 ( فقرة.60ومالحظات المحكمين ليصبح المقياس مكوناً من ) بناًء على رأي

المختصااااين من المحكمين ( 12بعرض المقياس على ) انأما في الدراسااااة الحالية قام الباحث

إلبداء آرائهم في جامعة جدارا األهلية في مجال التربية الخاصااااة والصااااحة النفسااااية وعلم النفس 

وبهدف التحقق من مؤشاااااارات  (.%80حكمين على )ومالحظاتهم، وقد بلغت نساااااابة االجماع للم

سة الحالية، تم تطبيق المقياس على عينة  صدق البناء لمقياس التكيف النفسي االجتماعي في الدرا

تم حساب قيم معامالت و( ذكراً وأثنى من خارج أفراد عينة الدراسة، 23من ) استطالعية مكونة

عد الذي ينتمي بالبُ ( فقرة ارتباطاً 25تيرت أعلى )كل بُعد، وبعد ذلك اخلفقرات لمصحح رتباط ااال

 (.4في الجدول )إليه. كما هو مبين 

 .التكيف النفسي االجتماعيقيم معامالت االرتباط المصحح لفقرات مقياس : (4جدول )

رقم 

 الفقرة

 ارتباط الفقرة بالبُعد النفسي

 رقم )معامل االرتباط المصحح(

 الفقرة

 ارتباط الفقرة بالبُعد االجتماعي

 عامل االرتباط المصحح()م

 المعامل
رقم 

 الفقرة
 لمعاملا المعامل

رقم 

 الفقرة
 المعامل

1 0.87 14 0.48 26 0.91 39 0.75 

2 0.69 15 0.57 27 0.69 40 0.74 

3 0.50 16 0.70 28 0.64 41 0.81 

4 0.65 17 0.86 29 0.52 42 0.89 

5 0.44 18 0.85 30 0.74 43 0.67 

6 0.43 19 0.71 31 0.42 44 0.90 

7 0.63 20 0.69 32 0.78 45 0.60 

8 0.46 21 0.84 33 0.66 46 0.74 

9 0.86 22 0.47 34 0.73 47 0.56 

10 0.79 23 0.58 35 0.81 48 0.48 

11 0.57 24 0.77 36 0.55 49 0.52 

12 0.81 25 0.52 37 0.51 50 0.78 

13 0.78   38 0.49   
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تراوحت بين  الت ارتباط الفقراتأن قيم معام( 4الجدول ) نات الواردة فييتضااااااح من البيا

وقد اعتمد (. 0.91-0.42بينما البُعد االجتماعي تراوحت ما بين )، للبُعد النفسي (0.87 – 0.43)

وبناًء على (، 0.30معياراً لقبول الفقرة بأن ال يقل معامل ارتباطها بالمقياس ككل عن ) انالباحث

( فقرة، 50ار تم حذف الفقرات التي تقل عن هذه القيمة ليصاااااابح عدد فقرات المقياس )هذا المعي

 ( فقرة، ويُعد ذلك مؤشراً على صدق البناء للمقياس.25لكل بُعد )

 ثبات المقياس

( إجراء ثبات االختبار عن طريق االختبار وإعادة Anabtawi, 2006قام عنبتاوي )

( 0.71حيث بلغ )ط بيرسون بين التطبيقين األول والثاني االختبار، وتم استخراج معامل ارتبا

معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات الداخلي للمقياس حيث  انللمقياس ككل، كما استخدام الباحث

 (.0.83( ولالعبي المنتخبات الوطنية )0.80بلغ للمعاقين حركياً )

س على عينة استطالعية من خارج أفراد بتطبيق المقيا انأما في الدراسة الحالية فقد قام الباحث

( ذكراً وأثنى من خارج أفراد عينة الدراسة، وباستخدام طريقة 23عينة الدراسة، مكونة من )

(، أُعيد تطبيق المقياس على نفس العينة بعد فاصل زمني Test-Retestاالختبار وإعادة االختبار )

 .معامل ارتباط بيرسونم ( يبين قي5جدول )مدته أسبوعان من التطبيق األول، و

والمقياس  االجتماعي يات ألبعاد مقياس التكيف النفسقيم االتساق الداخلي ومعامل الثب: (5جدول )

 .ككل

 معامل الثبات االتساق الداخلي عدد الفقرات األبعاد

 0.86 0.82 25 النفسيالبُعد 

 0.90 0.86 25 االجتماعيالبُعد 

 0.88 0.84 50 المقياس ككل

 يح المقياستصح

تتم االستجابة على فقرات المقياس وفقاً تدرج ليكرت الخماسي، وبالتالي تتراوح درجة 

، وبناًء أبداً(= 1 نادراً،= 2، أحياناً = 3، غالباً = 4، = دائماً 5ى الفقرات كالتالي )المفحوص عل

-50تتراوح بين )المقياس الكلي (، بينما درجة 125-25لدرجة الكلية لكل بُعد بين )عليه تتراوح ا

 وتم االعتماد على المعيار التالي لتفسير البيانات وهو قيمة اعتبارية: (.250

 درجة منخفضة 2.33 – 1 

 درجة متوسطة 3.66 – 2.34

 درجة مرتفعة 5.00 – 3.67
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 تحليل البيانات

 :بعد جمع بيانات الدراسة، تم فح  أسئلة الدراسة من خالل االختبارات اإلحصائية اآلتية

أداة الدراسااااة،  أبعادمن  ة واالنحرافات المعيارية لكل بُعداساااااتخدام المتوساااااطات الحساااااابي .1

 واستخراج درجة األداء الكلية.

 لهذه الفروق. T-Testلإلجابة على الفروق بين الجنسين تم استخدام اختبار )ت(  .2

ستخدام تحليل التباين األ، مستويات العمرلإلجابة على الفروق في درجات  .3  One حاديتم ا

Way ANOVA. 

 نتائج الدراسة

 فيما يلي عرض النتائج المتعلقة بكل سؤال من األسئلة التي حاولت الدراسة اإلجابة عنها.

 ما مستوى الرضا عن العمل لدى عينة الدراسة؟السؤال األول: 

لمستوى لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 يوضح ذلك.  (6بأبعاده المختلفة، وجدول ) لرضا عن العملا

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع أبعاد الرضا عن العمل: (6جدول )

 األبعاد الرقم
المتوسط 

 الحسابي *

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 5 0.87 3.01 الحوافز بأنواعها 1

 متوسطة 3 0.74 3.58 االنتماء للعمل 2

 متوسطة 2 0.92 3.64 األمن الوظيفي 3

 مرتفعة 1 0.71 3.69 العالقة مع زمالء العمل 4

 متوسطة 4 0.82 3.47 األداء الوظيفي 5

 متوسطة --- --- 3.48 المتوسط العام

 (.5* الدرجة القصوى من )

وبمتوسط حسابي  اً سطستوى للرضا عن العمل جاء متو( أن المتوسط العام لم6يبين الجدول )

ولى بأعلى متوسط حسابي بلغ في المرتبة األ العالقة مع زمالء العمل(. حيث جاء بُعد 3.48بلغ )

من الوظيفي ة، تاله في المرتبة الثانية بُعد األ( وبدرجة مرتفع0.71( وانحراف معياري )3.69)

اله في المرتبة الثالثة ( وبدرجة متوسطة، ت0.92( وانحراف معياري )3.64بمتوسط حسابي بلغ )

، متوسطة( وبدرجة 0.82( وانحراف معياري )3.47األداء الوظيفي بمتوسط حسابي بلغ )بُعد 

( 0.74( وانحراف معياري )3.58نتماء للعمل بمتوسط حسابي بلغ )تاله في المرتبة الرابعة بُعد اال
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يرة وبمتوسط حسابي بلغ األخ في المرتبة حوافز بأنواعهاة، بينما جاء بُعد المتوسطوبدرجة 

 .متوسطة( وبدرجة 0.87( وانحراف معياري )3.01)

 ما مستوى التكيف النفسي االجتماعي لدى عينة الدراسة؟السؤال الثاني: 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 

 يوضح ذلك.  (7وجدول )بأبعاده المختلفة،  التكيف النفسي واالجتماعي

 .تكيف النفس االجتماعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع أبعاد ال: (7جدول )

 األبعاد الرقم
المتوسط 

 *الحسابي

النحراف ا

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 2 0.91 3.38 البُعد النفسي 1

 مرتفعة 1 0.68 3.67 البُعد االجتماعي 2

 متوسطة --- --- 3.53 العامالمتوسط 

 (.5* الدرجة القصوى من )

 جاء متوسطاً  للتكيف النفسي االجتماعي( أن المتوسط العام لمستوى 7يبين الجدول )

في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي  االجتماعيبُعد ال(. حيث جاء 3.53وبمتوسط حسابي بلغ )

ي نفسبُعد الالتفعة، تاله في المرتبة الثانية ( وبدرجة مر0.68( وانحراف معياري )3.67بلغ )

 ( وبدرجة متوسطة.0.91( وانحراف معياري )3.38بمتوسط حسابي بلغ )

( في مستوى الرضا α  =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )السؤال الثالث: 

 عن العمل بين عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس؟

ن الجنساااين على أبعاد مقياس الرضاااا عن العمل، اساااتخدم لمعرفة ما إذا كان هناك فروق بي

 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت(.8اختبار )ت(. ويبين الجدول )

نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات الجنسين على مقياس الرضا عم : (8جدول )

 .العمل

المتوسط   المقياس

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار

مستوى  (t)قيمة 

 الداللة

 *0.000 10.22 0.50 3.56 الذكور الرضا عن العمل

 0.56 3.87 اإلناث

0.0001 > P*  
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( 10.22( أن قيمة )ت( لمقياس الرضااااااا عن العمل لدى الجنسااااااين بلغت )8يظهر جدول )

(، ويتضاااااح من الجدول أن متوساااااط درجات اإلناث أعلى من P  <0.0001)وبداللة إحصاااااائية 

 توسط درجات الذكور. م

( في مستوى التكيف α= 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )السؤال الرابع: 

 النفسي االجتماعي بين عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس؟

، س التكيف النفساااي االجتماعيلمعرفة ما إذا كان هناك فروق بين الجنساااين على أبعاد مقيا

 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت(.9لجدول )استخدم اختبار )ت(. ويبين ا

التكيف النفسي نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات الجنسين على مقياس : (9جدول )

 .االجتماعي

  المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(t) 

مستوى 

 الداللة

التكيف النفسي 

 االجتماعي

 *0.000 8.70 - 0.56 3.26 الذكور

 0.63 3.96 اإلناث

0.0001 > P*  

التكيف النفسااااااي االجتماعي لدى الجنسااااااين بلغت ( أن قيمة )ت( لمقياس 9يظهر جدول )

(، ويتضااااح من الجدول أن متوسااااط درجات اإلناث α  <0.0001)( وبداللة إحصااااائية -8.70)

 أعلى من متوسط درجات الذكور. 

( في مستوى الرضا α  =0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند )هل تالسؤال الخامس: 

 عن العمل بين عينة الدراسة تعزى لمتغير العمر؟

، اسااااااتخدم في متغير العمر على مقياس الرضااااااا عن العمللمعرفة ما إذا كان هناك فروق 

حااادي ( نتااائج اختبااار تحلياال التباااين األ10اختبااار تحلياال التباااين األحااادي. ويبين الجاادول )

(ANOVA.) 

( للفروق بين متوسطات درجات ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): (10جدول )

 .متغير العمر على مقياس الرضا عن العمل

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

F 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.178 28.64 135.173 3 405.52 بين المجموعات

 11.10 232 2576.04 داخل المجموعات

  235 2981.56 المجموع
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( في α =0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )يوج ( أنه ال10يتبين من جدول )

 العمرتعزى لمتغير  الرضا عن العملدرجة 

يف ( في مستوى التكα  =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )السؤال السادس: 

 النفسي االجتماعي بين عينة الدراسة تعزى لمتغير العمر؟

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق في متغير العمر على مقياس التكيف النفسااااااي االجتماعي، 

( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 11اسااااااتخدم اختبار تحليل التباين األحادي. ويبين الجدول )

(ANOVA.) 

( للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي ) نتائج اختبار: (11جدول )

 .متغير العمر على مقياس التكيف النفسي االجتماعي

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

F 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.584 18.02 39.663 3 118.99 بين المجموعات

 5.178 232 1201.34 داخل المجموعات

  235 1320.33 المجموع

( في α =0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) أنه ال توجد (11يتبين من جدول )

 التكيف النفسي االجتماعي تعزى لمتغير العمر. درجة 

 مناقشة النتائج

ود أن ذلك يع انأظهرت النتائج أن مستوى الرضا عن العمل جاء متوسطاً، حيث يرى الباحث

إلى ظروف العمل الجيدة التي تتناسب إلى حد ما مع قدراتهم وإمكانياتهم كاألمن والسالمة وساعات 

العمل المطلوبة، األمر الذي يساعد على القيام بالعمل بشكل أفضل وأداء أسرع مما يؤدي بدوره 

متطلبات للرضا عن العمل ورغبتهم باالستمرار، وعلى العكس من ذلك فإن عدم مناسبة الراتب ل

المعيشة، وغالء المعيشة الذي يجعله غير قادراً على تحقيق قدر مناسب من الرفاهية يحد من 

مستوى الرضا عن العمل، باإلضافة إلى الجمود والروتين في بعض الوظائف التي تجعل من 

 ارتفاع بُعد العالقة مع انالموظفين يملون ويحققون مستويات متدنية من الرضا. ويعزو الباحث

زمالء العمل عن باقي أبعاد مقياس الرضا عن العمل إلى وجود المشاعر اإليجابية من حب وود 

من قبل زمالء العمل لدى ذوي االحتياجات الخاصة، باإلضافة إلى التعاون فيما بينهم الذي يشكل 

 ركيزة أساسية في العمل، وهذا ينعكس على الروح المعنوية الجماعية التي قدر تفرضها طبيعة

( Sung, et al., 2013العمل الذي يقوم به. وتتفق هذه نتيجة الدراسة مع دراسة سونغ وآخرون )

 التي أشارت إلى أن الصفات النفسية تساعد في تحقيق الرضا عن العمل.

أن  انأظهرت النتائج أن مستوى التكيف النفسي االجتماعي جاء متوسطاً، حيث يرى الباحث

انب النفسي واالجتماعي لدى هذه الفئة من المجتمع، مما يدلل على وجود مشكالت تكيفية في الج
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أن هذه الفئة لديها صعوبات في عدم مقدرتها على إشباع الحاجات النفسية أوالً والمتمثلة في عدم 

تقبلهم لذواتهم، ومعرفة قدراته وإمكانياته، وأن اإلعاقة النفسية تؤثر على قيام ذوي االحتياجات 

ت الحياتية وحل المشكالت التي تواجههم. أما على الصعيد االجتماعي فعدم الخاصة بالمهما

االستمتاع بإقامة عالقات اجتماعية حميمة، وتعرضهم لعملية النبذ واإلقصاء عن األنشطة الجماعية 

وخصوصاً األصدقاء خارج العمل، مما يؤدي بهم إلى االبتعاد عن المجتمع ونشاطاته االجتماعية 

ي المستوى النفسي االجتماعي لديهم. وربما تعود هذه النتيجة إلى الخصائ  النفسية وبالتالي تدن

الشخصية والتكيفية التي يتصف بها هؤالء األفراد، كضعف الشخصية وتكيف أقل من غيرهم. 

باإلضافة إلى شعور هذه الفئة بأنهم ليس لهم دور مهم في المجتمع، األمر الذي يشعرهم بأنهم فئة 

أن الحالة التي يعيشها أفراد ذوي  انتمارس حقها في أخذ األدوار الفعالة. ويعزو الباحثمهمشة ال 

االحتياجات الخاصة إلى عدم مقدرتهم على القيام باألعمال المطلوبة منهم التي تؤدي بهم إلى 

العزلة واالنسحاب ومحاولة مواجهة المشكالت لوحدة دون طلب المساعدة من أحد بسبب مستوى 

المتدني، والخوف من الفشل والميل إلى االنعزال، وصعوبة في القدرة على التكيف مع الذات 

األحداث الجديدة. باإلضافة إلى عدم مقدرتهم على تحقيق التوازن بينهم وبين البيئة االجتماعية التي 

تهم يعيش فيها. فالراحة النفسية سبباً في بذل الجهود واإلخالص في العمل وهذا ينعكس على تصرفا

( التي Collind, et al., 2000وسلوكهم. وتتفق هذه نتيجة الدراسة مع دراسة كولينز وآخرون )

 أشارت إلى أن االنخراط في العالقات االجتماعية يزيد من تكيفهم وزيادة إنتاجهم.

كما أشارت النتائج إلى تفوق اإلناث على الذكور في مستوى الرضا عن العمل، حيث يعزو 

تميل إلى الحب والود وأن الكلمات العاطفية تؤثر  أن اإلناث بطبيعتهن الرقيقة إلى ذلك انالباحث

بشكل كبير على عملهن مما يؤدي إلى زيادة الرضا عن العمل لديهن وبالتالي زيادة إنتاجهن، 

باإلضافة إلى أن العبء المالي لألسرة هو واجب الذكر وليس األنثى مما يؤدي بهن إلى زيادة 

يقومن به من أعمال، فهن لديهن طموحات كأي فرد في المجتمع، ويقوم زمالء العمل  رضاهن عما

حياة العملية لإلناث ذوات االحتياجات الخاصة من خالل العالقة المتبادلة القائمة البدور هام في 

 األمر الذي يؤدي بهن إلى تحقيق الرضا الذاتي والعملي. ،على التقدير واالحترام

تفوقهن في مستوى التكيف النفسي االجتماعي على الذكور إلى أنهن يحرصن  انويعزو الباحث

بهن إلى توسيع دائرة العالقات يؤدي مما  ،على إقامة عالقات طيبة مع اآلخرين في العمل

االجتماعية في محيط العمل وخارجه، بالرغم أن العادات والتقاليد االجتماعية الموروثة تقيد حريتها 

خارج البيت وبالتالي تحد من تكيفهن النفسي واالجتماعي. وأن األسرة تقوم في إنشاء عالقات 

بدور هام من رعاية وحب ودعم وتقدير لألبناء ذوي االحتياجات الخاصة وخاصة اإلناث منهم، 

للوصول إلى الشعور بالتفاؤل والتكيف مع المجتمع،  يقدمون الدعم النفسي والمعنوي لهنفهم 

في العمل واألسرة وخاصة األقارب  م المقدم من األشخاص المحيطين بهنباإلضافة إلى االهتما

منهم فيعملون على تعزز الثقة بالنفس، األمر الذي ينعكس على قدرته على التكيف مع نفسه اوالً 

ومن ثم البيئة المحيطة بهم. فالعمل الذي يقومن به هو ليس هدفاً بحد ذاته وإنما غاية للوصول إلى 

 اجتماعية واالندماج في األدوار االجتماعية المختلفة. إقامة عالقات
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 أن عدم وجود فروق في متغير العمر في الرضا عن العمل إلى  انويرى الباحث

الظروف المحيطة بالعاملين، باعتبارها أنها نفس الظروف للجميع، فالعالقات بين المسؤول على 

تياجات الخاصة بغض النظر عن أعمارهم العمل والموظفين يسودها التعاون والتفاهم، فذوي االح

فهم يسعون للوصول إلى تحقيق ما يطمحون ويحلمون به، فأرباب العمل يوفرون لجميع 

االحتياجات الخاصة المنفعة النفسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من األمور التي تساعدهم 

ينهم وبين اآلخرين في بيئة العمل على تحقيق وإنجاز العمل المطلوب. فالتفاعالت المستمرة فيما ب

األمر يحقق التوازن والتوافق بين الحالة الجسمية والنفسية واالجتماعية لهم مما يؤدي بهم إلى 

الوصول للرضا عن العمل بغض النظر على أعمارهم. وتتفق هذه نتيجة الدراسة مع دراسة الخولي 

(AlKhouli, 2003التي أشارت إلى أنه ال يوجد فروق ب )  .ين ذوي االحتياجات الخاصة 

أن عدم وجود فروق في العمر في التكيف النفسي االجتماعي إلى قدرة  انبينما يرى الباحث

ذوي االحتياجات الخاصة على تكوين العالقات والروابط االجتماعية مع البيئة المحيطة بهم، فتنمية 

األفراد العاديين من جهة والمؤسسة العالقات بين األفراد العاملين من ذوي االحتياجات الخاصة و

من جهة أخرى لضمان استمرار في العمل، وربما أن هذه العينة كانت متقاربة في االهتمامات 

والصفات الشخصية وتكافؤ الفرص وحق النجاح للجميع. باإلضافة إلى تساوي الجميع من ذوي 

األنشطة، وتقديم الخدمات  االحتياجات الخاصة في عملية تأهيلهم ودمجهم وإشراكهم في مختلف

النفسية االجتماعية التي تساعد في تكيفهم مع نفسهم من جهة ومع اآلخرين من جهة أخرى للوصول 

 إلى درجة عالية من النمو والتكامل في شخصيتهم وتحقيق ذواتهم وتقبل الحالة التي هو عليها.

 التوصيات

 بالتوصيات اآلتية: انالباحث استناداً إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يوصي

زيادة مستوى الدعم االجتماعي والمساندة النفسية لهذه الفئة من قبل األسرة أوالً ومن قبل  −

 أرباب العمل ثانياً من تحقيق رضا ذاتي وبالتالي الرضا عن العمل الذي يقوم به.

سهيالت البيئية زيادة االهتمام من قبل المؤسسات وأصحابها لهذه الفئة من خالل تقديم الت −

 والمادية لهم.

تفعيل دور المتخصصين والجهات المعنية بذوي االحتياجات الخاصة ومتابعتهم في أماكن  −

 عملهم لتقديم ما يحتاجونه إليه من دعم وتسهيالت تفييدهم في أعمالهم.

تفعيل دور المرشدين المهنيين إن وجد في عملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في أعمالهم  −

 ساعدتهم على التكيف النفسي واالجتماعي.وم

إجراء دراسات ممثلة لهذه الفئة مع متغيرات أخرى كاالضطرابات االنفعالية والفاعلية الذاتية  −

 االجتماعية غيرها.

إجراء دراسات أخرى حول الرضا عن العمل وعالقته بحالة ذوي االحتياجات الخاصة في  −

 ضوء بعض المتغيرات.
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