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  ملخص
الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الُعنف الموّجه ضّد األخصائيين االجتماعيين  هدفت

العاملين في وزارة الشؤون االجتماعّية الفلسطينّية من ِقَبل المنتفعين والدافعّية لالستمرار في 
نف الُع لتفسير العالقة بين التحليلّي مهنة الخدمة االجتماعّية، واستعان الباحثان بالمنهج الوصفّي

أخصائيا اجتماعيا ) ١٨(، وتكّونت العّينة من وتحليلها األخصائيين ودافعيتهم للعمل ه ضّدوّجالُم
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسّية بين الُعنف  .الشؤون االجتماعّية وزارةيعملون في 

، فكلما تمرار في العمللديهم لالساللفظّي الموّجه ضّد األخصائيين االجتماعيين، وبين الدافعّية 
، وأظهرت النتائج أيضا وجود عالقة نف اللفظّيازدادت الدافعّية لالستمرار في العمل، قّل الُع

عكسّية بين التعّرض للُعنف الجسدّي، وبين الدافعّية في االستمرار في العمل بمهنة الخدمة 
ت الدافعّية في العمل بمهنة الخدمة أّي أّنه آّلما ازداد التعّرض للُعنف الجسدّي، قّل. االجتماعّية

آمنة ومريحة،  أآثر ضرورة العمل على توفير بيئة اناالجتماعّية، ومن أهّم ما أوصى به الباحث
فيها شروط السالمة المهنّية والصحّية التي تجعلهم يعملون بكل دافعّية في العمل بمهنة الخدمة 

  .االجتماعّية
 
Abstract 

This study aimed to identify the relationship between the violence 
against social workers who are working for the Palestinian Ministry of 
Social Affairs by the clients of the Ministry, and the social workers’ 
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motivations to continue working in this profession. The researcher used 
the descriptive deductive method to interpret and analyze violence 
against social worker and their motivation. The sample contains (18) 
social workers who are working for the Ministry of Social affairs. Results 
indicated that negative correlation exists between verbal violence against 
social workers, and motivation to continue working, where as long as the 
motivation to work increased, verbal violence decreased. Results 
demonstrated that negative correlation exists between physical violence 
and motivation to continue working in the profession, therefore, as the 
physical violence increased, motivation to work in social work profession 
decreased. The findings also indicated statistical variation in the 
motivation to work in the service according to the age. Young social 
workers are more motivated to continue working in the service than older 
ones. in conclusion, The major recommendations are: there is a need for 
a comfortable environment that provides professional and safety which 
will encourage the workers to have more motivations to continue 
functioning in their jobs 

  
  المقدمة

يحاول البحث الحالي فحص العالقة بين الُعنف الموّجه ضّد األخصائيين االجتماعيين 
من ِقَبل المنتفعين والدافعّية لالستمرار في  الفلسطينّيةة العاملين في وزارة الشؤون االجتماعّي

ي مجال مهنة الخدمة االجتماعّية، حيث يوجد آثير من األخصائيين االجتماعيين الذين يعملون ف
إلى العنف أو التهديد باستخدام القوة بشكل غير قانوني  مهنة الخدمة االجتماعّية ويتعرضون

ألشكال االجتماعيين خصائيين دة تعّرض األومع زيا. وغير مقبول، بهدف اإلساءة لألخصائيين
ض بانخفا فإّن ذلك ينعكس عليهم ،َبل المنتفعين بشكل متكرر ومستمرمتعددة من العنف من ِق

اإلهانة، أو بالتهديد، أو بالتخويف، أو بالحافزّية والدافعّية، أو الشعور بالرفض، أو بالعزلة، أو 
  ). ٢٠٠٨مجيد، (عدم المباالة في العمل على الصعيد النفسّي ب

 
  مشكلة البحث

الموّجه ضّد األخصائيين االجتماعيين العاملين في وزارة  نفهناك تزايد في ظاهرة الُع
وذلك حسب بيانات وزارة الشؤون  ،تماعية الفلسطينّية من ِقَبل المنتفعينالشؤون االج

، وتعتبر هذه الظاهرة نتاج الظروف السياسّية، واالقتصادّية، واالجتماعّية، والنفسّية ةاالجتماعّي
المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والمنتفعين بفئاتهم آافة بشكل خاص، أو المنتفعين في التي تواجه 

 ،وء المعاملة في تقديم المساعدة لكثير من المنتفعينُس أو لخدمات المقدمة للمنتفعين،وء اُس
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وهذا ينعكس سلبًا في تعاملهم مع األخصائيين سواء في  ،خاصة في وزارة الشؤون االجتماعيةبو
طلبهم المساعدة أو العمل معهم في المجاالت جميعها، ومع الفئات آافة، تحت ضغوط العمل 

خصائيين االجتماعيين بالكثير من العوامل التي تعمل على انخفاض دافعيتهم عود على األحيانًا يأ
  .للعمل، ولقيامهم بأدائهم بالشكل المطلوب

عدد من ووهذه الظاهرة يعاني منها األخصائيون االجتماعيون في المجتمع الفلسطينّي، 
هذا لغياب الكثير من عوامل و وعدم إعطاء أي اهتمام، وأضرارها على األخصائيين، المجتمعات

  .األمن والسالمة في المؤسسات التي يعمل بها األخصائيون االجتماعيون
 

  أهمية الدراسة

  ةة التطبيقّياألهمّي: األول
والمؤسسات التي تتعامل مع  ،والطلبة ،نسيستفيد من نتائج الدراسة المهتمون، والباحثو
ي تدفع الت األسبابرة الشؤون االجتماعية المنتفعين عامة، آما ستقدم نتائج الدراسة لوزا

ووضع  ،والتقليل منها ،وسبل التغلب عليها ،خصائييناأل نف ضّدالمنتفعين الستخدام الُع
  استراتيجيات لكيفية التعامل مع المنتفعين بشكل عام

 ة النظرّيةاألهمّي: ثانيال
ة بات بالجامعات الفلسطينّيتقديم معرفة علمية نظرية تزود بها المكتة الدراسة في تكمن أهمّي

ها دراسة جديدة في ّنمهتمين بدراسة هذه الظاهرة، حيث إة، ورفد المكتبة بمرجع للوالعربّي
  .مجتمع الدراسة

 
  أهداف الدراسة

األخصائيين  ه ضّدوّجنف الُموأشكال الُع ،ةانفعاالت المنتفعين النفسّيالتعرف على  -
 .االجتماعيين

ة لألخصائيين االجتماعيين اتجاه والمهنّي ،ةواالجتماعّي ،ةسّيالكشف عن ردود األفعال النف -
 .همه ضّدوّجنف الُمعوامل الُع

ودافعيتهم  ،اومهني ،ااألخصائيين االجتماعيين نفسي جه ضّدّونف الُمالتعرف على مخاطر الُع -
 .لالستمرار في العمل

 
  حدود الدراسة

ومراآز للشؤون يوجد فيها مديريات محافظات الضفة الغربّية التي : الحدود المكانّية .١
  .مديرية) ١٢(عددها  بلغ، والفلسطينّيةة لوزارة الشؤون االجتماعّي االجتماعّية تابعة
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خصائيون االجتماعيون العاملون في وزارة الشؤون االجتماعية األ: الحدود البشرّية .٢
 .)٢٠١٢(ية العام حتى بدا الفلسطينّية

 ٢٠١٠(الزمنّية لهذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين عامي تحددت الفترة : الحدود الزمنّية .٣
– ٢٠١٢.(  

 
  مصطلحات الدراسة

  :ومنهاهناك العديد من المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بموضوع الدراسة، 

الشخص المتخصص في الخدمة : "األخصائّي االجتماعّي هو: االجتماعّي األخصائّي
وآفاءة علمّية تؤهله  ،ائص فردية، ومهارات عملّيةاالجتماعّية، والذي يجب أن يتصف بخص

  ).٨١ص  ،٢٠١١درويش، ومسعود " (للعمل في مختلف قطاعات الخدمة االجتماعّية وميادينها

آل شخص انهى دراسته في موضوع : الفلسطيني االجتماعّي ف الباحثان األخصائّيوعّر
مؤسسات األآاديمية داخل الخدمة االجتماعية آتخصص منفرد، رئيسي او فرعي في احد ال

 .فلسطين او خارجها شرط اعتراف مجلس التعليم العالي الفلسطيني او من ينوب عنه بشهادته

قد يكون فردا، المستفيد من البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة االجتماعّية، و" :المنتفع
  ).٧٩، ص ٢٠١١درويش، ومسعود " (عاأو جماعة، أو مجتم

ها المؤسسات االجتماعية بأّن) ٨، ص ٢٠٠٩(عرف آفاوين  :عيةالمؤسسة االجتما
فالمؤسسة ". ت فيه لمقابلة حاجاتهاهيئات شكلت لتعبر عن إرادة المجتمع أو الجماعات التي نشأ"

آانت هذه ماعات المنظمة، لمقابلة حاجات اإلنسان، سواء أفراد والجاألاالجتماعية تمثل جهود 
 ،وتظهر نتيجة للظروف والعوامل االجتماعية الموجودة في البيئة ة،م معنوّية أالحاجات مادّي

   .ويمكن أن تكون المؤسسة االجتماعّية حكومّية، أو غير حكومّية
  

  الدراسات السابقة
نف بشكل عام ضّد في هذا الجزء أهّم الدراسات التي تطرقت لموضوع الُع سنعرض

ة الدراسات التي تطرقت لموضوع هذا قّل األخصائيين االجتماعيين في أماآن عملهم، ولكّن
العالقة بين الُعنف الموّجه ضّد األخصائيين االجتماعيين العاملين في وزارة الشؤون " البحث

بشكل " من ِقَبل المنتفعين والدافعّية لالستمرار في مهنة الخدمة االجتماعّية الفلسطينّيةاالجتماعية 
ة تناولت الكثير من ، وأّن أغلبية الدراسات األجنبّيةا الدراسات العربّيا، وخصوًصخاص قليلة جًد

نف ضّد األخصائيين االجتماعيين، أو المعلمين، أو القضايا والمشكالت التي ُتشير إلى وجود الُع
مختلفة من العنف، لذا تّمت متعددة وأشكال أو المرشدات حول تعرضهم ألنواع  ،الممرضات

بعرض هذه ان لفة لندرتها، وأهميتها، وسيقوم الباحثاالستعانة بهذه الدراسات في مجاالت مخت
  .الدراسات المتعلقة بموضوع البحث، لما لها من أهمّية لهذه الدراسة
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  الدراسات العربية: والأ
 ضّد الموّجه نفالُع بين التعرف على العالقة إلى هدفت التي )أ٢٠١٣(في دراسة هريش 

 الحكومّية وغير الحكومّية االجتماعّية تالمؤسسا في العاملين( االجتماعيين األخصائيين
إذ  االجتماعّية، الخدمة مهنة في لالستمرار الدافعّية وبين المنتفعين ِقَبل من) القدس بمحافظة
، أخصائّيا اجتماعّيا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج) ٦٧(من  الدراسةعّينة  تكونت
. نف اللفظّية لالستمرار في العمل في الخدمة، وبين الُعأّنه توجد عالقة عكسّية بين الدافعّي: ومنها

. الجسدّينف وبين الُع ،أنه توجد عالقة عكسّية بين الدافعّية لالستمرار في العمل في الخدمةو
. في الدافعّية لالستمرار حسب العمر يضا وجود فروق ذات داللة إحصائّيةوأظهرت النتائج أ

نة من آبار السّن، أآثر دافعّية لالستمرار في العمل في المها حيث إّن األخصائيين األصغر سًن
أي . يضا يوجد فروق ذات داللة إحصائّية في الدافعّية لالستمرار حسب الجنسوحسب النتائج أ

ن من النتائج وجود فروق أّن دافعية اإلناث لالستمرار في العمل في المهنة أآثر من الذآور، وتبّي
أي أّن ألخصائيين . دافعّية لالستمرار حسب المستوى التعليمّيذات داللة إحصائّية في ال

 .اة لالستمرار في العمل في المهنة من األقّل تعليًما أآثر دافعّياالجتماعيين األآثر تعليًم

التعرف على الدافعّية لالستمرار في العمل إلى هدفت التي ) ب٢٠١٣(وفي دراسة هريش 
خصائيين االجتماعيين العاملين في مكاتب الشؤون في مهنة الخدمة االجتماعّية لدى األ

مجتمع حيث تّم اختيار نف الموّجه من ِقَبل المنتفعين، االجتماعّية في مدينة ُأم الفحم وعالقته بالُع
، أخصائيا اجتماعيا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج) ٥٠(المكون من  الدراسة الكلّي

   :ومنها

مة لعنف بشكل عام، وبين الدافعّية لالستمرار في العمل في الخدتوجد عالقة بين ا
وأّنه توجد عالقة بين الرضا عن العمل في مهنة الخدمة االجتماعّية، وبين الدافعّية . االجتماعّية

يضا وجود فروق ذات داللة وأظهرت النتائج أ. لالستمرار في العمل في الخدمة االجتماعّية
ّن األخصائيين األصغر سًنا أآثر دافعّية أي أ. الستمرار حسب العمرافعّية لإحصائّية في الد
وجد فروق ذات داللة إحصائّية في الدافعّية ه تّنلعمل في المهنة من آبار السّن، وألالستمرار في ا

عمل في المهنة أآثر من الذآور، لالستمرار حسب الجنس، أي أّن دافعّية اإلناث لالستمرار في ال
ما ازداد وق ذات داللة إحصائّية في الدافعّية لالستمرار حسب الدخل، حيث آّله يوجد فرّنوأ

ه يوجد فروق ّن، وأالدخل من العمل في المهنة، ازدادت الدافعّية لالستمرار في العمل في المهنة
ذات داللة إحصائّية في الدافعّية لالستمرار حسب المستوى التعليمّي، أي أّن األخصائيين األآثر 

أّنه أيًضا من النتائج تبّين  و، ا أآثر دافعّية لالستمرار في العمل في المهنة من األقل تعليًماتعليًم
توجد عالقة بين سنوات الخبرة في العمل، ومدى الدافعّية لالستمرار فيه لدى العاملين 

  . نةت سنوات الخبرة، ازدادت الدافعّية لالستمرار في العمل في المهما قّلاالجتماعيين أي آّل

التعرف على درجة الرضا الوظيفّي لدى أعضاء  إلىهدفت ) ٢٠١٠(وفي دراسة لمنصور 
الهيئة التدريسّية في جامعة النجاح الوطنّية في فلسطين، إضافة إلى تحديد أثر متغيري المؤهل 

ئج ن النتابّيالهيئة التدريسّية، وت ًوا منعض) ١٣٨(الدراسة من  عّينة نت والخبرة، وتكّو العلمّي
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، %)٦١٫٨(ة لالستجابة إلى أّن درجة الرضا الكلّية آانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوّي
آما أظهرت النتائج وجود %) ٥٦(ة مجاالت الرضا آان مجال الترقيات والحوافز المالّي وأّن أقّل

 المنخفض، أي لألشخاص ذوي المؤهل العلمّي لة إحصائّية في درجة الرضا تبًعافروق ذات دال
   .العالي المستوى التعليمّي ا لديهم رضا وظيفي أآثر من ذويقل تعليًمأعضاء الهيئة التدريسية األ

لهما هدفت إلى معرفة العالقة بين الرضا  ةفي دراس) ٢٠٠٨(وأشار آل من خليل وشرير 
 ، وسنواتالجنس، والمؤهل العلمّي: (لدى الموظفين) ةالديموغرافّي(وبعض المتغيرات  ،الوظيفّي

ا ومعلمة، معلًم) ٣٦٠(الدراسة من عّينة نت في قطاع غزة، وقد تكّو) الخبرة، والمرحلة الدراسّية
، وقد أشارت نتائج )بنين، وبنات(مدرسة ) ١٨(ة من ة عنقودّيوقد تّم أخذها بطريقة عشوائّي

وحملة  ه لصالح اإلناث،آّلآان الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية في الرضا الوظيفّي 
، الدبلوم المتوسط، والمرحلة األساسية الدنيا، بينما لم توجد فروق في الرضا عن العائد المادّي

والمرحلة  ،وبالنسبة لتحقيق المهنة للذات، فكانت الفروق لصالح اإلناث، وحملة الدبلوم المتوسط
ت الفروق لصالح األساسية الدنيا، وبالنسبة لطبيعة العمل وظروفه، والعالقة بالمسئولين آان

 والمرحلة األساسية الدنيا، أّما سنوات الخبرة، فال يوجد لها أّي ،اإلناث، وحملة الدبلوم المتوسط
  .أثر على الرضا الوظيفي

في دراسة هدفت إلى التعرف على الرضا الوظيفّي لموظفي ) ٢٠٠٥(وأشار الفالح 
دينة الرياض، والتعرف على المختبرات في مدارس المرحلتين المتوسطة، والثانوّية في م

، وتكّونت عّينة )ر، والخبرة في العملالعم: (الفروق بينهم في الرضا الوظيفّي حسب المتغيرات
موظف مختبر، وأشارت نتائج الدراسة إلى أّن المتوسطات الحسابّية للرضا ) ٩٩(الدراسة من 

المختبرات يتمتعون ، وهذا يعني أّن موظفي )٣٫٧٢(الوظيفّي لموظفي المختبرات بمتوسط 
برضا وظيفّي بدرجة متوسطة، وبّينت النتائج وجود فروق في الرضا الوظيفّي بين موظفي 
المختبرات تعزى لمتغير العمر، وهذه الفروق لصالح الفئة العمرّية األآبر، ووجود فروق ذات 

لصالح ذوي  في الرضا الوظيفّي تعزى لخبراتهم في العمل عّينة داللة إحصائّية بين أفراد ال
  . الخبرة األآثر في العمل

التي هدفت إلى معرفة مستوى االنتماء المهنّي والرضا في دارسته ) ٢٠٠٤( سالمة أشارو
عّينة ، وتكونت الفلسطينّيةة في الجامعات الوظيفّي والعالقة بينهما لدى أعضاء الهيئة التدريسّي

عور الموظف اتجاه العالقة مع ش: عضو هيئة تدريس، وأظهرت النتائج) ٣٠٢(الدراسة من 
شعور و حصلت على تقدير مرتفع، أّي%) ٧٥٫٥(الزمالء حيث وصلت نسب االستجابة إلى 

أي حصلت على %) ٦٦٫٤(الموظف اتجاه أنظمة الرواتب حيث وصلت نسبة االستجابة إلى 
سّية في تقدير متوسط، وأشارت النتائج إلى وجود انتماء مهنّي آبير لدى أعضاء الهيئة التدري

حيث بلغت النسبة المئوّية لالنتماء المهنّي لدى أعضاء الهيئة التدريسّية في  الفلسطينّيةالجامعات 
 أّنيضا أأي حصلت على درجة مرتفعة، وأظهرت النتائج %) ٧٨٫٦( الفلسطينّيةالجامعات 

يئة واالنتماء المهنّي لدى أعضاء اله ،متغير الجنس ال يؤثر على درجة الرضا الوظيفّي
، بينما المتغيرات األخرى آان لها أثر على درجة االنتماء الفلسطينّيةة في الجامعات التدريسّي

  .المهنّي والرضا الوظيفّي
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 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األجنبيةالدراسات : ثانيا
نف الذي يتعرض له في دراستهم حول الُع) Franz et al., 2010(خرون أشارا فرانز وآ

) ١٢٣(من عّينة ة الصحّية في ألمانيا، وتكّونت الاألخصائيون االجتماعيون في مجال الرعاي
نف بلغ ُعإلى وجود وأشارت نتائج الدراسة  ،%)٣٨٫٨(وآان معدل االستجابة  ااجتماعًي عامًال

نف الجسدّي واللفظّي بشكل عام من األخصائيين االجتماعيين، وبلغ الُع%) ٧٠٫٧(معدله 
والنفسّية بنسبة  ،العاطفّيةضّد ، و%)٥٥(، وسجلت حوادث ضّد الممتلكات ما نسبته %)٨٩٫٤(
وأشارا في دراستهم %).  ٩٥(، فهي واجتماعّي أّما نسبة عدم وجود دعم معنوّي%) ٧٧٫٢(

ة الدعم االجتماعّي، ومدى عالقته بفقدان العاملين لوظائفهم لعدم رضاهم على الظروف، وقّل
وهذا ما . نف من ِقَبل المنتفعينضهم للُعودافعيتهم في االستمرار في العمل مع استمرار تعّر

نف اللفظّي والجسدّي ضّد العاملين أشارت إليه الدراسة بصحة التقارير السابقة بوجود تكرار الُع
ة الدعم االجتماعّي وما مدى في مجال الرعاية الصحّية في مختلف القطاعات الصحّية، ومع قّل

. نفرضهم للُعستمرار في العمل مع تّععالقته بفقدان العاملين لوظائفهم لعدم قدرتهم على اال
ضرورة العمل على تحسين ظروف العمل البيئّية، وخلق السياسات التي تمنح بوأوصت الدراسة 

  . العاملين األمان والحماية في أماآن علمهم

نف ضّد في دراستها التي هدفت إلى معرفة انتشار الُع (Criss, 2009)أشارت آريس و
عّينة ة وانعكاساته على العمل في المهنة بعد انتهاء التعليم، وتكّونت طالب الخدمة االجتماعّي

وأشارت من الخدمة االجتماعّية في جامعة فلوريدا األمريكّية،  طالًبا وطالبة) ٥٩٥(لدراسة من 
نف نتائج الدراسة إلى أّن الطالب الذين يتدربون في مجال الخدمة االجتماعّية يتعرضون لُع

من الطالب ذوي  )%٤١٫٧(وبّينت النتائج أيضا أّن ضرار بالممتلكات، جسدّي، ولفظّي وأ
نف خالل تدريبهم الخبرة في العمل مع المنتفعين بشكل مباشر تعرضوا ألشكال متنوعة من الُع

في حين أّن أقّل معدل آان للعنف  ،)%٣٧٫٥(نف اللفظّي، إذ بلغ الميدانّي، وآان أعلى معدل للُع
  . نف أآثر من اإلناثأشارت النتائج إلى أّن الذآور يتعرضون للُعو، )%٣٫٥(الجسدّي إذ بلغ 

التي هدفت إلى معرفة  ا، في دراستهم(Rai & Choi, 2009)من راي وتشوي  وأشار آّل
ما مدى عمل األخصائيين االجتماعيين في بيئة آمنة وفق التدابير لمسؤولي العمل االجتماعّي، 

أخصائيا اجتماعيا إداريا ) ٢٤٠(من عّينة يول، وتكّونت الحيث أجريت الدراسة في العاصمة س
وأظهرت النتائج أّن ما . في وآاالت الخدمة االجتماعّية ممن يتعاملون مع المنتفعين بشكل مباشر

دوا على تعرضهم لالعتداءات اللفظّية، من المشارآين في الدراسة أّآ%) ٤٧٫٣(نسبته 
مدى التقصير في وضع األنظمة  انحيث أظهر الباحث والجنسّية بشكل عام، والجسدّية،

بالعمل على تعزيز وضع  ل هذه االعتداءات من العنف، وأوصياوالتشريعات لمنع حدوث مث
نف في مكان التشريعات واإلجراءات؛ لتكون رادعة للمنتفعين في لعمل على التخفيف من حدة الُع

  .العمل

ما التي هدفت إلى التعرف على الحاالت في دراسته) Badkhen, 2008(ن هآباد وأشارت
أخصائّيا  )١٩(من عّينة التي تّم االعتداء بها على االخصائيين من ِقَبل المنتفعين، وتكونت ال
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العاملين  من%) ٧٥(اجتّماعّيا في والية بوسطن األمريكّية، وأظهرت نتائج الدراسة أّن 
عتداء للكثير من أنواع العنف والتهديدات االجتماعيين على الصعيد الوطنّي تعرضوا للتهديد باال

نار، ولكمات، وضربات على الجسد والرأس، إطالق (لهم ووظائفهم، وتضمنت في أماآن عم
وأّنه تّم تأآيد قتل أخصائّي اجتّماعّي في محكمة خالل عمله مع مجموعة أطفال مصابين 

  ). بأمراض عقلّية

نف من معرفة مدى انتشار الُعدفت إلى في دراسته التي ه  )Beaver, 1999(أشار بيفر و
أخصائيا  )١٩٤٢ (مكونة منعّينة قبل المنتفعين اتجاه األخصائيين االجتماعيين، حيث طّبق على 

في الواليات المتحدة األمريكية يعملون في مهنة الخدمة االجتماعّية، والتي تقدم خدمات مباشرة 
فرًدا ضمن  )٦٦(مة على آانت مقّسالشامل، والمسح  عّينة للمنتفعين وتّم فحصها باستخدام 

من األخصائيين االجتماعيين  )%٦٢٫٨ (وأشارت النتائج إلى أّن ،مقياس ليكرت السباعي
، وبلغت نسبة العنف الجسدّي %)٥٠٫٧(نف اللفظّي نف وبلغت نسبة الُعيتعرضون للُع

درجة الماجستير، ، وغالبيتهم آانوا من اإلناث، ومن الجنس األبيض، ومن حملة %)١٩٫٩(
الذين يعيشون في المناطق الحضرّية، وأشارت النتائج أيضًا بُوجود عالقة ذات داللة من و

، وعدم الرضا الوظيفّي، وهناك عالقة ووجود المنتفع والنضوج المهنّي ،نفإحصائّية بين الُع
نف الموّجه ضد والرضا الوظيفّي، وعن وجود داللة إحصائّية بين الع سلبية بين النضوج المهنّي

  .األخصائيين والبحث عن عمل آخر
 

  ات الدراسةفرضّي
 اللفظّي نفبين الُع) ٠٫٠٥(توجد عالقة عكسّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  .١

 .وّجه نحو األخصائيين االجتماعيين، وبين مدى استعدادهم لالستمرار بالعمل في المهنةالُم

 الجسدّي بين الُعنف) ٠٫٠٥(ّية عند مستوى داللة توجد عالقة عكسّية ذات داللة إحصائ .٢
 . المهنة وّجه نحو األخصائيين االجتماعيين، وبين مدى استعدادهم لالستمرار بالعمل في الُم

بين الرضا عن العمل في مهنة ) ٠٫٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  .٣
 .في العمل بالخدمة الخدمة االجتماعّية، وبين الدافعّية لالستمرار

في مستوى الدافعّية لالستمرار ) ٠٫٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  .٤
 .لصالح األصغر صنًا ،في مهنة العمل االجتماعّي حسب العمر

في مستوى الدافعّية لالستمرار ) ٠٫٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  .٥
 .لصالح اإلناثاعّي حسب الجنس، في مهنة العمل االجتم

في مستوى الدافعّية لالستمرار ) ٠٫٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  .٦
 .لصالح أصحاب الدخل العالي ،في مهنة العمل االجتماعّي حسب مستوى الدخل
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رار في مستوى الدافعّية لالستم) ٠٫٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  .٧
 .لصالح ذوي المستوى التعليمي العالي ،في مهنة العمل االجتماعّي حسب المستوى التعليمّي

  
 إجراءات الدراسة

، من خالل عرًضا للخطوات والمراحل، وفًقا للمنهج العلمّي تتناول الدراسة في هذا الجزء
التحّقق من صدق المستخدمة، وإجراءات  ها، وأدواتاوعّينته يد منهج الدراسة، ومجتّمعها،تحد

األداة وثباتها، ومتغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، والوسائل اإلحصائّية المستخدمة في معالجة 
  .على أسئلة الدراسةعّينة البيانات المتعلقة باستجابة أفراد ال

 
  ة الدراسةمنهجّي

ألخصائيين ه ضد اوّجلتفسير ظاهرة العنف الُم التحليلّي استخدم الباحثان المنهج الوصفّي
  .وتفسير دافعيتهم للعملوتحليلها، االجتماعيين العاملين في وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية 

 
  مجتمع الدارسة

في مجال الخدمة االجتماعّية يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين الذين يعملون في 
) ٣٧( للدراسة الكلّي المجتمع بلغفي الضفة الغربّية، و الفلسطينّيةوزارة الشؤون االجتماعّية 

   .أخصائيا اجتماعّيا
 

  الدراسةعّينة 
اختيارها بشكل  وتّم ،شوائية البسيطة لتطبيق أداة الدراسة عليهانة العاختيار العّي تّم
حسب من مجتمع الدراسة، ) ١٨٠(توزيع االستبيان عليها  نة التي تّموبلغ حجم العّي ،عشوائّي

  ). ١(الجدول رقم 
  .الديموغرافية عّينة خصائص ال :)١(جدول 

 النسبة العدد المتغير

 ٢٨٫٩ ٥٢ذآر الجنس
 ٧١٫١ ١٢٨أنثى

 )سنوات(العمر 

 ٣٠٫٠ ٣٠٥٤حتى
٢٧٫٢ ٣٥٤٩-٣١ 
١٦٫١ ٤٠٢٩-٣٦ 
 ٢٦٫٧ ٤٨وما فوق٤١
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  )١(تابع جدول رقم ... 
 النسبة العدد المتغير

 المستوى التعليمّي
 ٨٨٫٣ ١٥٩بكالوريوس
 ٦٫٧ ١٢دبلوم عال
 ٥٫٠ ٩ماجستير

 )شيكل( لشهرّيالدخل ا

 ٢٧٫١ ٢٠٠٠٤٩حتى
٥٩٫١ ٣٠٠٠١٠٦-٢٠٠١ 
١٢٫٧ ٤٠٠٠٢٣-٣٠٠١ 
 ١٫١ ٢وما فوق٤٠٠١

  
  أداة الدراسة

، وذلك بالرجوع إلى أدبيات )١انظر ملحق رقم ( ألغراض البحث خصيًصا بناء استبيان تّم
 نفسه من المجالالبحث، والدراسات السابقة، والرجوع إلى ذوي االختصاص والكفاءة العلمّية 

من حملة درجة الدآتوراه لوضع محاور االستبانة وفقراتها؛ لكي تكون شاملة بكل محتواها 
بكل وضوح وصراحة، وقد تكّونت أداة  بأهداف الرسالة المرجّو تحقيقها الخروجوومضمونها 

  :البحث من عدة محاور هي

  :ويشمل المتغيرات المستقلة: الجزء األول .١

ة من الجنس، والعمر، والمستوى التعليمّي، ومستوى الدخل الخصائص االجتماعّي •
 .الشهرّي

 :الجزء الثاني يتكون من أربعة محاور .٢

نف نف اللفظّي، والُعالُع: نف ضّد األخصائيين االجتماعيينأشكال الُع: المحور األول •
 .الجسدّي

 . يتكون من برامج التوعية والتدريبو: المحور الثاني •

العمل التي يعمل بها األخصائيون االجتماعيون في وزارة بيئة : المحور الثالث •
 .الشؤون االجتماعّية

ة، مجّزأ على الدافعّية الحالّي ، وآانعن الدافعّية لالستمرار في العمل: المحور الرابع •
والرضا عن العمل في مهنة الخدمة  ،والدافعّية لالستمرار في العمل بالخدمة

 .االجتماعّية
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  صدق األداة
  من صدق األداة تّم استخدام نوعين من التقنين للتأآدو

تّم عرضها على أربعة ُمَحّكِمين من حملة درجة الدآتوراه في الخدمة : ينِمكََّحصدق الُم
وتّم األخذ بمالحظاتهم المحكمة، وإجراء : ةاالجتماعّية، وعلم النفس في ثالث جامعات فلسطينّي

  .التعديالت المناسبة

   بحساب معامل االرتباط بيرسون األداةقق من صدق التح تّم: صدق المحتوى
)Pearson Correlation( حذف الفقرات التي  وتّم ،لألداةة لفقرات الدراسة مع الدرجة الكلّي

  .أخرىواستبدالها بفقرات  ،%)٥( نم أعلى أخذت
  

  ثبات أداة الدراسة
غت في االستبانة تّم حساب معامل ثبات أداة الدراسة بواسطة معادلة آرونباخ ألفا، وبل

  .)٠٫٨٣(المستخدمة نسبة 
  

  متغيرات الدراسة

  ة، وتشملالمتغيرات المستقل
 .وأنثى ،ذآر: وله بعدان الجنس -

، ومن )٤٠-٣٦(، ومن )٣٥لى إ ٣١(سنة، ومن ) ٣٠(حتى : وله أربعة مستويات ،العمر -
 ).آثرفأ ٤١(

 .ماجستير، دآتوراه بكالوريوس، دبلوم عالي،: وله أربعة مستويات ،المستوي التعليمّي -

، وبين )٣٠٠٠-٢٠٠١(، وبين )٢٠٠٠(حتى : ربعة مستويات، وله أالدخل الشهرّي -
 ).آثرشيكل فأ ٤٠٠١(، وبين )٤٠٠٠-٣٠٠١(

  التابعة، وتألفت من أربعة محاور المتغيرات
  :األخصائيين االجتماعيين، وله شكالن نف الموّجه ضّدويشمل أنواع الُع: المحور األول

  .فقرة) ١٣(من  انوتكّو ،نف الجسدّيفظّي، والُعنف اللالُع

، والمحور فقرات) ٤(من  نن من برامج التوعية، والتدريب، وتكّوتكّو: المحور الثاني
عن الدافعّية لالستمرار في : ، والمحور الرابعفقرات) ٧(من  من بيئة العمل، وتكّون: ثالثال

ة في العمل، والدافعّية باالستمرار في العمل بالخدمة ة الحالّيمجّزأ للدافعّيوهو العمل، 
  .فقرة) ٢٢(من  مهنة الخدمة االجتماعّية، وتكّون ، والرضا عن العمل فياالجتماعّية
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  ةالمعالجة اإلحصائّي
عن طريق االختبارات اإلحصائية ) ٠٫٠٥(ت الدراسة عند مستوى داللة تم فحص فرضيّا

واختبار تحليل التباين األحادي  ،)Pearson Correlation(معامل االرتباط بيرسون : اآلتية
)One way ANOVA(، واختبار )T-test(،  واختبار توآي)Tukey test (الفروق  إليجاد

 ةاإلنسانّيللعلوم  ةاإلحصائّيبين المبحوثين وذلك باستخدام الحاسوب وباستخدام برنامج الرزم 
)SPSS(،  اآلتيةوخلص الباحثان للنتائج :  
  

  ومناقشتها ،ولىالنتائج المتعلقة بالفرضّية األ عرض

 بين الُعنف اللفظّي) ٠٫٠٥(توجد عالقة عكسّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة   
 .وّجه نحو األخصائيين االجتماعيين، وبين مدى استعدادهم لالستمرار بالعمل في المهنةالُم

  دام معامل االرتباط بيرسون باستخ ولفحص العالقة بين المتغيرات قام الباحثان
"Pearson Correlation " وأشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسّية بين )٠٫٠٥(بدرجة ثقة ،
نف اللفظّي الموّجه ضّد األخصائيين االجتماعيين، وبين الدافعّية لديهم لالستمرار في العمل الُع
)Rp=-0.19;p<0.05 .(  

عالقة عكسّية بين الدافعّية  التي أظهرت وجود) أ٢٠١٣(ته نتائج دراسة هريش وهذا ما أّآد
ما ازدادت الدافعّية لالستمرار في آّل أّي. نف اللفظّيلالستمرار في العمل في الخدمة، وبين الُع

  وأيضًا جاءت نتائج دراسة بيفر  نف اللفظّي،قّل الُع ،العمل في الخدمة االجتماعية
)Beaver, 1999  ( تشير إلى أّن ما نسبته)من األخصائيين االجتماعيين يتعرضون  )%٦٢٫٨
وعن وجود عالقة ذات داللة إحصائّية بين ، %)٥٠٫٧(نف اللفظّي نف، وبلغت نسبة الُعللُع
لم يجد الباحثان دراسات و .والبحث عن عمل آخر ،األخصائيين الموّجه ضّد نف اللفظّيالُع

شكاله بشكل واسع في حياتنا ه وأنف بأنواعتتناقض مع نتائج هذه الدراسات بسبب انتشار الُع
عمل نف اللفظّي له عالقة مباشرة وقوية على بأّن الُع ،إليه الباحثانة، وهذا الذي ذهب اليومّي

يعود باألثر والعالقة المباشرة على استمرارهم ودافعّيتهم في األخصائيين االجتماعيين، مّما 
عملون في بيئة آمنة، ازدادت دافعيتهم في ما آان األخصائيون االجتماعيين يالعمل، حيث إّنه آّل
  . العمل في المهنة

  
  عرض النتائج المتعلقة بالفرضّية الثانية، ومناقشتها

 الجسدّي الُعنف بين) ٠٫٠٥( داللة مستوى عند إحصائّية داللة ذات عكسّية عالقة توجد
 .المهنة في ملبالع لالستمرار استعدادهم مدى وبين االجتماعيين، األخصائيين نحو وّجهالُم

  باستخدام معامل االرتباط بيرسون  ولفحص العالقة بين المتغيرات قام الباحثان
"Pearson Correlation " وتشير النتائج إلى وجود عالقة عكسّية بين )٠٫٠٥(بدرجة ثقة ،

نف الجسدّي، وبين الدافعّية في االستمرار في العمل بمهنة الخدمة االجتماعّية التعّرض للُع
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)Rp=-0.19;p<0.05 .(نف الجسدّي، قّلت الدافعّية في العمل اد التعّرض للُعدزاما أّنه آّل أّي
  .بمهنة الخدمة االجتماعّية

نف التي أشارت إلى وجود ُع) Franz et al., 2010( دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
اعيين، وهذا يعود من ِقَبل المنتفعين ضّد األخصائيين االجتم%) ٨٩٫٤(جسدّي، بلغت نسبته 

لعدم  ويفقدونها يجعلهم يترآون وظائفهم) ة، وعاطفّية، وجسدّية، واجتماعّيةنفسّي(بأضرار 
نف حيث إنه يشكل خطرًا يجعلهم قدرتهم على االستمرار في العمل في ظل استمرار تعّرضهم للُع

ق أيضًا مع دراسة وتتف. ةيشعرون بالقلق والخوف والتوتر بالعمل في مجال مهنة الخدمة بدافعّي
خصائيين االجتماعيين العاملين في وظائف الخدمات بتعّرض األ ) Badkhen, 2008(بادآهن 

وهذا يجعلهم يعملون  ،وهذا يجعلهم قلقين باستمرارهم في العمل ،نف جسدّياالجتماعّية إلى ُع
 حيث نفُع دبوجو دراسته نتائج في )Beaver, 1999( بيفر بدافعّية بطيئة وغير ظاهرة، وأشار

 الجسدّي نفالُع بين إحصائّية داللة ذات عالقة وجودوب ،)%19.9( الجسدّي العنف نسبة بلغت
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى ازدياد مستمر  آخر، عمل عن والبحث األخصائيين ضّد الموّجه
افعيتهم ا على دنف الجسدّي الموّجه ضّد االخصائيين االجتماعيين، وهذا يؤثر سلًبفي الُع

  .لالستمرار في المهنة
  

  ومناقشتها ،ةلثلثاة اعرض النتائج المتعلقة بالفرضّي

توجد عالقة بين الرضا عن العمل في مهنة الخدمة االجتماعّية، وبين الدافعّية لالستمرار 
 في العمل بالخدمة

  باستخدام معامل االرتباط بيرسون ولفحص العالقة بين المتغيرات قام الباحثان
Pearson Correlation" " وتشير النتائج إلى وجود عالقة بين الرضا )٠٫٠٥(بدرجة ثقة ،

). Rp=0.59;p<0.05( هاعن العمل في مهنة الخدمة االجتماعّية، وبين الدافعّية لالستمرار في
ازدادت الدافعّية لالستمرار في  ،ما ازداد الرضا عن العمل في مهنة الخدمة االجتماعّيةأّنه آّل أّي
 نت وجودالتي بّي) ب٢٠١٣(راسة مع نتائج دراسة هريش تتفق نتائج هذه الدو. مل بالخدمةالع

عالقة بين الرضا عن العمل في مهنة الخدمة االجتماعّية، وبين الدافعّية لالستمرار في العمل في 
افعّية ادت الددما ازداد الرضا عن العمل في مهنة الخدمة االجتماعّية، ازفكّل. الخدمة االجتماعّية

 نسة مع نتائج دراسة آّل من فرانز وآخريلالستمرار في العمل في الخدمة، وتتفق نتائج الدرا
)Franz et al., 2010 (أّن  إلى في دراستهم التي أشارت)من األخصائيين %) ٧٠٫٧

نف، ومدى عالقته بفقدان العاملين لوظائفهم لعدم رضاهم، ودافعيتهم االجتماعيين يتعرضون للُع
 يضا مع دراسةنف من ِقَبل المنتفعين، وتتفق أضهم للُعتمرار في العمل مع استمرار تعّرلالس

ين وجود عالقة بين الرضا الوظيفّي والدافعّية لالستمرار في العمل لدى التي تّب) ٢٠٠٤( سالمة
ة ما ازداد الرضا، ازدادت الدافعّيآّل أّي ،الفلسطينّيةأعضاء الهيئة التدريسّية في الجامعات 

  .لالستمرار في العمل
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راضين عن عملهم، ما آان األخصائيون االجتماعيون ليه الباحثان بأّنه آّلوهذا ما ذهب إ
مان والطمأنينة أو الراحة النفسّية، يجعلهم يعملون بكل رضا ودافعّية، في مجال ولديهم شعور باأل

  .المهنة
  

  ومناقشتها ،رابعةة العرض النتائج المتعلقة بالفرضّي

فروق في مستوى الدافعّية لالستمرار في مهنة العمل االجتماعّي حسب العمر،  توجد
 لصالح األصغر سنًا

لعمل االجتماعّي حسب العمر، قام ولفحص التباين في مستوى الدافعّية لالستمرار في مهنة ا
  .)٢(جدول رقم  فيالنتائج وستعرض ، )One way ANOVA( باستخدام اختبارالباحثان 

واالنحرافات المعيارّية للدافعّية لالستمرار في العمل بمهنة الخدمة  ،المتوسطات ):٢(جدول 
  .االجتماعّية حسب العمر

االنحراف  المتوسط N العمر 
 F p المعيارّي

  الدافعّية لالستمرار

 ٠٫٦١٠ ٣٫٥٦ ٥٤   ٣٠حتى 

٤٫١٥٠٫٠٠٧* ٠٫٦١٧ ٣٫١٦ ٤٩   ٣٥-٣١ 
٠٫٧٥٦ ٣٫٢٠ ٢٩ ٤٠-٣٦ 
 ٠٫٧٥١ ٣٫٠١ ٤٨ وما فوق ٤١

*P<0.007 

د فروق ذات داللة إحصائّية في الدافعّية لالستمرار في ووجيتضح لنا من الجدول السابق ب
متوسطات األخصائيين األصغر و، )F(3,178)=4.15;p<0.05. (مهنة الخدمة حسب العمر

أآثر دافعّية  اأي أّن األخصائيين األصغر سًن. اا أعلى من متوسطات األخصائيين األآبر سًنسًن
  . لالستمرار في العمل بالمهنة من آبار السّن

وجود فروق ذات  ظهرتالتي أ) أ٢٠١٣(دراسة مع نتائج دراسة هريش وتتفق نتائج ال
ا أآثر حيث إّن األخصائيين األصغر سًن. في الدافعّية لالستمرار حسب العمر داللة إحصائّية

) ب٢٠١٣(وآما تتفق مع دراسة هريش  بار السّن،دافعّية لالستمرار في العمل في المهنة من آ
أي إّن . وجود فروق ذات داللة إحصائّية في الدافعّية لالستمرار حسب العمرالتي بينت 

ها لم ّن، آما أاألخصائيين األصغر سًنا أآثر دافعّية لالستمرار في العمل في المهنة من آبار السّن
وجود فروق في الرضا  االتي بّينت نتائجه) ٢٠٠٥(الفالح  تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة
ة األآبر، عزى لمتغير العمر، وهذه الفروق لصالح الفئة العمرّيالوظيفّي بين موظفي المختبرات ُت

 ّنمل، ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أة لالستمرار في العآثر دافعّيأ ن آبار السّنالموظفي ّنأ أّي
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فالمنتفع يريد تلبية  ه،م آبيرأ ال يهمه صغير السّن ل المنتفعينَبماآن العمل من ِقفي أنف الُع
   .هم صغيرأ وال يهمه آبير السّن ،ة عند عدم تلقيه هذه الرغباتويتصرف بعدوانّي ،رغباته

  
  ومناقشتها ،خامسةلة اعرض النتائج المتعلقة بالفرضّي

 اعّي حسب الجنس،توجد فروق في مستوى الدافعّية لالستمرار في مهنة العمل االجتم
 .لصالح اإلناث

مهنة العمل االجتماعّي حسب الجنس، ولفحص التباين في مستوى الدافعّية لالستمرار في 
  ).٣(جدول رقم  فيالنتائج وستعرض ، )T-test(باستخدام اختبار  قام الباحثان

مرار حسب ودرجة الثقة للدافعّية لالست ، tالمعدل، واالنحراف المعيارّي، ومعامل): ٣(جدول 
  .الجنس

االنحراف  المعدل N الجنس 
 T p المعيارّي

 ٠٫٨٠٣ ٣٫٨٧ ١٢٨ أنثى ,٦٥٦ ,٤٤٧ ٠٫٨٠٤ ٣٫٩٣ ٥٢ ذآر الدافعّية لالستمرار

فروق ذات داللة إحصائّية في الدافعّية لالستمرار يتضح لنا من الجدول السابق بعدم وجود 
 يوجد فروق حسب الجنس، وهما أّنه ال ، أّي)t(178)=0.447;p>0.05. (حسب الجنس

  . متساويان في الدافعّية لالستمرار في العمل

نت أن متغير الجنس ال التي بّي) ٢٠٠٤(تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة سالمة و
ة في الجامعات واالنتماء المهنّي لدى أعضاء الهيئة التدريسّي ،يؤثر على درجة الرضا الوظيفّي

وجود عالقة بين نت التي بّي)  (Criss, 2009تتفق مع نتائج دراسة آريسس ، ولمالفلسطينّية
الذآور يتعرضون  ّنلجنس وبين الدافعّية للعمل، حيث أظهرت النتائج أنف حسب االتعّرض للُع

ولم تتفق مع دراسة . من اإلناث لالستمرار في العمل ّن دافعيتهم أقّلنف أآثر من اإلناث، وأللُع
التي أشارت في نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية في الرضا ) ٢٠٠٨(خليل وشرير 

ولم تتفق نتائج الدراسة مع  الوظيفّي آله لصالح اإلناث على أّنهن أآثر دافعّية للعمل من الذآور،
ل المنتفعين َبنف من ِقمعرفة مدى انتشار الُعالتي هدفت إلى  )Beaver, 1999(بيفر  دراسة

من األخصائيين االجتماعيين  )%٦٢٫٨ (وأشارت النتائج إلى أّن ،ين االجتماعييناتجاه األخصائي
ة قل من دافعّيأآثر من الذآور ودافعيتهن للعمل أللعنف  اإلناث يتعرضَن ّن، وأنفيتعرضون للُع

آال الجنسين لديهم مشاعر وأحاسيس،  ليه الباحثان في نتائج الدراسة، أّنإ وهذا ما ذهب. الذآور
، وأظهرت النتائج في ون لألسباب نفسها التي تعيق استمرار عملهم بدافعّية ونشاطويتأثر

نف قد يكون الُعأّن القدرة على التحمل والعمل بدافعّية، و الدراسات أّن اإلناث أو الذآور لديهم
، وهذا ما اثبتته هم بشكل متساٍونف ضّدو قد يكون الّعالذآور أ آثر ضّداإلناث أو أ آثر ضّدأ
  . راسات السابقةالد
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  ، ومناقشتهاسادسةة العرض النتائج المتعلقة بالفرضّي

توجد فروق في مستوى الدافعّية لالستمرار في مهنة العمل االجتماعّي حسب مستوى 
 .لصالح أصحاب الدخل العالي ،الدخل

العمل االجتماعّي حسب الدخل، ولفحص التباين في مستوى الدافعّية لالستمرار في مهنة 
  .)٤( جدول رقم فيالنتائج وستعرض ، )One way ANOVA(باستخدام اختبار  الباحثانقام 

ودرجة الثقة للدافعّية لالستمرار حسب  ، Fالمعدل، واالنحراف المعيارّي، ومعامل، ):٤(جدول 
  .الدخل

االنحراف  المعدل N مستوى الدخل 
 F p المعيارّي

  الدافعّية لالستمرار

 ٠٫٦٣٠ ٢٫٧٧ ٣٦  ٢٠٠٠حتى 

٠٫٠٠٧ ٤٫١٥ ٠٫٧٠٥ ٣٫٢٠ ١٠٥  ٣٠٠٠- ٢٠٠١ 
٠٫٤٧٩ ٣٫٧٢ ٣٨ ٤٠٠٠- ٣٠٠١ 
 ٠٫٠٠٠ ٣٫٨٠ ٢وما فوق ٤٠٠١

فروق ذات داللة إحصائّية في الدافعّية لالستمرار يتضح لنا من الجدول السابق بوجود 
، أي أّن األخصائيين األعلى دخال أآثر دافعّية )F(3,178)=14.11;p<0.05(حسب الدخل 

  .لالستمرار في العمل بالمهنة من األقل دخال
ظهرت وجود فروق ذات التي أ) ب٢٠١٣(هريش وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

ما ازداد الدخل من العمل في المهنة، داللة إحصائّية في الدافعّية لالستمرار حسب الدخل، حيث آّل
دت النتائج ّآأ) ٢٠٠٤( دراسة لسالمة،  وفي ازدادت الدافعّية لالستمرار في العمل في المهنة

الدافعّية لالستمرار في العمل لدى ، وبين وجود عالقة بين رضا الموظفين عن رواتبهمعلى 
ما ازداد الراتب، ازدادت الدافعّية آّل أّي ،الفلسطينّيةأعضاء الهيئة التدريسّية في الجامعات 

التي أشارت ) ٢٠١٠(ج دراسة منصور نتائولم تتفق نتائج الدراسة مع لالستمرار في العمل، 
آانت درجة الرضا عندهم أعلى %) ٦١٫٨( الدخل المنخفض ونسبتهم ذوي ّننتائج دراسته إلى أ

  . الدخل العالي من ذوي
  

  ، ومناقشتهاالسابعةة عرض النتائج المتعلقة بالفرضّي
مستوى توجد فروق في مستوى الدافعّية لالستمرار في مهنة العمل االجتماعّي حسب ال

 .المستوى التعليمي العالي ذوي لصالح، التعليمّي
ولفحص التباين في مستوى الدافعّية لالستمرار في مهنة العمل االجتماعّي حسب المستوى 

جدول  فيالنتائج وستعرض  ،)One way ANOVA( باستخدام مقياس ، قام الباحثانالتعليمّي
  .)٥(رقم 
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 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ودرجة الثقة للدافعّية لالستمرار حسب  F، ومعاملالمعدل، واالنحراف المعيارّي :)٥(جدول 
  .المستوى التعليمّي

المستوى 
االنحراف  المعدل Nالتعليمّي

 F Pالمعيارّي

  الدافعّية لالستمرار
 ٠٫٧١٦ ٣٫١٩ ١٦٣  بكالوريوس

 ٠٫٥٥٩ ٣٫٥٦ ١٣ دبلوم عاٍل ٠٫٠٢٧ ٣٫٧٨
 ٠٫٥٦٨ ٣٫٨٦ ٥ ماجستير

فروق ذات داللة إحصائّية في الدافعّية لالستمرار بوجود  يتضح لنا من الجدول السابق
األخصائيين ذوي المستوى ، أي أن )F(2,178)=3.78;p<0.05. (حسب المستوى التعليمّي

التعليمّي العالي لديهم دافعّية في االستمرار في العمل أآثر من األخصائيين ذوي المستوى 
  .التعليمّي المنخفض

نت وجود فروق ذات داللة التي بّي) أ٢٠١٣(نتائج دراسة هريش دراسة مع تتفق نتائج الو
ألخصائيين االجتماعيين اأي أّن . إحصائّية في الدافعّية لالستمرار حسب المستوى التعليمّي

ا، وتتفق أيضا مع دراسة ا أآثر دافعية لالستمرار في العمل في المهنة من األقّل تعليًماألآثر تعليًم
 حسب لالستمرار الدافعّية في إحصائّية داللة ذات فروق وجود هرتظالتي أ )ب٢٠١٣(هريش 
 المهنة في العمل في لالستمرار دافعّية أآثر تعليًما األآثر األخصائيين أّن أي التعليمّي، المستوى

 التي هدفت إلى) ٢٠١٠(منصور  دراسة مع الدراسة هذه نتائج تتفق تعليًما، ولم األقل من
ا الوظيفّي لدى أعضاء الهيئة التدريسّية في جامعة النجاح الوطنّية في ف على درجة الرضالتعّر

اص ذوي المؤهل العلمّي نت النتائج وجود فروق في درجة الرضا تبعًا لألشخفلسطين وبّي
آثر دافعية لالستمرار في العمل، وهذا ا أقل تعليًمة األعضاء الهيئة التدريسّيأ ّنأ ّيالمنخفض، أ

بشكل جزئي بوجود فروق ذات داللة إحصائّية في ) ٢٠٠٨(اسة خليل وشرير ما لم تتفق عليه در
 المرحلة ة الدنيا، وآانت لصالحالرضا الوظيفّي لحملة الدبلوم المتوسط، والمرحلة األساسّي

في التعامل  ّن المستوى التعليمّي يلعُب دوًرا مهًمابأ ،إليه الباحثان الدنيا، وهذا ما ذهب ةاألساسّي
ل وغيرها من القدرة على امتصاص الغضب، والقدرة على التحّم: (عين مثلمع المنتف
رات خفض، ليس لديهم سعة صدر، ولكن بحكم المهامذوى التعليم ال أّن ، وهذا ال يعني)المهارات

ة على أرض الواقع، تجعل تعاملهم للمواقف والعلمّي ،ةالعملّي :التي يتّم اآتسابها من الخبرتين
  .سليم ونة واستيعاًبا ُوفق منهج علمّي مهنّيواألحداث أآثر مر

  
  التوصيات

ضرورة تدريب األخصائيين االجتماعيين في وزارة الشؤون االجتماعّية على مهارات  -
 .متخصصة في التعامل مع أنواع المنتفعين آافة
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ضرورة توفير وحدات وجلسات تفريغ نفسّية لألخصائيين االجتماعيين الذين تعرضوا ألّي  -
 .ومتجدد من ِقَبل المنتفعين خالل فترة عملهم بشكل دورّياعتداء 

ضرورة اهتمام وزارة الشؤون االجتماعّية باألخصائيين االجتماعيين، وبخاصة الباحثين  -
لمعرفة ما يتعرضون له من ) الندوات، وُورش العمل، والمؤتمرات(الميدانيين من خالل 

 .صعوبات أثناء أدائهم لعملهم
  

 واألجنبية المراجع العربية
الرضا الوظيفّي وعالقته ببعض المتغيرات ). "٢٠٠٨( .عزيزة ،وشرير .جواد ،خليل -

  .٧١١- ٦٨٣ .)١( .)١٦( .مجلة الجامعة اإلسالمية ."لدى الموظفين) الديموغرافية(

جامعة القدس . مدخل إلى الخدمة االجتماعّية). ٢٠١١( .وائل ،ومسعود .خليل ،درويش -
  .عّمان .المفتوحة

مستوى االنتماء المهني والرضا الوظيفّي والعالقة بينهما لدى ). "٢٠٠٤( .إنتصار ،سالمه -
جامعة  .)منشورة رسالة ماجستير". (أعضاء الهيئة التدريسّية في الجامعات الفلسطينّية

   .فلسطين .نابلس .النجاح الوطنية

لمتوسطة الرضا الوظيفّي لمحضري المختبرات في المرحلتين ا). "٢٠٠٥(ناصر  ،الفالح -
  .٢٠٤-١٥٥ .)٢( .)٦ (.المجلة العلمية جامعة الملك فيصل". والثانوية في مدينة الرياض

   .عّمان. جامعة القدس المفتوحة .إدارة المؤسسات االجتماعّية. )٢٠٠٩(محمود  ،الكفاوين -

 .دار صفاء للنشر والتوزيع .١ط .دراسات نفسّية .العنف والطفولة). ٢٠٠٨( .سوسن ،مجيد -
   .عّمان

درجة الرضا الوظيفّي لدى أعضاء الهيئة الندريسية في جامعة ). "٢٠١٠( .مجيد ،منصور -
 .فلسطين .سلسلة العلوم اإلنسانّية .بغزة مجلة جامعة األزهر". النجاح الوطنّية في فلسطين

)٨٣٨-٧٩٥ .)١( .)١٢.  

 ينالعالقة بين العنف الموّجه ضّد األخصائيين االجتماعي" .)أ٢٠١٣(خالد  ،هريش -
من ِقَبل  )العاملين في المؤسسات االجتماعّية الحكومّية وغير الحكومّية في محافظة القدس(

مجلة البحوث والدراسات  ."المنتفعين وبين الدافعّية لالستمرار في مهنة الخدمة االجتماعّية
 .٩٧-٧١ .٢٠ .اإلنسانية الفلسطينية

ل في مهنة الخدمة االجتماعّية لدى الدافعّية لالستمرار في العم" .)ب٢٠١٣( .خالد ،هريش -
األخصائيين االجتماعيين العاملين في مكاتب الشؤون االجتماعّية في مدينة ُأم الفحم 

المجلة األردنية للعلوم  .مجلة دراسات ."وعالقته بالعنف الموّجه من ِقَبل المنتفعين
  ).تحكيمقيد ال( .الجامعة األردنية .االجتماعية
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 )١(ملحق 

  
  أعزائي األخصائيين واألخصائيات االجتماعّيات

  
  :تحية طيبة وبعد

العالقة بين الُعنف الموّجه ضّد األخصائيين االجتماعيين العاملين في وزارة : "بحث بموضوع بإجراءنقوم 
  ".  المنتفعين والدافعّية لالستمرار في مهنة الخدمة االجتماعّيةالشؤون االجتماعية الفلسطينّية من ِقَبل 

نتائج هذا البحث ستوضح لنا أشكال العنف الذي يتعرض لها األخصائيون االجتماعيون خالل تعاملهم مع 
المنتفعين، وهذا يعكس العالقة بين العنف الذي يتعرض له األخصائّي وبين دافعيته لالستمرار في مهنة الخدمة 

الجتماعّية والذي يحفز أصحاب القرار على العمل على إعطاء أهمية لمكانة األخصائّي االجتماعّي ومقدار ا
 .المخاطر التي يتعرض لها األخصائّي في عمله

لقد وقع االختيار عليكم ضمن العينة حيث لن يكتشف أحد عن شخصيتك الحقيقية، لهذا نرجو منك عدم آتابة 
ير إلى هويتك، نحن نهتم بمجموع اإلجابات لجميع األخصائيين في هذا البحث وليس اسمك أو أي معلومة قد تش
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جواب استمارة بعينها، نطمئنك أن إجاباتك لهذه االستمارة هي سريه لن يقوم باإلطالع عليها سوى الباحثان فقط 
ارة جميعها بتمعن، ألغراض البحث العلمي نتمنى من حضرتك أن تعطي لنفسك الوقت الكافي لقراءة بنود االستم

  .واإلجابة على الفقرات آلها حسبما تراه مناسبا، وأن تقوم عند آل فقرة بوضع دائرة بالخانة المناسبة

  عاونكمشاآرين لكم حسن ت
  

  الباحثين
 

  الجزء األول
 المعلومات الشخصّية

 .الرجاء وضع دائرة على ما ينطبق عليك
 
 أنثى  -٢ذآر                  -١      :الجنس 

 
 سنة ٣٥-٣١ - ٢سنة                    ٣٠حتى  - .١ :العمر 

  سنة فما فوق ٤١ - ٤سنة                     ٤٠-٣٦ - ٣  
  

 دبلوم عاٍل - ٢بكالوريوس           -١: المستوى التعليمّي
 دآتوراه - ٤ماجستير              -٣ 

  
 شيكل ٣٠٠٠- ٢٠٠١ -٢                  شيكل ٢٠٠٠حتى  : الدخل الشهرّي لألخصائّي االجتماعّي

 شيكل وما فوق ٤٠٠١ - ٤شيكل                  ٤٠٠٠-٣٠٠١ - ٣   

  الجزء الثاني 

  اء وضع دائرة حول ما تراه مناسًباالرج
 

  األخصائيين االجتماعيين وّجه ضّدأشكال العنف الُم  .١

 اأبًد العبارة رقم
١ 

  انادًر
٢ 

 اأحياًن
٣ 

  غالًبا
٤ 

  ادائًم
٥ 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تعّرضت للشتم من ِقَبل المنتفعين ١
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تعّرضت للتلويح بالتهديد ٢
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تعّرضت للتوبيخ خالل عملي ٣
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تعّرضت للتهديد بإيذاء أحد أفراد أسرتي ٤
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تعّرضت لإلهانة خالل عملي ٥
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تعّرضت لكلمات جارحة من ِقَبل المنتفعين ٦
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تعّرضت بتهديد إيذاء أحد أفراد أسرتي ٧
تعّرضت للضرب على أعضاء مختلفة  ٨

 بجسمي من ِقَبل المنتفعين
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
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خالل زيارتي تعّرضت للضرب باأليدي من  ٩
 ِقَبل المنتفعين

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

تعّرضت للرآل من ِقَبل المنتفعين خالل  ١٠
 عملي

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

ع على وجهي من قبل تعّرضت للصف ١١
 المنتفعين 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

أو أدوات مختلفة ) بعصا(تعّرضت للضرب  ١٢
 من ِقَبل المنتفعين

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

تعّرضت للطرد بالقوة من قبل أسرة المنتفع  ١٣
 أثناء الزيارة لمنزلهم

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  
  اجاء وضع دائرة حول ما تراه مناسًبالر

 برامج التوعية والتدريب  .٢

 أبًدا عبارةال رقم
١ 

  نادًرا
٢ 

 أحياًنا
٣ 

  غالًبا
٤ 

  دائًما
٥ 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تلقيت دورة تدريبية من خالل عملي ١٤
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تلقيت إرشادا مهنيا في مكان عملي ١٥
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أشترك في ورشات عمل في مؤسستي ١٦
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أشترك في ورشات عمل في مؤسسات أخرى ١٧

  
  ما تراه مناسًبا وضع دائرة حولالرجاء 

 بيئة العمل .٣

 اأبًد العبارة رقم
١ 

  انادًر
٢ 

 اأحياًن
٣ 

  اغالًب
٤ 

  ادائًم
٥ 

بيئة العمل توفر لي البرامج التفريغّية التي  ١٨
تخفف من الضغوطات في العمل مع 

 .المنتفعين

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ بيئة العمل داعمة لي بشكل إيجابي ١٩
لي في حال بيئة العمل توفر الحماية  ٢٠

تعرضي ألّي موقف خالل تعاملي مع 
 المنتفعين

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

توفر بيئة العمل عوامل األمن والسالمة  ٢١
 في حال تعّرضت لإليذاء

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الرضا الوظيفّي عامل مساند لي في عملي ٢٢
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ عالقتي مع المدير عالقة مهنية جيدة ٢٣
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ دة في المؤسسةعالقتي مع زمالئي جي ٢٤



 "......العالقة بين الُعنف الموّجه ضّد "ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ادائرة حول ما تراه مناسًب الرجاء وضع

  الدافعّية لالستمرار في العمل .٤

 اأبًد العبارة رقم
١ 

  انادًر
٢ 

 اأحياًن
٣ 

  اغالًب
٤ 

  ادائًم
٥ 

يوجد لدي إشباع في عملي بالخدمة  ٢٥
 االجتماعّية

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أرغب بالدوام اليومّي في عملي ٢٦
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أرغب بالتغيب عن العملال  ٢٧
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أحب مهنة الخدمة االجتماعّية ٢٨
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أستمتع بالعمل مع زمالئي ٢٩
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أستمتع بالعمل مع المنتفعين ٣٠
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ال أرغب أن ينتهي يوم عملي بسرعة ٣١
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أعمل بمعنويات عالية ٣٢
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ يأشعر باألمان في عمل ٣٣
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أرغب بعمل ساعات إضافية بعد عملي ٣٤
أحب أن استمر في عملي بالخدمة  ٣٥

 االجتماعّية
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أنا راٍض عن استمراري بالمهنة ٣٦
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أرغب بالتقدم في عملي  ٣٧
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أحب أن انجح في عملي ٣٨
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ عمليأشعر بالسعادة لو استمر في  ٣٩
لو اتيحت لي الفرصة الخترت الخدمة  ٤٠

 االجتماعّية مهنتي مرة ثانية
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

أنا راٍض عن عملي في الخدمة  ٤١
 االجتماعّية

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أنا راٍض عن راتبي ٤٢
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أنا راٍض عن تعامل المسؤولين معي ٤٣
ها في أنا راٍض عن المكافآت التي أتلقا ٤٤

 العمل
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

آنا راٍض عن المهام التي أقوم بتنفيذها  ٤٥
 في العمل

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أنا راٍض عن دوري في العمل ٤٦
  

  وشكرا لكم حسن تعاونكم معنا


