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التربويين وعالقتها بأدائهم المهني في محافظتي ايرة والمغايرة لدى المرشدين مسال
  الخليل وبيت لحم

 ملخص الدراسة:
وأدائي   ن المرشدرن التربويي  ررة والمغاررة لد العالقة بين المساالتعرف على طبيعة  راسة إلىهدفت الد 

تحليلي  منيج الوصفي بشقي  الالباحثة الواستخدمت  في محافظتي الخليل وبيت لح   الميني
  وتكون مجتمع الدراسة من المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لح  البالغ  رتباطي وا 

غاررة من  الم -استخدمت مقياس المساررة  (  حيث 2019/2020( مرشداا ومرشدةا للعام )345عدده  )
احثة لقياس ازدا  الميني لد   إعداد الب (  كما استخدمت استبانة من1992إعداد )بن مانع  

 ( مرشداا 60قامت الباحثة بإجرا  دراسة استطالعية على عينة مرونة من )و لمرشدرن التربويين  ا
    وثباتيا ةن أجل التيحقق من صدق أدوات الديراسفي محافظتي الخليل وبيت لح   وذلك مومرشدة 

من  ( مرشداا ومرشدةا 260من )مرونة  لى عينةة عوبعد التأكد من صدق وثبات ازدوات طبقت الدراس
عالقة   ود وج توصلت الدراسة إلىالمرشدرن التربويين العاملين في محافظتي الخليل وبيت لح   حيث 

لد  المرشدرن التربويين   أبعادهب لميني وبين ازدا  ا أبعادهابالكلية بين المساررة ودالة إحصائياا  موجبة
( بد لة إحصائية  0.71) بينيما ة لغ معامل ا رتباط للعالقلح   حيث بفي محافظتي الخليل وبيت 

ا وبين ازدا  الميني  كلية بأبعادهررة المغاال ووجود عالقة عرسية سالبة ودالة إحصائياا بين(. 0.00)
افظتي الخليل وبيت لح   حيث بلغ معامل ا رتباط للعالقة بين حلد  المرشدرن التربويين في م بأبعاده

كذلك  (.0.00( بد لة إحصائية بلغت )0.37-ة لألدا  الميني )والدرجة الكلية للمغاررة درجة الكليال
زدا  الميني لد   بين المساررة والمغاررة بشرل عام وبين ا ة إحصائياا وجود عالقة عرسية سالبة ودال

( بد لة  0.15-يما )ربويين في محافظتي الخليل  حيث بلغ معامل ا رتباط للعالقة بينالمرشدرن الت
المساررة والمغاررة لد  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل   مستو   كانو  (.0.04إحصائية )
طات ي ب دالة إحصائياا وجود فروق  أظيرت النتائج كما .اا سط متو وبيت لح   -المساررة  مستو  ن متوسي

  وكانت الفروق لجنس  لمتغير المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لح  تعز مغاررة لد  اال
المساررة والمغاررة تعز  لمتغير المحافظة   مستو  ووجدت فروق دالة إحصائياا في  الذكور. لصالح

  فروق ذات د لة إحصائية بين  ود وجعدم  توصلت الدراسة إلىكما  فظة الخليل.لصالح محاو 
طات  خليل وبيت لح  تعز   محافظتي الالمغاررة لد  المرشدرن التربويين في -المساررة  مستو  متوسي
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رن  أن مستو  ازدا  الميني لد  المرشد  وأظيرت النتائج والمؤهل العلمي(.  سنوات الخبرة) ات ر لمتغي
ت ود فروق ذاإلى عدم وجتوصلت الدراسة . و اا مرتفعكان يين في محافظتي الخليل وبيت لح  التربو 

طات د لة إحصائية  لخليل  ن التربويين في محافظتي اد  المرشدرمستو  ازدا  الميني ل بين متوسي
    النتائج سنوات الخبرة  المؤهل العلمي  والمحافظة(. وفي ضو   الجنس) ات وبيت لح  تعز  لمتغير 

 ت. جموعة من التوصياالتي توصلت إلييا الدراسة أوصت الباحثة م
 

الخليل  محافظة  ين  محافظة المغاررة  ازدا  الميني  المرشدرن التربوي -المساررة : لمفتاحيةالكلمات ا
 بيت لح . 
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Conformity and Non-conformity among Educational Counselors and 

their Relations to Professional Performance in the Governorates of 

Hebron and Bethlehem 

Abstract 

The study investigates conformity and non-conformity among educational counselors and 

their relations to professional performance in the governorates of Hebron and Bethlehem. 

The descriptive, both Correlational and analytical, method was used. The study population 

consisted of (345) educational counselors in Hebron and Bethlehem governorates (2019). 

Conformity and Non-conformity Scale (Ibn Mane’, 1992) and a questionnaire designed by 

the researcher were used to measure the professional performance of the educational 

counselors. A pilot study on a sample of (60) educational counselors in Hebron and 

Bethlehem governorates was conducted in order to verify the validity and reliability of the 

study instruments. The study was applied to a sample of (260) male and female educational 

counselors in Hebron and Bethlehem governorates. The study found a statistically 

significant positive Correlation between the dimensions of conformity and the dimensions 

of the professional performance among the educational counselors in Hebron and 

Bethlehem governorates. The Correlation coefficient between the total degree of 

conformity and the total degree of professional performance was (0.71) with a statistical 

significance of (0.00). There was a statistically significant negative Correlation between 

the dimensions of non-conformity and the dimensions of the professional performance 

among the educational counselors in Hebron and Bethlehem governorates. The Correlation 

coefficient between the total degree of non-conformity and the total degree of professional 

performance was (-0.37) with a statistical significance of (0.00). There was also a 

statistically significant negative Correlation between both conformity and non-conformity 

in general and the professional performance among the educational counselors in Hebron 

and Bethlehem governorates. The Correlation coefficient between them was (-0.15) with a 

statistical significance of (0.04). There was an average level of conformity and non-

conformity among the educational counselors in Hebron and Bethlehem governorates. The 

results also showed that there were statistically significant differences between the means 

of educational counselors in Hebron and Bethlehem governorates attributed to the variable 

of gender in favor of males and to the variable of governorate in favor of Hebron 

Governorate, but there were no statistically significant differences attributed to the 

variables of years of experience and academic qualification. The results showed a high 
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level of professional performance among educational counselors in Hebron and Bethlehem 

governorates. There were also no statistically significant differences between the means of 

the professional performance of educational counselors in Hebron and Bethlehem 

governorates attributed to the variables of gender, years of experience, academic 

qualification, and governorate. In the light of these findings, the study was concluded with 

a number of recommendations. 

Keywords: conformity, non-conformity, professional performance, educational 

counselors, Hebron Governorate, Bethlehem Governorate. 
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اإلطار العام للدراسة
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 الفصل األول 
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة
عبققارة  يرققيف فيقق   وسققلوك اعي الققذي اإلنسققان كققائن اجتمققاعي رتققأثر بالسققياق النفسققي وا جتمقق إن 

نتققاج  إلنسققان نفسقق  ومققؤثرات خارجيققة التققي هققية أي مققن داخققل اين مققؤثرات داخليقق نتققاج التفاعققل بقق  عققن

لقققد أدت المتغيققرات التققي تمققر بيققا المجتمعققات مققن نيضققة و  .بيئققة ا جتماعيققة المحيطققة بقق تفاعلقق  مققع ال

أصبح العال  من خالليقا كقريقة صقغيرة  إلقى تنميقة مقدركات اإلنسقان  وتقدم حضاري وتكنولوجي  والذي

فالجماعقة  تتسق  بالتعقيقد وظيقور الصقراعات وتعقدد ازدوار  الحيقاة مجقا ت الحيقاة وأصقبحت في جميقع 

ومققن هنققا كانققت البققدايات ازولققى   بطبائعيققا وتطبيعقق  وسققلوك الفرد قققد تققؤثر علققى شخصققيت  المحيطققة بقق 

مققققن النسققققيج  تركيبققققاا  وأن يجعققققل ذاتقققق  جققققز اا   لإلنسققققان تقتضققققي منقققق  ا نققققدماج فققققي الكيققققان ا جتمققققاعي

امتقققداداا  أوإ  أنققق  كلمقققا ازداد هقققذا النسقققيج ا جتمقققاعي تعقيقققداا   مرقققون للجماعقققة البشقققرية جتمقققاعي الا

 ازدادت معقق  عمليققات الضققغ  التققي تمارسققيا الجماعققة علققى أف اردهققا رابققة منيققا فققي المحافظققة علققى

 .كيانيا و استمرارها

دائمققا مققع مطالققب   تتفققق فيقي قققد   أن مطالققب الحيققاة ا جتماعيققة متعققددة( 2002) عثمققانرقر  

 ون الجماعقة فقيجعقل ازفقراد يسقارر الشخصقية هقذا مقا ي زفرادها ومطالقب  عة  الجمافبين ضغ أفرادها 

الجماعققة     رتعققارم مققع إرادة تققي تحتققاج إلققى ذلققك ويغاررونيققا فققي مواقققا أخققر   بحيققث قققا الالموا

وضققغوط الجماعققة وقققوة  يققة عنققد الفققرد المغققاررة هققو الصققراع بققين القققو  الداخل-وذلققك زن جققوهر المسققاررة

قاومة هذه رنزع إلى ا ستقال  أو م  اررة  وعندمالتلك الضغوط تكون المس يخضع الفرد  فعندما  ا رهيمعار

 .لمغاررةبا ة معاريرها فإن سلوك  رتميزالضغوط ومخالف
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ذي جوانقققب السقققلوك ا جتمقققاعي الققق   حقققد إ المغقققاررةع تعقققد   -المسقققاررة أن( 2011الشقققري  ) ويقققر  

اك صقراع   أو عنقدما يرقون هنق ماعة عليق  ضقغطاا س هذه الجة  عندما تمار يصدر عن الفرد في الجماع

دفعق  إلقى  والتقي تحقاو   الضقغوط التقي تصقدر مقن الجماعقة أو المجتمقع الداخلية لدي  وبقينبين القو  

لضقغوط التققي والقذي توجيقق  أليق  تلققك الققو  الداخليققة  وققد تكققون ا  تصقرف فقي اتجققاه مخقالا لققذلكرن أ

  وقققد هرة صققريحةواضققحة ظققا سققاررة بققين أعضققائيا ضققغوطاا عققام أو م تمارسققيا الجماعققة لتحقيققق اتفققاق

  وربمققا كققان التققأثير أن الفققرد رققدركيا ويتققأثر بيققا إ ي  ة ضققمنية  غيققر مباشققرة.تكققون هققذه الضققغوط مسققتتر 

حرامقق  أالفققرد وميمقق  و اهققات  تج وتحدرققداا  عمقققاا  ازكثققربيققذا النققوع المسققتتر غيققر المباشققر مققن الضققغوط 

مسقققاررة هقققذه الجماعقققة أو  ة فقققينفسققيلقققى سققياق اجتمقققاعي يققققع تحقققت ضقققغوط ي رنتمقققي إفنجققد الفقققرد القققذ 

ة أو النفسقية كانقت بالمسقاررة فيو رتعرم فقي الحقالتين لمجموعقة مقن الضقغوطات ا جتماعيق  مغاررتيا 

 أو المغاررة.

وهقي حالقة   جتمقاعيل مقن أشقرا  التوافقق ا المغقاررة شقر-المسقاررة فير  أن( 2009أما العتوم )

عادة وهققدو   أي اد أكثققر سقق يققة المختلفققة التققي تجعققل ازفققر دانيققة حيققا  المواقققا ا جتماعة الوجالمرونقق  مققن

التواصقققل والوظقققائا  خيقققرة تخقققدمأفعالققق  وانفعا تققق   فيقققذه از ر عقققنالمغقققارر أن يعبققق -ققققدرة الفقققرد المسقققارر

 .ا جتماعية

إلققى التشققاب  فققي لتققي تشققير مفيققوم المسققاررة عققن ا تباعيققة ا لققى اخققتالف( إ2003يشققير زهققران )و 

ئققققات منيققققا التققققي رواجقققق  بيققققا تجمققققع أو فعليقققق  والشققققائعة والمسققققتقرة  تعققققارفوك المأسققققاليب وأنمققققاط السققققل

وكققذلك تختلققا عققن التشققاكل الققذي رققد  علققى التماثققل فققي   ي حياتقق  ا جتماعيققةالمشققرالت المتكققررة فقق 

والققدرة علقى   عقة مقاأفقراد جما ذروع بقينلق او السقلوك الققائ  علقى ا نتشقار والعموميقة ا تجاهات والعقائد و 

ممقققا رزيقققد مقققن قدرتققق  علقققى ميقققادة المواققققا مقققع   ا والجدرقققدةازحقققدال الجاريقققة منيققق رقققة بقققين المواققققا و التف

ر ا ختيققا أي يسققاعد علققى  آلخققرين ويميققد لتغليققب العقققل والرويققة علققى النققزوات وا نققدفاعات والتيققورا
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أو   أهدافق  ققيق حينمقا يصقده عائقد عقن تح رر أو يغقاررن يسقانساواإل  ب ما بين المساررة والمغاررةازنس

 . ة اآلخرينيعيدها أو عند إسا  عقبات ل ل مفاجئ وعندما يجد الشخص حينما تثار دوافع  بشر

يجقاد حقل المغقاررة عالمقة فشقل فقي إ –المسقاررة  علقىن عقدم مققدرة الفقرد ( أ2012سمور ) وتبين

العقليققة فحسققب بققل   وهققذا   يعطقل قققواه لوصققو  إلققى هدفقق فقرد لة المقققدر  أو عققدم  سقريع للموقققا المشققرل

ن في تعامل  وتصقرفات  مقع ؤدي إلى التيور وا ندفاع والخروج عن ا عتدا  وا تزاالطاقة وبدوره ر ربدد 

 .اآلخرين مما يفسد العالقات اإلنسانية

نسققبة للفققرد  اة باللحيقق ت اأهقق  مجققا أن الحيققاة العمليققة تعققد مققن  (2013ويققر  القققدال والعسققاف )

أوجقق  حياتقق  الشخصققية  ويعققد    وانعرققاس هققذا النجققال علققىاحقق  فققي عملقق علققى مققد  نج ومؤشققرد دا د 

  التققي تحتققاج إلققى بصققيرة نافققذة  ومشققاعر نبيلققة   يمرققن للفققرد أن تتققأتى الحقققو  الحقققل التربققوي مققن أهقق 

زفقققراد العقققاملين فقققي ببقققة لقققد  اة تتمتقققع باسقققتقرار انفعقققالي  وبيئقققة عمقققل محللفقققرد إ  فقققي إطقققار شخصقققي

اسققققية للشخصققققية اإلنسققققانية  وتوجيقققق  مسققققار سيققققة  زنيقققق  معنيققققون بتشققققريل البنيققققة ازالمؤسسققققات التربو 

 ثقافتيا وعاداتيا في ضو  منظومة من القي  التي رؤمن بيا المجتمع. سلوكياتيا  وبنا 

خققال  وذلققك مققن  لققذي يعمققل فييققا ي مؤسسققة بالعنصققر البشققري ا( نجققال أ2013ويققرب  حسققين )

بقق  ومتابعقة أدائقق  ومققا يعانيقق  مققن  يققد الققذي ربذلقق   ممقا يسققتلزم ا هتمققامالعمقل الققذي يقققوم بقق  ومققدار الج

رفع روح  المعنوية وأدا ه  وبالتالي رفع مستو  أدا  المؤسسقة التقي يعمقل  ضغوط في العمل  من أجل

 فييا.

 بققين ثالثققة عوامققل هققي: ة للتفاعققل( أن ازدا  المينققي عبققارة عققن محصققل2010) الحراحشققةويققر  

 ز العمقل  ويتققأثر ازدا  أيضقاا باتجاهققات ازفقراد نحققومقل  والمقققدرة علقى إنجققاديقة  وبيئققة العالدافريقة الفر 

اا رومق  عمل  فالفرد الذي يحب عمل  ررغب في ا ستمرار فيق  ويتحسقن أدا ه وتقزداد خبرتق  وحبق  للعمقلال

 عد روم.ب
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فققي الجيققد  لدا  سققلبي فيققذا   يعنققي بالضققرورة خلقق ا يرققون از( أنقق  عنققدم2013ويشققير حسققين )

ا  المبذو  أو نقص في التوجي لألفقراد  ومنيقا    وإنمقا هنقاك عوامقل أخقر  تققا دون الوصقو  زدا  فعقي

المؤسسقة ذاتيقا التقي النقص في الزمن أو قلة التسييالت الالزمقة إلنجقاز العمقل  باإلضقافة إلقى سياسقة 

 وقد تكون غير فعالة. العمل   في نة زدائيتضع لألفراد طرق معي

 يرتسققققب أهميققققة مجتمريققققة وتخصصققققية فققققي ضققققو  ( أن ازدا  المينققققي2007بققققر مققققدبولي )عتوي

ة التي رتعرم ليا المجتمع  وما أفرزت  هذه التغيرات من مفقايي  جدرقدة ومتنوعقة علقى التغيرات السريع

ي القيققققام تعققققد القضققققية تتمثققققل فقققق ودة  فلقققق  مفيققققوم الجقققق صصققققات المختلفققققة كافققققة التققققي منيققققا الميققققن والتخ

لمينقي  ولكقن رتعقد  حقدود ذلقك إلقى مقد  كفقا ة وفعاليقة للحرق  علقى ازدا  ا ليات المينية فقق بالمسؤو 

 .ين عليياك المسؤوليات المينية والقائمتل

المغقاررة وازدا  المينقي لقد  -المسقاررةمن هنا جا ت هذه الدراسة لتبحث في طبيعة العالققة بقين 

 .وقد  حظت الباحثة  بيت لح لتربويين في مدارس محافظتي الخليل و لمرشدرن اا

 وأسئلتها مشكلة الدراسة
 جماعققة يرققون عضققواا  عققن يققا بعيققداا ن يحأبطبيعتقق   حيققث   يسققتطيع  جتمققاعيد ند إكققائنسققان اإلإن 

ساسققية مققن حاجققات النمققو از حاجتقق  تسققد تسققتوفي حقيققا فيققي نسققانية   بققد ان إفييققا  فيققذه فطققرة  فققاعالا 

الكيققان  تقتضقي منقق  ا نقدماج فقي ولقى لإلنسقانبدايققة ازْ هنقا كانقت الئق  للجماعقة  مققن عي بانتماا جتمقا

ن مطالققب أبمققا   و للجماعققة البشققرية جتمققاعي المرققون مققن النسققيج ا  ن يجعققل ذاتقق  جققز اا أا جتمققاعي و 

ا عنقققدما الشخصقققية زفرادهققق  المطالقققب مقققع  تتفقققق دائمقققاا ومتشقققابرة فيقققي ققققد   الحيقققاة ا جتماعيقققة متعقققددة 

ة منق  فقي تحقيقق رابق  لييقاإرنتمقي  الجماعة التقي ن الفرد فيلذي يصدر عالسلوكي اتحدل عن التنوع ن

لرابقات الجماعقة ا جتماعيقة التقي ازحيقان ا تكون مخالفة في بعق  والتي ربم   شباع رابات إهداف  و أ 
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المسقاررة ليقا. وتعقد  رراا و مغقاأعقة للجما ن يرون مسارراا أن  امام أحد خيارينا يرون الفرد ا  وهرنتمي اليي

مقر رقنعرس فقي نيايقة از وأقيقة كليقا بحيقث يصقدر عنيقا لتوافبمثابة الصقمي  واللقب للعمليقة ا المغاررة –

اررة فقققي ذات المغققق  -المسقققاررة  ن ققققدرة ا نسقققان فقققيأشقققرا  التوافقققق. ومقققن هنقققا يفتقققرم أشقققرل مقققن كقققل 

ل مقبقققو  نيقققا بشقققرموقفققق  ع بقققر عقققنيعن أنققق  مقققن تمر المختلفقققة التقققي رتعقققرم ليقققا فقققي الحيقققاة واققققاالم

 في التسا   الرئيس اآلتي:من هنا تتمحور مشرلة الدراسة . اعياا اجتم

المغايرة لدى المرشدين التربويين وبين أدائهم المهني  –المسايرة  هل توجد عالقة ارتباطية بين

 ؟ظتي الخليل وبيت لحمفي محاف

 وانبثق عن  ازسئلة اآلتية:

 ؟محافظتي الخليل وبيت لح  ن التربويين فيمرشدرد  الالمغاررة ل-المساررة مستو  ما  .1

 افظتي الخليل وبيت لح ؟ميني المغاررة لد  المرشدرن التربويين في محازدا  الما مستو   .2

لقققد  المرشقققدرن المغقققاررة -المسقققاررة مسقققتو  هقققل توجقققد فقققروق ذات د لقققة إحصقققائية فقققي متوسقققطات  .3

ي  برة  المؤهل العلم)الجنس  سنوات الخت ح  تعز  لمتغيرايل وبيت ليين في محافظتي الخلالتربو 

 ؟المحافظة(

الميني لد  المرشدرن التربويين فروق ذات د لة إحصائية في متوسطات درجات ازدا  وجد هل ت .4

 رة  المؤهققققل العلمققققي )الجققققنس  سققققنوات الخبقققق  فققققي محققققافظتي الخليققققل وبيققققت لحقققق  تعققققز  لمتغيققققرات 

 المحافظة(؟

 لدراسةفرضيات ا
 ية:ن الدراسة تنطلق من الفرضيات اآلتلية فإالدراسة الحا قاا من مشرلةطالان
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 مسققققتو  ( بققققين متوسققققطات α≤0.05  توجققققد فققققروق ذات د لققققة إحصققققائية عنققققد مسققققتو  الد لققققة ) -1

 .الجنس لمتغير لح  تعز   محافظتي الخليل وبيت المغاررة لد  المرشدرن التربويين في -المساررة

 مسققققتو  بققققين متوسققققطات  (α≤0.05و  الد لققققة )  توجققققد فققققروق ذات د لققققة إحصققققائية عنققققد مسققققت -2

سققنوات  لمتغيققر لحقق  تعقز  المغققاررة لقد  المرشققدرن التربققويين فقي محققافظتي الخليقل وبيققت -المسقاررة

 .ةالخبر 

 مسققققتو  ت متوسققققطا( بققققين α≤0.05د لققققة )  توجققققد فققققروق ذات د لققققة إحصققققائية عنققققد مسققققتو  ال -3

 المؤهقل لمتغيقر ز  تعق  لحق ظتي الخليقل وبيقت المغقاررة لقد  المرشقدرن التربقويين فقي محقاف-المسقاررة

 .العلمي

 مسققققتو  ( بققققين متوسققققطات α≤0.05  توجققققد فققققروق ذات د لققققة إحصققققائية عنققققد مسققققتو  الد لققققة ) -4

 لمتغيققققر   لحقققق  تعققققز الخليققققل وبيققققت المغققققاررة لققققد  المرشققققدرن التربققققويين فققققي محققققافظتي -المسققققاررة

 .المحافظة

ازدا   مسقتو  ت متوسقطا( بقين α≤0.05)د لة   توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستو  ال -5

 .الجنس لمتغيردرن التربويين في مدارس محافظتي الخليل وبيت لح  تعز  الميني لد  المرش

ازدا     تو مسق ( بقين متوسقطات α≤0.05)  توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستو  الد لة  -6

سققنوات  يققرتغلميققل وبيققت لحقق  تعققز  درن التربققويين فققي مققدارس محققافظتي الخلالمينققي لققد  المرشقق 

 .الخبرة

ازدا   مسقتو  ( بقين متوسقطات α≤0.05)  توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستو  الد لة  -7

المؤهققل  رلمتغيقق وبيققت لحقق  تعققز  درن التربققويين فققي مققدارس محققافظتي الخليققل المينققي لققد  المرشقق 

 .العلمي
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ازدا   مسقتو  وسقطات ( بقين متα≤0.05)لة   توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستو  الد  -8

 .المحافظة لمتغيردرن التربويين في مدارس محافظتي الخليل وبيت لح  تعز  الميني لد  المرش

دا  المغقاررة واز-( بين المساررةα≤0.05ئية عند مستو  الد لة ) لة إحصا  توجد عالقة ذات د  -9

 لح . لخليل وبيت تي اد  المرشدرن التربويين في مدارس محافظالميني ل

 أهمية الدراسة
الدراسقة وتتمثقل أهميقة  طبيعة العالققة بقين متغيقرات  على التعرفأهمية الدراسة الحالية في محاولة  تنبع

 :لى النحو التالييقية عوالتطب ارات النظريةكذلك في العدرد من ا عتبالحالية  إجرا  الدراسة

 :ة النظريةهمياأل

ب ميقققق  مققققن مجققققا ت الدراسققققات النفسققققية   جانقققق إثققققرا لققققى المسققققاهمة فققققيتسققققعى الدراسققققة الحاليققققة إ -

تي بققازدا  المينققي للمرشققدرن التربققويين فققي محققافظالمغققاررة وعالقتيققا -وا جتماعيققة وهققو المسققاررة

 وبيت لح . الخليل

 المرشدرن التربقويينت عن مد  قدرة في النظام التربوي بمعلوما القرارلدراسة متخذي قد تفيد هذه ا -

 .مستو  أدائي  المينيوكذلك   اررةالمغ-ساررةالم على

  لعقدم تقوفر علق  الباحثقةعلقى حقد  الفلسقطينيتعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة فقي مجتمعنقا  -

 .مجا للميتمين بيذا الانب معرفي   لتسي  بجمينيا  البازد المغاررة وعالقتيا -للمساررة دراسات 

ثرا  المرتبات والتي ققد تفيقد إتسي  في التي بحول ة إضافة إلى النأمل أن تكون هذه الدراسة بمثاب -

 .والميتمين في هذا المجا  ات الجامع ةطلب
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 :األهمية التطبيقية

 ربققويينرن التالمرشققد ة تزيققد مققن قققدر يي  الدراسققة لوضققع خطقق  ة بققين مفققاالتعققرف علققى طبيعققة العالققق  -

 .المجتمع في ليةيرون أكثر فاع تىح ورفع مستو  أدائي  الميني  رةغارالم-المساررة على

ازدا   واسقققتبانة المغقققاررة-المسقققاررة مقيققاس :تظيققر أهميقققة هقققذه الدراسقققة فققي اسقققتخدامنا أداتقققين همقققا -

 الميني.

التوجيقق   مراكققزي فقق  مرشققدرن التربققويينلاوضققع توصققيات تسققاعد  لدراسققة فققيقققد تسققي  نتققائج هققذه ا -

 .وعيةرامج التالجية وبالبرامج اإلرشادية والع واإلرشاد في وضع

 .الدراسة أهميتيا في وضع مقترحات لدراسات  حقة إلفادة هذه الفئة من المجتمع ب ستتك -

 أهداف الدراسة
 تيدف هذه الدراسة إلى معرفة:

   .لتربويين في محافظتي الخليل وبيت لحللمرشدرن ارة وازدا  الميني غارالم-لمساررةمستو  ا -

تعققز  للمتغيققرات  المغققاررة والتققي-المسققاررة علققى مقيققاساسققة اسققتجابة أفققراد عينققة الدر فققي الفققروق  -

 خبرة.سنوات ال المؤهل العلمي الجنس  المحافظة  التالية: 

تعقز  للمتغيقرات التاليقة:  والتقيدا  الميني على مقياس ازأفراد عينة الدراسة استجابة في روق الف -

 المؤهل العلمي  سنوات الخبرة.الجنس    ةالمحافظ

ي رس محقققافظتوازدا  المينقققي لقققد  المرشقققدرن التربقققويين فقققي مقققداالمغقققاررة -المسقققاررة العالققققة بقققين -

 الخليل وبيت لح .
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 دقققة وذلققك باسققتخدام أدوات وطققرق أكثققر  العلميققةتيققا دانيققة تكققون ليققا د لالوصققو  إلققى نتققائج مي -

 .ضيات الدراسةفر ة الئمة لدراسوم

 حدود الدراسة
 :تتحدد الدراسة الحالية بالحدود اآلتية

 .الحدود البشرية: المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لح 

 ح .لخليل وبيت لة: محافظتي االمرانيالحدود 

 . م(2020-2019) سيمن العام الدرا شير كانون الثاني و الزمانية: الفصل الدراسي از دود الح

المرشقدرن التربقويين فقي محقافظتي  المغاررة وعالقتيا بقازدا  المينقي لقد -المساررة الموضوعية:الحدود 

  .الخليل وبيت لح

 مصطلحات الدراسة
 ة:المسايرة والمغاير 

 صقراعاا  ضقمنوتت الجماعقة ظاهرة تنتج بسبب ضقغوط ا المغاررة بأني-( المساررة2011ي  )ر شعرف ال

ثر خر  فقي الجماعقة تقؤ أويتصرف بطريقة معينة وقو   ن يفكروتدفع  ز   فرد ودة لد  الو  موجبين ق

 .تصرف بطريقة مخالفةفي  كي يفكر وي

لققذا فيققو يعققد  أ  يخققالا الجماعققة   الفققرد علققى( المسققاررة علققى أنيققا: حققر  1991بققن مققانع )اوعقرف 

المغقاررة  يخالفيقا  بينمقارتماشقى معيقا و  سلوك الجماعقة كقي سلوك  إذا ما تعارم مع ابات  و من استج

اجيققة أحرققام الجماعققة وعقائققدها ومعاريرهققا وتصققرفاتيا  هققي تجنققب المسققاررة أو عققدميا أو الحيققاد فققي مو 

 .يقا ضد ضغوط الجماعة ما أن   نا   يسارر الفرد و  رنصاع  كوه
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-اس المساررةالمبحول على مقي التي يحصل علييا المغاررة إجرائياا بمجموع الدرجات -وتعرف المساررة

 (.1992 مغاررة ال-ررةالمسا مغاررة المستخدم في هذه الدراسة )مقياس بن مانعال

 األداء المهني:

ؤسسققة أو الجيققة التققي تكلفقق  بيققا الم  ومسققؤولياتبأنقق  تنفيققذ الموظققا زعمالقق   (2008حمققادات )عرفقق  

 موظا في المؤسسة.ج التي يحققيا التي ترتب  وظيفت  بيا  ويعني النتائال

 عالققققة المعبقققرة عقققن ميقققام( بأنققق  مجموعقققة مقققن أنمقققاط السقققلوك ازدائقققي ذات ال2011ة )وعرفققق  الحراحشققق 

 الموظا بأدا  ميمات  وتحمل مسؤوليات .

مبحقول علقى مقيقاس ازدا  المينقي صقل علييقا الت التقي يحجمقوع القدرجامتوس  مأن  بإجرائياا ويعرف 

 .في هذه الدراسة المستخدم

 التربوي: رشدالم

قققؤدي دور  بأنققق  التربقققوي المرشقققد  (2011) وسقققمير الحريقققري  ت عرفققق  قققذي رق قققراد الشقققخص الق قققاد لألفق اإلرشق

قققلوالجم قققنظ  ويحلق قققة  ويق قققات التعليميق قققع القققق  اعق قققن واققق قققالب مقق قققو  الطقق قققات حقق قققارات المعلومقق قسجالت وا ختبقق

ققى ج ققابالت  إلقق ققب اوالمققق ققصادرانقق ققاتي الموثوقققة  وذلققك لتقيققي لمقق ققصي     ميققولي  واتجاهق ققدراتي  وخصائق وقق

قققققي  قققققي التخطق قققققساعدة فق قققققصية للمق قققققة قي والميالتعليمقققققق  الشخق قققققة والتعليميقق قققققات المينيقق قققققدرس المعلومقق قققققي  ويقق نقق

قساعدةو  قي مقق قساعد والمينيقةلموضقوعاتي  التربويقة  للتخطقي  المسترشقدرن ا قتققصادية  سققتخداميا فقق   ويق

 .ا نفعاليةعلقى المقشرالت  ازفقراد فقي التغلقب 

 ²كق  997 وتبلقغ مسقاحتيا الضقفة الغربيقةواقعقة فقي جنقوب  فلسقطينيةهقي محافظقة  :محافظدة الخليدل

مقن الجيقات ازخقر   والبحقر الميقت  الخ  ازخضريحدها  مابين ت لح محافظة بيها من الشما  وتحد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA


12 

 

اضققي مقن أر %( 16) يامققن ناحيقة المسققاحة والسقران حيققث تبلقغ مسققاحت الضقفةظققات وهقي أكبقر محاف

هللا ومنق   يقلخل إبقرايي وفييقا قبقور ا نبيقا    2016نسقمة سقنة  (729,193)ا وتعقداده الضفة الغربيقة

ذت المرانة الدرنية بعقد أخو   وأزواجي  عليي  السالم واسحق يعقوب وكذلك قبر   اخذت الخليل تسميتيا

وتتكقون المحافظقة  كق  (15)ة قرابق  الققدستبعقد عقن مدرنقة و   والييوديقة اإلسقالميةلد  الديانتين  القدس

باإلضقافة إلقى  وحلحقو  والظاهريقة والسقموع ويطقا ودورا الخليقلمقدن  :هقاقريقة ومدرنقة ابرز  (100)مقن 

 (.230    2016)الدباغ   والعروب  الفوارهما  ينمخيمين لالجئ

مركزهقا   لفلسقطينيةالتابعقة للسقلطة الوطنيقة ا فظات الستة عشرهي واحدة من المحا :محافظة بيت لحم

نسقمة بحسقب  217,400افظقة محال مدرنة بيت لح   تقع في جنقوب الضقفة الغربيقة  ويبلقغ عقدد سقران

تعتبقققر مدرنقققة بيقققت لحققق  هقققي   و نيلإلحصقققا  الفلسقققطي للجيقققاز المركقققزي  2017التعقققداد السقققراني لعقققام 

خمسقققة مقققدن  كققق  مربعقققاا  وتضققق  (575)تبلقققغ مسقققاحة محافظقققة بيقققت لحققق    عاصقققمة ومركقققز المحافظقققة

والتي تخضقع  بيت لح  نة  وسبعين قرية  وثالل مخيمات لالجئين الفلسطينيين. أما مساحة مدررئيسية

قسق  المدرنقة إلقى العدرقد مقن ازحيقا    الييرلي للمدرنةع فتبلغ ثمانيقة ي ف دونق   وتضمن حدود المخط

 (.2018فلسطيني  الجياز المركزي لإلحصا  ال) تجاريةوازسواق ال

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85


13 

 

 

 

 

 نيصل الثاالف

 اإلطار النظري والدراسات السابقة



14 

 

 يالفصل الثان

 اإلطار النظري 
نقققي لقققد    وازدا  الميالمغقققاررة –المتمثلقققة بالمسقققاررة تعقققرم الباحثقققة فقققي هقققذا الفصقققل مفقققايي  الدراسقققة 

ي محققاور أساسققية سققيت  عققرم المصققطلحات فقق و ي الخليققل وبيققت لحقق   محققافظت ن التربققويين فققيالمرشققدر

 :هي كالتاليو 

 المغايرة-يرةالمسا أواًل:
تخققص سققلوك الفققرد  لمتغيققر يصققا ظققاهرة ر انشققطاراا التققي تعتبقق لثنائيققات المغققاررة مققن ا-تعتبققر المسققاررة

رين واتجاهقاتي  النفسققية  اآلخق  اد إلققى تقبقل مقي فيقي ميقل ازفقر رنتمققي إلييقا  اتجقاه معقارير الجماعقة التقي 

الجماعققة  فيققي صققمي  التوافققق النفسققي  وبققينوك لتحقيققق التققوازن داخققل الفققرد بينقق  فمققن خالليققا روجقق  سققل

 .ةة النفسيحصالمظاهر ومظير من 

 :المسايرةمفهوم 
 .اجتماعية من ظروف أو مؤثرات  ا يحيط لفرد لمخضوع ا ( بأنيا2012عرفيا حجازي )

فققي    ازديققاد وينققتج عنق  لجماعقةتغيققر فققي سقلوك الفققرد راجقع إلققى تققأثير االبأنيقا ( 2006الرحيلققي )ار وأشق 

 .التقارب بين سلوك الفرد والجماعة

قققققققون ( 2003) الليقققققققلفيقققققققا كمققققققا عر  قققققققلوك  ليرق ققققققق  وسق قققققققاره ومعتقداتق قققققققر أفكق قققققققي تغييق  بأنيقققققققا رابقققققققة الفقققققققرد فق

ققققاا  ققققع متفقق ق مق قمعقققق ققققساررة تعبيقققق ققققلوك المق ققققون سق ققققالي يرق ققققة  وبالتق ققققن م راا ارير الجماعق ققققةعق ققققام  وافقق ققققرد لألحرق  الفق

قققققدات  قققققي  واآلرا  و والمعتقق قققققسائدة بق قققققات الق قققققراا ا تجاهق قققققة تعبيق قققققراد الجماعق قققققلوك ن أفق قققققالل ياا سق قققققة فظ أوبق  الحركق

قققراا إو   أو القققرأي قققر مؤشق ق ذا كقققان سقققلوك المسقققاررة يعتبق قققة فققق قققك الجماعق قققانلتماسق قققن ازحيق قققر مق قققإني كثيق    فق

قققس قققذا الق قققي هق قققسلبي فق قققب الق قققرالجانق قققرد للجماعققق  لوك يظيق قققساررة الفق قققون مق قققدما تكق قققارقة عنق ققق  ازفكق قققي بعق  فق
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قققى تماسققق تحقققو  مقققن سقققلوك يسققققاعد خاطئقققة  بحيقققث روا تجاهقققات ال قققققمجقك العلق قققلوك رلحق قققى سق قققة إلق  اعق

 .الضرر بيا

قاره  Taylor, Anne & David, 2000)كمقا عرفاقا تقارلور ويخقرون ) قر أفكق قي تغييق قرد فق قة الفق بأنيقا رغبق

قة يقراا رقون سقلوك المقساررة تعباعقة  وبالتقالي يمقع معقارير الجم قون متفققاا وك  ليرقلوس ومعتقداتق   عقن موافقق

قرامعتقققم  والقالألحرق الفققرد  قلوكيا ا دات  واآلرا   وا تجاهققات الققسائدة بققين أفققراد الجماعققة تعبيقق بقاللفظ أو  سقق

 .الحركة أو الرأي

تغيقققر فقققي السقققلوك  :وهقققي ميمقققةأنيقققا ركقققزت علقققى أمقققور  ةاحثققق برتضقققح لل السقققابقة التعريفقققات مقققن خقققال  

ناتج عن ضغ  الر التغيي كذلك   ولي يمو ي   معتقداتو  أفكاره  و اتجاهاتي   يث ح منا جتماعي لألفراد 

عبقارة عقن صقراع بقين كمقا أن التغيقير  .ع معقارير المجتمقعر  بد أن يرون منسقج  مق التغيي وأن  .الجماعة

سقاررة  وا سقتقرار فقي السقلوك غوط الجماعقة مخضقوع الفقرد لضق و  .ضقغوط الجماعقةة للفرد و القوة الداخل

 .وعدم تغيره مغاررة

قة وأفكاره بما رتفق مقع المعقارير ا جتم تغييقر سقلوك  فينقي رغبقة الفقرد تع ررةمساال أن ةاحثلبا وتر   اعيق

ققق   و  قققين أنالمجتمعق قققي حق قققة  فق قققسنة مقبولق قققة حق قققصرف بطريقق قققاالم لتق قغق قققنررة هققق قققارة عق قققرد  ي عبق قققول الفق رضق

 .رتعرم ليا ن القضغوط التقيير ا جتماعيقة بقالرغ  مقستقسالم  للمعقاروا

 :ةالمغاير مفهوم 
 رقام الجماعقةتجنقب المسقاررة أو عقدميا أو الحيقاد فقي مواجيقة أحبأنيقا  لمغاررة( ا2002) نعثما يعرف

 .وط الجماعةن    يقا عند ضغأكما   و  رنصاعوعقائدها أو معاريرها وتصرفاتيا وهذا الفرد   يسارر  

يقره فقي ظقل تغ وعقدم تق  ونجاحاوك الفقرد  سقتقرار فقي سقلامقن  نقوع ( بأنيقا2011بينما يعرفيا مالخقة )

  .ازغلبية  لحر   قتجاه موافالظروف الضاغطة التي قد رتعرم ليا سوا  بشرل ضمني أو صريح في ا
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 المغايرة: –سمات المسايرة 
( عقرف السقمة علقى أنيقا نمق  متكقرر نسقبياا Allport, 1960إلى أن ألبورت ) (1991بن مانع )شير ي

ا معينقة مقن مواققا الحيقاة المختلفقة  كمقا أن مواقق  من وفقيدار معين من الز سلوك اإلنسان على م من

هقققي: )السقققمات ازساسقققية  والسقققمات الرئيسقققية  والسقققمات  نافصققق ا ةألبقققورت صقققنا السقققمات إلقققى ثالثققق 

 الفرعية.

ات اإلثنقي ت المساررة  وكذلك عن كل سمة من السقمتفرعة من سماثني عشرة المالسمات اإليما رلي فو 

 :(1991بن مانع )وردت في تصني  مغاررة كما فرعة من سمات العشرة المت

التضقحية مقن أجقل  تمقاعي مقن نقوع خقا  تتجلقى فيق ازثرة: اإلرثار هقو سقلوك اجمقابل اإلرثار  -1

مقردود أو ة بالنفس دون تفكير في ن الفرد إلى حد المخاطر التضحية ماآلخرين  حيث تصل هذه 

ى مقا هقو مرغقوب مقن ي للحصقو  علق زثقرة تعنقي السقعية. فقي حقين أن سقمة امقابل ليذه التضقح

 د أو معقققارير أو مقققي  اجتماعيقققةأجقققل التمتقققع القققذاتي أو تجاهقققل مقققا ققققد يحقققو  دون ذلقققك مقققن أفقققرا

 .(2012مور  )س

أن يأخذ الفقرد فقي  لحساسية ا جتماعية جتماعي: ويقصد بالد االتببل قام الحساسية ا جتماعية -2

عقن إطقار العقرف العقام المتعلقق يخرج سلوك  يقوم ب  حتى   ر اآلخرين نحو ما اعمشا عتبار 

والققذي يعنققي عققدم مراعققاة مشققاعر اآلخققرين عنققدما   ا جتمققاعيجتمققاعي. بينمققا التبلققد بالتفاعقل ا 

الرحيلققي  ) اك المشققاعر أو تجاهلقق  ليقق محاولتقق  التعققرف علققى تلقق  إمققا بعققدم يقققوم الفققرد بعمققل مققا 

2006). 

الوقققت نفسقق    فققان هنققاك خقذ وتعطققي فققي ن تأد هققو أمققر المعتققاان ازاذا كقق ازخققذ:  مقابققل العطقا  -3

  وعلى النقي  ن يعطيبالرغ  من أن  يجب علي  أمن يأخذ دون أن يعطي أو رؤجل العطا   و 
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و إن و معنويقا  هقذا د سقوا  ماديقا أبعق ن يأخذ فيما حا   على ايأخذ بال نهناك من يعطي دون أ

مردود العاجقل لمقا أعطقى  فتلقك في ال يفكر   وأخذ از منر يل الى العطا  أكثكان الشخص يم

رد مقا يأخقذ  فتلقك سقمة و   يفكقر فقي العطقا  أسمة إيجابية  أما من يميل على ازخذ أكثر من 

قيمقققي شقققخص وتققققدرره الزمنقققي والذاك يعتمقققد علقققى تفسقققير اللسقققلوك او سقققلبية  ويظيقققر ان ذلقققك ا

 .(2011الشري   ) مواقا ا جتماعيةلل

خققرين هققو عمليققة معرفيققة مركققز حققو  الققذات: التمركققز حققو  اآلبققل التمقا خققرينحققو  اآلركققز التم -4

  ثقق  وأفكققاره  ومشققاعره  سقق  مرققان ا خققرين للتعققرف علققى رابققاتي لفققرد نفن يضققع اأعليققا  تعنققي 

مقا التمركقز حقو  القذات أللوصو  للقرار المناسقبع  تحرياا  معي امل عند التع خذ بوجية نظره از

و أخقرين  ص علقى وجيقات نظقر اآلرتعقرف الشقخ ى الذات حيقث  عل و ا نغالقأكفا  فيو ا ن

لى ققرارات غيقر مناسقبة نتيجقة إما يصل  ن  غالباا إف  يأخذ بيا في حالة التفاعل معي   وبالتالي 

 .(2002  عثمان) ذلك

 خققققرين مقابققققل التبريققققة: وتعنققققي ا سققققتقاللية عققققدم خضققققوع الفققققرد لمحاولققققة سققققيطرة ا ةاللي سققققتقا -5

ن صققمي  اختصاصقق  وحريتقق  الشخصققية  و  روجققد مقق  دي نقق  وتعقق فققي أمققور تمققس كيايقق  والضققغ  عل

ن تلققققك أن المسقققاررة هنقققا للمريققققار العقققام  وهنققققا نجقققد اررة  زتنقققاق  هنقققا بققققين ا سقققتقاللية والمسقققق 

ر طقاإويرقون لق  اسقتقالليت  فقي معقة  إبالتقالي يرقون رد في الجماعقة  فالف وبان  تحبذ ذ المعارير 

لمتقققوازن علييقققاع فقققي حقققين تتمثقققل التبريقققة بعمليقققة والتقققأثير اسقققيام فييقققا   اإل  لققق الجماعقققة حتقققى رقققت

عقن  ن  قد يرون غير رام  أاعة علي  دون أي معارضة بالرغ  من استسالم الفرد لما تملي  الجم

ت  نفسقق   وهنققا يرققون الققذوبان السققلبي فققي الجماعققة  فققال يرققون لقق  اسققتقاللي ةقققرار شققيا  فققي تلققك از
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  مققققن خققققال  إإليجابيققققة فييققققا  والتققققي   تققققأتي سققققيامات  اإي تفقققققد الجماعققققة تققققالالشخصققققية  وبال

 .(2011 خة )مال استقالليت  في اطار الجماعة

بمققا فققي ذلققك  اآلخققرينمققع  لحسققنتعامققل االب لتققزامالمسققالمة مقابققل العدوانيققة: وتعنققي المسققالمة ا  -6

خقرين فقي عقدم اسقتغال  اآل  و لظن المتباد  معياحترام حقوقي  ومشاعره  ومحاولة تنمية حسن ا

نسقان إلظيقار إلو القريبةع بينما يعتبقر العقدوان ميقل اأيل الوصو  لألهداف الشخصية البعيدة سب

و غيقر مباشقر أمباشقر  بشرليق  ا يقا بطر و المعنوية للسيطرة على مأو استخدام قوت  المادية أ

هنققا  لمةلققى سققمة المسققار ايجققب النظقق  ا ع كمققاو ازشققيأفققي سققبيل تحقيققق مققا رريققد مققن ازشققخا  

رام ا احتققق ن فييققق أنيقققا سقققمة إيجابيقققة  زنيقققا سقققمة فييقققا احتقققرام للقققنفس ورعايقققة لحقوقيقققا  كمقققا أعلقققى 

و تالشقققي أفرديقققة  ريقققة و تبأالم عقققن الخنقققوع القققذي يعقققد استسققق  ورعايقققة لحققققوقي   بعيقققداا  خقققرينلآل

 .(2012)سمور   للشخصية

فقققرد فقققي الجماعقققة  لل لتلققققائييجقققابي اتوحققد اإلال مة ا نقققدماج تعنقققيا نققدماج مقابقققل ا نعقققزا : وسققق  -7

من الصعوبة التخلص من تلقك بحيث رتشرب ثقافة الجماعة التي تنعرس في سلوك   مما يجعل 

و كلييما عن الجماعقة أ و نفسياا أ   مادياا ينعز    و سلفرد بنفن رنأ  اأالثقافةع بينما يعني ا نعزا  

نق  ققد يرقون أرغ  مقن سقباب  بقالاز فتيا لسبب منثقاالجماعة و قد خبر ن يرون أن يحاو  أدون 

اعة هو اندماج إيجابي  وليس مع الجم و التوحد أن ا ندماج هنا أ لى الجماعة  علماا إفي حاجة 

التيققور  والققذي   رتسقق  بفحققص مققد   يقق ب عليغلقق  ذلققك الققذي وأذلققك الققذي رققذرب شخصققية الفققرد 

 لعامقة فقي التعامقلبقاد  اموالكيا مقع ازعقراف سقلو ماج فييا واتفاق صالحية الجماعة المراد ا ند 

 .(2011)الشري   
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و متسققققة مقققع أفكقققاره أفقققرد منسقققجمة لققققوا  اأن تكقققون أا نسقققجام مقابقققل التنقققافر: وا نسقققجام هقققو  -8

 و منسققجمة مققع أفكققاره ومعتقداتقق أأقوالقق  وسققلوك  غيققر متسقققة  كققون ن تأر هققو ع والتنققافومعتقداتقق 

لظقققاهر فقققي التنقققافر ا وأو ا نسقققجام أ هنقققا هقققو التناسقققققصقققود من الأ  حيقققث ومعتققققدات الجماعقققة

ركق  السقلوك الفقردي  وققد رد  و التنافر يحدل كقذلك فقيأن ا نسجام أب المواقا ا جتماعية  علماا 

و التنقافر المقصقود فيق  ذلقك أمقا ا نسقجام أفقي  معر ال ئق بنا ةوعيق لن و   ردرك  لنفس   تبعقاا أالفرد 

 .(2006)الرحيلي   ينر خالذي ردرك من قبل اآل

بوجقوده  ومتمتعقائ  ن يرون الفقرد سقعيداا ألخجل: ويقصد بالثقة ا جتماعية ية مقابل االثقة ا جتماع -9

 الفقرد  ن يرقون أل الخجق ضور وفاعلية في مختلا أوج  نشاطاتياع بينمقا يعنقي لجماعة وذا حفي ا

حققاو  ي لي جتماعيققة  وبالتققااخققرين فققي المواقققا (  مققن التفاعققل مققع اآلاا متققردد  -اا متخوفقق ) اا متييبقق 

عندما روضع فييقا يظيقر عليق  ا رتبقاك وعقدم القتمرن مقن تأديقة ميمتق  فقي المواقا و  تجنب تلك

 .(2011ة  مالخ) ن  قد   يرون هناك سبب ظاهري لمثل هذا السلوكأة بالرغ  من الجماع

مباشقققرة ة تلقائيقققة قققق خقققرين بطريويقصقققد بالتعقققاون هنقققا مسقققاعدة الفقققرد لآلالتعقققاون مقابقققل التنقققافس:  -10

و أهققداف شخصققية أ إليجابيققة بطريقققة تلقائيققة مباشققرة  سققوا  كانققت ت الصققبغة افي  ذاحقيققق أهققدالت

عدة مسقققا حجقققام الفقققرد عقققن تققققدي  أيإو غيقققر مشقققتركةع بينمقققا يعنقققي التنقققافس أة اجتماعيقققة مشقققترك

 ف لنفسقق د لققى تحقيققق ذلققك اليقق إخققر يسققعى يمققا لفققرد  و غيققر مباشققرة هققدفاا أبطريقققة مباشققرة تحقققق 

 .(2002  عثمان)

مققن مققا هققو جدرققد عليقق   سققلبياا  ق: ويعنققي ا نفتققال عققدم اتخققاذ الفققرد موقفققاا ابققل ا نغققالا نفتققال مق -11

ثبققت لقق  معقق  حتققى راعققل نقق  جدرققد  بحيققث رتقبققل هققذا الجدرققد ويتفأو معنققوي لمجققرد أمققادي   ا سققوا

ا مقق  لققىإ ق عققدم ا لتفققات النمققا يقصققد ا نغقق ع بيد رقق بطققرق معقولققة عققدم فائققدة التعامققل مققع هققذا الجد 
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و معنويقققة بنظقققرة موضقققوعية فاحصقققة ممقققا يجعقققل عقققال  الفقققرد أماديقققة ن مسقققتجدات حقققو  الفقققرد مققق 

حولق  مقن  ع مقاثبقات والتققادم فتزيقد مقن انغالقق  علقى تلقك الخبقرة وعقدم تجاوبق  مق وخبرت  تتسق  بال

 .(2012)سمور   جدرد 

باشرة  وغير الممباشرة خرين السي أخطا  اآلاوالتسامح هو اتسام الفرد بتنالتسامح مقابل التشدد:  -12

و أهذا التسامح لقيامي  بيذا السلوك غير اإليجابي حتى ربرر  اولة تحري ما قد يرون اعذاراا ومح

والتوقعقات عنقدما يرقون هنقاك  والقناعقات را  التغاضي  كما يشمل التسامح التناز  عن بعق  اآل

التجاهققل  وأعققدم التغاضققي  تشققدد والققذي نعنققي فيقق لليققذا التنققاز ع ويققأتي علققى نفققس الخقق  ا مبققرراا 

شخصقققية عنقققدما و تعقققدرل ازفكقققار والقناعقققات الأخقققرين  وعقققدم التنقققاز  تلقققك اليفقققوات البسقققيطة لآلل

  . (2011)الشري    ذلك إلى ويرون هناك ما ردع

 عد على المسايرة:ساالتي ت لوامالع
 ا يأتي:م( العوامل المساعدة على المساررة في 2011مالخة ) صنفت 

ى اعتبقار أن مقا تفعلق  الجماعققة هقو الصقحيح وإن كققان وي وذلقك علقق السق  تبقاع السققلوكالرابقة فقي ا -1

 .حيانفرد في بع  ازعتقاد من منظور الهذا ا 

ومقن ثق  تلققي  لق  وليقا وعقدم رفضقيا و  على قبالحصرابة الفرد في ا رتباط بالجماعة من أجل  -2

 .المعاملة الجيدة

يققققا نحققققو شققققخص مققققن هاتو اتجاائيققققا أعققققة أو ير امققققن فيمقققق  لسققققلوك الجم د رابققققة الفققققرد فققققي التأكقققق  -3

 .شيا  وبالتالي يفضل مساررة سلوكياشخا  أو شي  من ازاز
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ربققادر فققي يققو تققالي فالوبه لفققرد فققي الحصققو  علققى مسققاندة مققن قبققل الجماعققة زفكققاره ويرا ة ارابقق  -4

 .ل خرين فرادها كي يضمن تأريد اآلأ مساررة

القويققة  حاجققات الشخصققيةا  ذوو الالنتمققا   فازشققخلمسققاررة هققي الحاجققة للإن الجققذور العميقققة  -5

 .ة المختلفةلالنتما  يميلون بالذات للمساررة في الظروف ا جتماعي

 العوامل التي تساعد على المغايرة:
( 2000) زهقران حقددهامغاررة ازفراد لمعارير الجماعقة كمقا  تؤدي إلى وامل التيالع هناك مجموعة من

 تي:آلفي ا

 .المختلفينلألفراد  ةالجماعة بالنسباختالف جاذبية  -

 .غموم معارير الجماعة  -

 .عدم وجود أغلبية  -

 .في الجماعة لى ازفراد المخالفينضعا الضغوط الموجية إ  -

 .اعةم ب  الجمتقو  نقص وضول أهمية العمل الذي  -

سقلوك رقد تحد  ة دورهقا فقيلجماعق لأن  تقر  الباحثقةالمغقاررة -من خال  العوامل المساعدة علقى المسقاررةو 

أو  الحصقو  علقى قبوليقا فمن خال  الققوانين التقي تفرضقيا علقى أفرادهقا مقن أجقل  اررةة أو المغالمسارر 

ميققا لجاذبيتيققا وحج كققذلكهققا  و راد فأ أثققر علققى مسققاررة و  علققى سققند مققن طرفيققا مققثالا رفضققيا أو للحصقق 

 .وعمليا ومعاريرها أثر على مغاررة أفرادها
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 :المغايرة-المسايرةلنفسية في االعمليات 
امضا الحر  غ رتزارد اعتبار الفرد واعتماده على أحرام اآلخرين كلما كان موضوع: يمعرففر الالتنا -

التفققاوت بققين إدراكقق   ا خققتالفدرك يمققا  حيققث يقققع الفققرد فققي نققوع مققن التنققافر المعرفققي عنققدما رقق مب

لققوم وم اآلخققرين  )لقق  مثققل معرفققيالتققوازن ال رققؤدي إلققى ك الجماعققة  ويتطلققب ذلققك نشققاطاا االققذاتي وادر 

لمتجقق  إلققى وتتققأثر ازنشققطة ا عققة  لققوم الققذات( إذا اعتقققد الفققرد أن حرقق  الجماعققة هققو الصققائب الجما

  الجماعقة مقن تسقامح ا تبديق درجقة مق  ك دراالتقوازن المعرفقي بعوامقل كثيقرة منيقا )موضقوع اإلتحقيقق 

 (.2006)الرحيلي  ت ( الشخصية للفرد ذا ئص اوتقبل أو تيدرد زعضائيا وكذلك بالسمات والخص

الجماعقة  علقى مقاومقة ضقغ   الفقرد متقى كقان ققادراا  : حيقث إنغير في درجة اليقدين مدن الحكدمالت -

ن درجقة اليققين مقن ما تكقو نق  عنقد أو  امق  اتجاه مستو  يقين  مقن أحر ماعة تأثير واضح فيكان للج

   ثقق  لفقة لحرمقق ة المخاغوط ناجحقة مققن الجماعقق ضقق البدايققة  ثقق  رتعقرم الفققرد ل فقي جققداا  ةالحرق  عاليقق 

رققد تكققون الحرقق  موافققق لحرقق  الجماعققة فققإن درجققة يقققين الفققرد مققن هققذا الحرقق  الجد  ل تغيققر فققيد يحقق 

 .(2013)العبودي   عالية جداا 

انفعاليقة ققد  نقده اسقتثارةت تأثير ضغ  الجماعة  فتحدل عالفرد تح يقع ويظير ذلك عندما: القلق  -

حرمققق  وحرققق   لمفارققققة بقققينذا كانقققت اوا نقبقققام  فقققإ ةس بالعزلقققة ا جتماعيققق ايغلقققب علييقققا اإلحسققق 

تفسققير هققذه المفارقققة  يع   أو كققان   يسققتطكققان نوعقق  أو درجتقق  بالعقققاب أيققاا  الجماعققة تحمققل تيدرققداا 

 (.2012)سمور   دة مقاومة حر  الجماعةرؤدي لزياقد  فإن  رتعرم للقلق مما

الحاجققات  أبققرز هققذهولعققل مققن   اررةغقق وك  مسققاررة كققان أو ملحاجققات الفققرد تحققدد سقق  إنالدافعيددة:   -

السقلوك المغقارر  فة خاصقةالحاجة إلى القبو  ا جتماعي والحاجة إلى ا سقتقال  التقي يشقبعيا بصق 

 .(2014ان  )السلم أمام اتفاق الجماعة أو إجماعيا
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-المسقققاررةضقققح أن تالمغقققاررة ر-لمتغيقققرات المحقققددة لسقققلوك المسقققاررةلعقققرم الباحثقققة مقققن خقققال  ال ر  وتققق 

متصققل  متشقابرة ناتجقة عقن تالقققي وتجمقع وتفاعقل متغيقرات منيقا مقا هقوة معققدة و عمليقة نفسقي اررةالمغق 

 .مليات النفسيةاعة أو فرد أو العبموضوع أو جم

 :المغايرة–ايرةالنظريات المفسرة لسلوك المس

 (Bandura باندورا نظرية التعلم االجتماعي لد 

رققيف ضققمن مجموعققات جتمققاعي ياإلنسققان كققائن ا أن تفتققرم هققذه النظريققة ( أن 2013رققر  العبققودي )

مقن الخبقرات  عل وكياتي   كمقا أنق  رقتمقن خقال  مالحظتق  لسقلاآلخرين حيث رتعل  من رؤثر ويتأثر بيا  

 .مالحظة سلوك اآلخرين ومحاكات  خر  من خال لسلوك ازط اوالمعارف وا تجاهات وأنما

 )القتعل  أو عل  بالمالحظقة(د( )والقت)تعلق  بالتقليق  وهق و مقن القتعل   ا النقوعإلى هقذ  (2008زي )نالع ق ويتطر 

بالمالحظقة وأن  سقلوك مرتسقب مقن خقال  القتعل ر مقن الن الكثيق أ يعتققد بانقدوراكما   بالنماذج أو القدوة(

مققا يرتسققب  بالققذاكرة لكققي  اا رمققوز  ة هققو تمثققيالت رمزيققة زفعققا  النمققوذج تسققجلبالمالحظقق  فققرد مققا رتعلمقق  ال

   .ترشد السلوك بعد ذلك

 (:Oetting & Beauvais عية األساسية لد أويتنغ وبيوفزاالجتما نظرية التنشئة

فقي يقا أن السقلوكيات والمعقارير رقت  تعلم هقذه النظريقة يفترضقون أصقحاب  نأ (2008المحمقداوي )رر  

يؤكققققد ان  و اإلقققققر  ازسققققرة  والمدرسققققة  وجماعققققة :سققققياقات  ةإلققققى ثالثقققق ا جتماعيققققة  وتصققققنا  ات السققققياق

حيقث تعمقل هقذه القرواب  كقنقوات  وأسره   وأقراني   ومدرستي   بنا ازبين  رواب  التي توجد أصحابيا ال

حقافظتي  مو القدرن لو ا ماهتمقا أن ويعنقي ذلقك .ا نقل المعلومات حقو  المعقارير والسقلوكيات رت  عن طريقي

وا نسجام ر ا يجابي تماعي الحمن خال  ا تصا  ا ج يمرن إن رت  أبنائي عالقات حميمة مع على 
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إلبقا  مقع ا شتراك في القرارات ازسرية  كما إن الحميمية فقي عالققات ا وهذا ما يسي  في   بنا ع ازم

للققذات يمرققن أن يجعققل مثققل  شققا العميقققالكرتخلليققا مققن اتصققا  اجتمققاعي حققر و  ازبنققا  والتقققارب ومققا

 أمقا فقي ب إلييقا ي اعتقادوا القذهانشقطة وازمقاكن التق ازو  أبنقائي علقى علق  ودرايقة بأصقدقا   بقا هؤ   اآل

ا تصقا   رقون نتيجقةققد ي ن ذلقكإفق    أبنقائي با  فقي المحافظقة علقى عالققات حميميقة مقع حا  فشل اآل

علقى عمليقة  رقؤثر سقلباا  عي وعدم ا نسجام  وهقذا مقاد ا جتماباعا جتماعي المتدني مع ازبنا   أو الت

 نُ أمن المقرجح لمثقل هقؤ   ازبنقا   ن إالي فلتباة الوالدية  و زسرية  وعلى المرامبالمشاركة في القرارات ا

 .أنشطتيا المشاركة فيقران المنحرفة و رنساقوا نحو جماعات از

 (:Festinger نظرية المقارنة االجتماعية لد فستنجر 

أرا   عئية لمطابققة يرائيق  مق ازفراد رندفعون بتلقا إلى أن تشير هذه النظرية ( أن2009تقد السوداني )عي

يقق ويخضعون أثنا  هذا لمتغيرات متعددة تعمل جميعيقا لتحق ماعة التي رنتمون إليياداخل الجاآلخرين 

ارن نفسق  دائمقا سقان يقق ن اإلنأ  ويقر التناسقق بيقني  وبقين مقن يحيطقون بيق .  راباتي  فقي خلقق نقوع مقن

 ت مقن المجقاوذلك فقي الكثيقر   يمية المالئمةالتقو بعاد ردرك أني  مشابيون ل  على از باآلخرين الذرن

 تقاج الشققخص أنق  إذا احفسقتنجر مقن   حظق  القدخل والعمقل والمنقز  والقزواج والمظيقر  وهققذا مقا  :منيقا

 ليققذا موضققوعياا  تقققد محرققاا بغيققره طالمققا كققان يف ارنققة نفسقق مق ميققل إلققىبال وهققذا ردفعقق  إلققى تقيققي  قدراتقق  

فقي العقادة  ليتق  ويلجقأ لآلخقرين ه وقابرد لتقيي  يراف كلجد دافع أساس داخل لذلك افترم أن  رو   التقيي 

 .يات لغرم عقد المقارنة معي  عل مستو  اآلرا  والقبل

فنظريققة  المغققاررة -لمسققاررةا لسققلوك ايرهنظريققات اختلفققت فققي تفسقق الأن مققا تقققدم تققر  الباحثققة ومققن خققال  

يقتعل  خقرين و بسقلوكيات اآل أثرسياق اجتماعي  وهو رتالتعل  ا جتماعي ركزت على أن الفرد رتعل  في 

ون مققن يرقق  مققا علقق  سققلوكاعتبرت أن تفقق  مققن خققال  مالحظتيققا وتقليققدها  أمققا نظريققة التنشققئة ا جتماعيققة
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أمقققا نظريقققة المقارنقققة ا جتماعيقققة و ران  قققق ا  وجماعقققةدرسقققة  سقققرة  المازْ    خقققال  السقققياقات ا جتماعيقققة

م عققد هقذه المقارنقة  رين بغقر جقأ لآلخق   وهقو رلبقاآلخرين مقارنة نفسق ع لفذهبت إلى أن الفرد يمتلك داف

 .حسب هذه النظريات  المغاررة-وهرذا يرون سلوك المساررة

 ًا: األداء المهنينيثا
 ه مقن زوايقا متعقددة  بسقبب ازهميقةو القذرن تنقاولالدارسقين و حثين البقا ماهتما الميني قى موضوع ازدا  

المؤسسققات  معوامققل تقققد   مققن أهقق   فيققو يعتبققر ةسسقق مؤ لققد  أي  المينققيدا  ازيققا ى بالكبيققرة التققي يحظقق 

  مققن المسققتويات  يققا ورفعقق  إلققى أعلققىتسققعى لتحسققين أدائ مؤسسققات فقققد تعققددت التقققارير عققن  .ونجاحيققا

السياسقققات  والتركيقققز علقققى  إشقققراك العقققاملين فييقققا بوضقققعمحاولتيقققا منيقققا: ازسقققاليب  خقققال  العدرقققد مقققن

اعية المميزة  وكثير مقن ازسقاليب ة والجمز للجيود الفرديالعاملين بالحواف جيعوتشأسلوب فريق العمل  

يحتققل مرانققة  المينققيإن تميققز ازدا   .لققدريا المينققي  مسققتو  ازدا ازخققر  التققي كققان اليققدف منيققا رفققع

  جمعييققا النيققائي لمحصققلة ازنشققطة حروميققة باعتبققاره النققاتج مانققت أيققة كأهل مؤسسققةخققل أي خاصققة دا

حقين يرقون  وأطقو  بققا ا  اا ر ااسقتقر  تكقون أكثقر مؤسسقةالزن والدولقة   سقةمؤسوالمسقتو  الفقرد على  كذلو 

 (.2010 ن اهي)ش اا أدا  العاملين بيا متميز 

 المهنيمفهوم األداء 
 المشقققترك    فيقققو يمثقققل القاسققق مبشقققرل عقققا للمؤسسقققات بالنسقققبة  وهامقققاا  يقققاا جوهر  ازدا  مفيومقققاا  ميعقققد مفيقققو 

 فضقالا  جميعيقا  حقو  المعرفة اإلداريقةل محوريد  وعنصرد  الشموليةالظاهرة كون  دارة  اإل علما  م هتما

  مقققن عدمققق  المؤسسقققةوالقققذي رتمحقققور حولققق  وجقققود  سسقققات مؤ العقققن كونققق  البعقققد ازكثقققر أهميقققة لمختلقققا 

 (.2010  ناصر)
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هقققداف ازمقققن  ازنشقققطة التقققي تعرقققس كقققالا   مقققن أهققق  المينقققيازدا   ممفيقققو  ن( أ2013ي  )أبقققو كقققر  ر  ويققق 

أو بلقوغ مسقتو  اإلنجقاز المرغقوب فقي هقذا  الموظقامد  كفا ة  بر عنلتحقيقيا  ويعة لالزملوسائل اوا

مققققل للع اا إلققققى تحقيقيققققا  فققققإذا كققققان ازدا  مناسققققب المؤسسققققات تسققققعى  ات التققققيبالمخرجقققق  العمققققل  ويققققرتب 

ب إلنجقاز العمقل  طلقو الغرم منق   أمقا إذا كقان   ررققى إلقى المسقتو  الم   يحققب إنجازه  فإنلمطلو ا

وتحسقين مسقتو    وطرق جدرقدة وتقدريب العقاملين علييقا لرفقع كفقا تي ائلال وسذلك رتطلب استحد فإن 

   .أدائي

عنقد  يحققق  الموظقاالقذي  اتجالنق  نق بأ( 2003النيمقان ) ت تعريفات الباحثين لألدا  فققد عرفق تعدد وقد 

 .بأي عمل من ازعما  ميام 

للمعقد   يات وواجبقات وفققاا مسقؤولالوظيفقة مقن بقا  بأع مبأن  القيا مينيال ازدا  (2010ناصر ) وعرف

 .المفروم أدا ه من العامل الكا  المدرب 

  ومالحظقة سقلوكي  عمليق املين ل  العسة وتحليل أداار بأن  د  المينيازدا  ( 2013عرف الشري  )كما 

  الحاليقة  بأعمالي مفي القيا   تي  ومستو  كفا على مد  نجاحي  العمل  وذلك للحر أثنا   وتصرفاتي

ة للفرد في المستقبل وتحمل  لمسؤوليات أكبر  أو ترمية لوظيفق  متقد النمو والإمرانيات  على  للحر وأيضاا 

  .أخر  

 مققققققن رققققققر  أنقققققق   مققققققن رققققققر  أنقققققق  سققققققلوك  ومققققققني  ي   فمققققققنازدا عريفققققققات تعققققققدد تبق ممققققققا سقققققق  حويتضقققققق 

عقققن تعقققدد الدراسقققات وازبحقققال فقققي هقققذا  نقققاتجز عمقققل  وهقققذا مقققن رقققر  أنققق  إنجقققا  حصقققيلة جيقققد  ومقققني

 .لمجا ا
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 المهنير األداء اصعن
 يا  وبققدونالمرونقات ازساسقية لقألدا   هنقاك مجموعقة مققن العناصقر أو ( إن2008رقر  درة والصقباغ )

فعقققا   وذلقققك زهميتيقققا فقققي ميقققاس وتحدرقققد مسقققتو  ازدا  للعقققاملين فقققي  دا جقققود أرث عقققن و رقققن الحقققد يم

أجققل الخققروج بمزيققد مققن زدا  مققن إلققى عناصققر أو مرونققات ا ن للتعققرف  البققاحثو   وقققد اتجقق سققات المؤس

ق عنقي تحقيق إن ازدا  الفعقا  زي موظقا يات. المينقي للمؤسسق وتنميقة فاعليقة ازدا    لدعالمساهمات 

معينقققة تتفقققق وسياسقققات  مبأعمقققا  وميقققا الموظقققا مك العمقققل  مقققن خقققال  ميقققايقققا ذلققق رتطلبمعينقققة  نتقققائج

  زي موظقققا هقققو الفعقققا ازدا  إنالقققذي يعمقققل فيققق  ذلقققك الموظقققا    يبيئقققة التنظققق  ات وظقققروف ار واجققق 

 (2008اغ  : )درة والصبمحصلة تفاعل عوامل كثيرة أبرزها ما رلي

  والقققي  التققي رتمتققع بيققا الموظققا  تجاهققات او  والميققارات  معلومققات لرة عققن اوهققي عبققا: كفايددة المو دد 

 .ب  ميقو  فعا ا  دا ا تج أالتي تن ازساسية خصائص  دي تع  فكفايات

 أو المسققؤوليات أو ازدوار التققي رتطلبيققا عمققل مققن ازعمققا  أو مالميققاقصققد بيققا يو : متطلبددات الو يفددة

 .ظائامن الو وظيفة 

 مققن العوامققل الداخليققة التققي تققؤثر فققي ازدا جيققة و ل خار ة وعوامقق ل داخليقق وامقق مققن ع تتكققون : بيئددة التنظدديم

 جي  ومقناإلسقتراتيالمسقتخدمة فيق  ومقوارده ومركقزه  اإلجقرا ات وييرلق  و   ظقيالفعا  للموظا أهداف التن

 ةوالحضققاري  قتصققادية والتكنولوجيققةالعوامققل ا جتماعيققة وا  العوامققل الخارجيققة التققي تشققرل بيئققة التنظققي

 .قانونيةسية والوالسيا

ين ييقققا شقققاهأشقققار إلفة إلقققى مقققا سقققبق مقققن العناصقققر فقققإن هنقققاك عناصقققر إضقققافية أخقققر  لقققألدا  ضقققاباإل

 :اآلتيفي ( 2010)
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 لموظققا إنجققازه فققي الظققروف العاديققة للعمققل الققذي يسققتطيع ا لعمققلدار اأي مققق : كميددة العمددل المنجددز

 .نجازإلاومقدار سرعة هذا 

 الموظقا علقى تحمقل المسقؤولية فقي إنجقازققدرة عمقل و ي فقي الوالتفقانيقة الجد  وتشقمل: المثابرة والوثدو  

  ن  وتقيققيالتوجيقق  مققن قبققل المشققرفيشققاد و الموظققا لإلر  مققد  حاجققة هققذاازعمققا  فققي أوقاتيققا المحققددة  و 

 .عمل  نتائج

 مققل  ومققا يمتلكقق  مققن رابققةمققن عبقق   متتمثققل فققي مققدة مققا ردركقق  الموظققا عققن مققا يقققو : نوعيددة العمددل

 .  وتنفيذ العمل دون الوقوع في ازخطا  لتنظيعلى اوقدرة  وبراعة فنيةرات وميا

 مؤشرات األداء المهني
لمؤشقققرات أهميقققا: القققرول موعقققة مقققن ا  علقققى فعاليقققة ازفقققراد مقققن خقققال  مجسقققاس للحرققق دا  ازر ازيعتبققق 

ققققان بدققققة وإتل  ومقققد  إنجقققاز الميقققام والواجبقققات العمققق  المعنويققة لألفقققراد العقققاملين ومعقققد ت ال يقققاب عقققن

مققع فريققق إلبققداع وا بتكققار  ودرجققة ا نضققباط واحتققرام النظققام  ومسققتو  التعققاون علققى اقققدرة عة  والوسققر 

 (.2008ل )محمد  العم

 لميني إلى ما رلي:اازدا   ( مؤشرات 2011وقس  عطية )

 المطلوبة من . الفعالية: وتقاس من مد  قدرة الفرد على تحقيق ازهداف

 بأقل تكلفة من الوقت والجيد والما .عمل  أدية د على ترة الفر ن مد  قد الكفا ة: وتقاس م

 المهنياألداء  تقييم
 ازدا  هقققدفا أو أداة  عتبقققر معقققد عليققق  رتطلقققب وصقققا معقققد ت ازدا   وققققد ي  حرققق ازدا  أو ال  إن تقيقققي

ا دا  يختلا أن تقدرر معد ت ازط معين  كمزدا  نشا متخطيطية أو قد يعرس خطة أو إجرا  يستخد 
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وذلقققك حسقققب العقققادات والتقاليقققد السقققائدة  والظقققروف البيئيقققة   زخقققر   مؤسسقققةن ومققق   خقققرع آلتمققق مج مقققن

 (.2013  )الشري سة بالمؤسمحيطة ال

 (:2012) الربيقفي أنيا تحقق ازهداف التالية كما ذكرها  ينيالمزدا  وتكمن أهمية معد ت ا

أجققل ميققاس  يققة مققننتاجمليققة اإلفققي الع بققل البققد ليققات  وأوجقق  النشققاط قمحققددة للعم وضققع مواصققفات  .1

 .على مد  جودت   النيائي والحر المنتج

ثقققل للقيقققاس م المرغقققوب فيققق  مقققن خقققال  تقققوفير مؤشقققرات قابلقققة   المطلقققوب أومسقققتو  ازدا حتوضقققي .2

 (.والدقة  وا قتصاد  والكفا ة )السرعة 

 .فعلي للعاملينالمعاونة على مياس ازدا  ال .3

ن تصقققرفات الجميقققع تحرميقققا معقققارير محقققددة ن  زر وسقققي   والمالر سقققا بقققينبقققاد  المت  تقققوفير الفيققق  .4

 .مسبقا

 .ا نحرافات التي تعيق فعالية ازد الت أو ا معالجة المشرتوفير ازسس السليمة ل .5

 المهنيمؤثرة في األداء مل الالعوا
 زبعقققاد متشقققعب ا  زنققق  مجقققا  واسقققع المينقققيازدا   فقققي فاعليقققة كافقققةالمقققؤثرة يصقققعب تحدرقققد العوامقققل 

 كمقا خضع بعضيا لسيطرة الموظا بينما بعضيا اآلخر يخرج عقن سقيطرت  امل متعددة يزن تلك العو 

المينققي ين محققددات ازدا  لتفاعققل بق طبيعقة ا  لبقاحثين تلققك الصقعوبة إلققى القصققور فقي فيقق   ابعقق  ويعقز 

 (.2004  الربيق)

 :أهميا مينيلاازدا  ثر على مجموعة من العوامل التي تؤ ( 2008)وقد ذكر درة والصباغ 
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صقراع بقين   و ي المؤسسقةتوفر منال يسقاعد علقى العمقل واإلنتاجيقة فق  مد ع :عوامل إدارية تنظيمية مثل

اإلشققراف   و دميقققاا  الوظيفققة تحدرققداا  متحدرققد ميققا معققد   و ا وزمالئقق الموظققا وبققين رئيسقق  أو بققين الموظقق 

خر و تقققأيقققة أرد الماد فقققي المقققوانققققص   و تحدرقققد واجبقققات الموظقققا معقققد   لتقققدريب القققنقص فقققي ا  و السقققيئ

 .وصوليا

وا تجاهقات   بقين الققيظقا و يحمليقا المو  وا تجاهقات التقي  صراع بين الققي :عوامل بيئية خارجية مثل

ياسققات   وسحروميققةالتشققريعات   والوا  ا قتصققادية وظققروف سققوق العمققلحقق از  و جتمققعالسققائدة فققي الم

 .ا ضطراب السياسي  و ات النقاب

قصور فقي قدراتق  الضعا في شخصيت  أو   وال ت  ودافعيتنقص في رغب :مو   مثلعلق بالعوامل تت

 .عائليةالشرالت   والمملمستمر عن العالتغيب   والالعقلية

 ةداء الو يفي وسمات الشخصيبين األالعالقة 
و أ ونفسقية واجتماعيقة مالئمقة ودون وجقود ضقغوطإن حاجة اإلنسان إلى العمل فقي ظقل ظقروف بيئيقة 

داد الشقخص المؤهقل للعمقل كمرشقد تربقوي  حيقث أن هقذه المينقة فقي إعق مقل  أو قصقور معوققات فقي الع

صققية  زن المرشققد بعقق  الخصو و سققمات شخصققية فييققا ارسققيا صققفات ألشققخص الققذي يمتتطلققب فققي ا

مققن مرحلققة دخققولي  إلققى المدرسققة وحتققى  التربققوي رتعامققل مققع أفققراد فققي مراحققل حرجققة مققن أعمققاره  تمتققد 

حيققاة الفققرد تمتققاز بسققرعة التغيققرات النفسققية والجسققمية التققي ة مققن وهققذه المرحلقق  حلققة المراهقققة مر ر أواخقق 

إن تققوفرت ت خاصققة  وحتقى وسقما صققفات موا عامققل معيق  أن يرقون ذا  بالتالققائ الشققخص  رتطلقب معيقا

ن مق  لعمق  ليقؤدي هقذه المينقة بشقرل صقحيح  وذلقك هذه المواصفات فيجب أن رت  توفير البيئة المناسبة

راحققة النفسقية لقد  المرشققد التربقوي ويقؤدي إلققى اإلبقداع وا بتكقار فققي يقق السققاعد علقى تحقازمقور التقي ت

 (.2010ل  )صليحة  افة مفاصل عمك
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 المخلقص فقي عملق  بحاجقة إلقى مقن يحفقزه ويققدر جيقوده وإخالصق ن المرشقد ( أ2012) القدليميوير  

عقققن  عزلقققة القققذي يرقققيف فقققيل فقققإن الموظقققا ابققق مقنيققق  ويشقققجع  علقققى ا سقققتمرار  فقققي المقققل وتفافقققي الع

نفسققياا  بالتققالي رققؤثر  غيققر متوافققق   فإنقق  يرققون المجتمققع أو يرققيف منبققوذاا مققن قبققل زمالئقق  العققاملين معقق 

 لذا تبرز عالقة وطيدة بين ازدا  الوظيفي وبين سمات الشخصية.ى أدائ   سلبياا عل
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 السابقةالدراسات 
تغيققرات الدراسققة  حيققث تقق  القققة بمذات العات السققابقة يشققتمل هققذا علققى الجققز  مققن الدراسققة علققى الدراسقق 

غققاررة  الم-المتعلقققة بالمسققاررةالدراسققات لققى ي عحتققو ي  هققذه الدراسققات إلققى محققورين  المحققور ازو  يتقسقق 

تقق  سققردها حسققب الترتيققب الزمنققي مققن  والمحققور الثققاني يحتققوي علققى الدراسققات المتعلقققة بققازدا  المينققي 

 ازحدل إلى ازقدم.

 :المغايرة-ايرةمسالمجال أواًل الدراسات المتعلقة ب
 تقققزانالمغقققاررة وا -المسقققاررة هقققدفت إلقققى التعققرف علقققى العالققققة بقققين( بدراسدددة 2017قامدددت بدددن يطدددو  

 المقققنيج الوصقققفي  وتققق  تطبيقققق مقيقققاس ت اسقققتخدم انوي  حيقققث ا نفعقققالي لقققد  تالميقققذ السقققنة الثانيقققة ثققق 

ققل(  2012) المغققاررة لققق سققمور-المسققاررة عينققة  وذلققك علققى(  2014) غدانيومقيققاس ا تققزان ا نفعققالي لق

ببلديققة  المختققار مققن ثانويققة الشققي  عمققر ال إنقق ( 57)ذكققور  و( 38) بواقققع  وتلميققذةا  اا تلميققذ ( 95) بلغققت 

بققين  سقة إلقى أنقق    توجقد عالققة دالقة إحصقائياا دراال وتوصقلت   فققي الجزائقر عقين الحجقل  و يقة المسقيلة

المغقاررة لقد  -مستو  المساررةأن   و ثانوي  ة الثانيةيذ السن نفعالي لد  تالمزان اوا ت المغاررة-المساررة

مستو  ا تزان ا نفعالي لد  تالميذ السنة الثانية  أن   في حيناا متوسطكان ي السنة الثانية ثانو  تالميذ 

مغقاررة لقد  ال-فقروق ذات د لقة إحصقائية فقي المسقاررة توصلت إلقى عقدم وجقود   كما اا مرتفعكان  انوي ث

المغقاررة -فقروق ذات د لقة إحصقائية فقي المسقاررة وعقدم وجقود جقنس  غير المتتعز  ل الدراسة أفراد عينة

 ي ا تقققزاننققق    توجقققد فقققروق ذات د لقققة إحصقققائية فققق تغيقققر التخصقققص  كمقققا أأفقققراد عينقققة تعقققز  لم لقققد 

ا تقققزان  إحصقققائية فقققيا نفعقققالي لقققد  أفقققراد عينقققة تعقققز  لمتغيقققر الجقققنس  و  توجقققد فقققروق ذات د لقققة 

 .متغير التخصص تعز  لعينة  لد  أفراد نفعالي ا 
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والمغققاررة والسققلوك التنافسققي  ررة عققرف علققى واقققع المسققادراسققة هققدفت إلققى الت( 2016وأجددرى العبيدددي  

والمغقاررة فقي السقلوك التنافسقي لقد   عبقي أنديقة الدرجقة ازولقى  المساررة على ازثر بينكذلك التعرف 

العبيقدي ققام و  ( في محافظة القادسية 2017-2016الكروي )للموس  قدم في الدوري العراقي في كرة ال

تكونقت لوك التنافسي(  وت  تطبيق المقاريس على عينة المغاررة( ومقياس )الس-بإعداد مقياس )المساررة

 عققب ( 100( والبققالغ عققدده  )2016طقققة الفققرات ازوسقق  لعققام )ة الدرجققة ازولققى لمنعبققي أنديقق مققن  

-افققراد عينققة الدراسققة يمتققازون بسققلوك )المسققاررة إلققى أندراسققة وتوصققلت الأنديققة  مققوزعين علققى أربعققة 

سققي بققين المغققاررة والسققلوك التناف-لك وجققود فققروق فققي سققلوك المسققاررةوالسققلوك التنافسققي  وكققذ  المغققاررة(

 للربة.عبي ازندية الرياضية لكرة القدم الدرجة ازولى تبعاا لمتغيري النادي وا 

المساررة المغاررة وعالقتيما  التعرف على  فت إلىاسة هد بدر ( 2016لبدري   وقام المرشدي وا

الفروق ذات الد لة  كذلك هدفت التعرف إلى، عداديةة لد  طلبة المرحلة اإلباضطراب اليوي

 رات )الجنس تبعاا لمتغي   طلبة المرحلة اإلعداديةالمغاررة واضطراب اليوية لد  –اررة ائية للمساإلحص

عينية طبقية   منيج الوصفي ا رتباطي  وأجريت علىاسة الت الدر . واستخدملمرحلة(التخصص  وا

سما    إذ ْكتبت أللمدارس الثانوية واإلعدادية )بنين  بنات( صليمن مجتمع البحث از عشوائية

ارس بلغ  من المد  اا عدد  س البنين والبنات في قصاصات صغيرة وْوضعت في كيس ث  ْسحبئ مدار 

%( تقريباا  20( مدارس للبنات  وهي تمثل نسبة )7نين و)رس للب( مدا4ا )سة  مني( مدر 11عددها )

( للمساررة  1993واستخدم الباحثان مقياس بن مانع ) ، يدارس مجتمع البحث ازصلمن حج  م

ذلك كان  مستو  المساررة لد  طلبة اإلعدادية كان منخفضاا  كتوصلت الدراسة إلى أن مغاررة  و وال

منخفضاا  كذلك توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دادية ة اإلعبة المرحللد  طل مستو  المغاررة

ات  ز  لمتغير المغاررة لد  طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية تع -اررة صائياا في متوسطات المسدالة إح
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المغاررة واضطراب   /العالقة بين المساررة واضطراب اليوية وأن  )الجنس والتخصص والمرحلة( 

 .فة جداريعالقة ضوية هي  الي

يقققاس مررة وميقققاس التوكيديقققة و المغقققا -ميقققاس المسقققاررة إلقققى  (2016وهددددفت دراسدددة قاسدددم والحسدددين  

  جقودة الرضقا عقن الحيقاة  جقودة اعيا جتمق ور الحيقاة ازسقرية  جقودة القد  جقودة)مجا ت جقودة الحيقاة 

التعقرف لقى هقدفت إكمقا  (.سةالدراة عين)لد  طلبة الجامعة  (جودة شغل الوقت وادارت  الصحة العامة 

ينقققة الطلبقققة علقققى ط الحسقققابية لقققدرجات عوسقققاا  اذا كانقققت هنقققاك فقققروق ذات د لقققة احصقققائية بقققينفيمقققا 

  النقققققوع)الحيققققاة وفقققققق متغيققققرات مجققققا ت جقققققودة ديقققققة  و وكيالت المغقققققاررة   ومقيققققاس –اررة مقيققققاس المسقققق 

جقققودة الحيقققاة )حيقققاة ت جقققودة الومجقققا  سقققيام التوكيديقققةإ لقققى مقققد تعقققرف ع  والوالمرحلقققة  وا ختصقققا  

 ة  جققودة شققغل الوقققت لعامقق حيققاة  جققودة الصققحة ا  جققودة الرضققا عققن الا جتمققاعيالققدور  جققودة ازسققرية 

طالقب وطالبقة مقن جامعقة بغقداد تق  ( 224الدراسة مقن )قة عقيقن ونت وتك. المغاررة –في المساررة  وادارت 

ا و  لقيقاس التوكيديقة والثقاني : انمقياسق  الباحثتقان اسقتخدمالبسقيطة  وققد لعشقوائية بالطريققة ااختياره  

ن تقق  أوبعقد   المغقاررة –للمسققاررة ( 2012سقمور ) يقاسمق فقت  تبنققيلمقيقاس وأمققا ا  جقودة الحيقاة لقيقاس

وطالبقةا .  بقاا طال( 224) عقددها ا ساسقية البقالغ الدراسقةي على عينة   ت  التطبيق النيائالمقاريس اعداد 

ك المغقاررة  وهنقا لباحثتقان بقأن العينقة تتجنقب المسقاررة وتتجق  نحقويقا االي ت لالتقي توصق  ائجومن اه  النت

 اا تققائج فروققق ظيققرت النأو   الققذكور عققام ولصققالح المغققاررة حسققب متغيققر النققوع بشققرل – اررةفقروق فققي المسقق 

فققققروق ولصققققالح يققققرت النتققققائج با ختصققققا  أظ وفيمققققا رتعلققققق  بشققققرل عققققام ولصققققالح المرحلققققة الرابعققققة

ور وجققققودة الحيققققاة ازسققققرية  جققققودة الققققد  توكيديققققة لققققدري   أن افققققراد العينققققة ري. وظيقققق صققققا  العلمقققق ختا 

ت د لقققة ادارتققق  ذاالحيقققاة  جقققودة الصقققحة العامقققة  جقققودة شقققغل الوققققت و  عقققن الرضقققا   جقققودةا جتمقققاعي

 ية ية لمجققا  جققودة الحيققاة ا سققر وأن هنققاك اسققياماا نسققبياا عرسققياا ذات د لققة احصققائ  احصققائية موجبققة

 .المغاررة –في المساررة  جتماعيور ا الد  جودة
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-والمسققاررة مسققتو  كققل مققن الحرمققان التعققرف علققىدفت إلققى بدراسققة هقق  (2014  قددام السددلمانكمددا  

ومسققتو  د لتيققا لققد   رتباطيققة بينيمققا  والكشققا عققن نوعيققة الفققروق لعالقققة ا المغققاررة  والكشققا علققى ا

   المحققي  الققذي يرققيف فيقق  الطالققب( نققوع -نسالجقق  –ان حرمقق فققي ضققو  المتغيققرات )مسققتو  الالمتغيققرين 

 على عدد من المدارس ودور الدولقة لألرتقام ين  موزعرتيماا ( 550) وقد طبقت الدراسة على عينة بلغت 

وتوصقلت الدراسقة إلقى . المغقاررة(-المسقاررة كقل مقن مقيقاس )الحرمقان  حثة ببنا   وقامت البافي العراق

المغقاررة لقد  عينقة -ين الحرمقان والمسقاررةرتبقاط بق روجقد ا و  ررة لمسقاستو  من اة لدري  مد العينأن أفرا

 طلبقققة المسقققاررين والطلبقققة المغقققاررين فقققي مسقققتو  الحرمقققان ال بقققين إحصقققائياا  ةق دالققق و ويوجقققد فقققر البحقققث  

غيققر الجققنس بققين الطلبققة المغققاررين فققي مسققتو  الحرمققان وفققق مت إحصققائياا ة ق دالقق و روجققد فققر  وكققذلك  

 .إنال( -)ذكور

 المغقققققققاررة-إلققققققى الكشقققققققا عقققققققن العالققققققققة بقققققققين المسقققققققاررةسقققققققة هقققققققدفت رابد ( 2012  سدددددددمور قامدددددددتو 

  صقص تخال  المتغيقرات)الجنس ي ضقو ي لد  طلبة الصا الحادي عشر فق والتوكيدية وا تزان ا نفعال

 داا ر فق ( 432) اسقة مقندر ال المنطققة التعليميقة(   حيقث تكونقت عينقة  المسقتو  الدراسقي  القو دي رتيب الت

تي شقققما  غقققزة المقققدارس الحروميقققة التابعقققة لمقققدرر بالملتحققققين  مقققن طالبقققةا ( 228)و طالبقققاا ( 204) مقققني 

 نفعقالي( مقن المغاررة  التوكيدية  ا تقزان ا -لقياس)المساررة    وقد استخدمت ثالل مقاريسوغرب غزة

مغقاررة لقد  ال-مقن المسقاررة تو  مرتفع نسقبياجد مسن  رو ألى الدراسة ع إعداد الباحثة  وقد أسفرت نتائج

ذات  اا وكققذلك توجققد فروققق   نققةاد العيفققر   ألققد  مققن ا تققزان ا نفعققاليمتوسقق  و  يوجققد مسققتو   أفققراد العينققة

ا نفعقققالي ومنخفضقققي ا تقققزان  تقققزانالمغقققاررة  بقققين مرتفعقققي ا -د لقققة إحصقققائية فقققي مسقققتو  المسقققاررة

-ذات د لققة إحصققائية فققي المسققاررة جققد فققروق ا نفعققالي  وكققذلك تو  ي ا تققزانا نفعققالي لصققالح مرتفعقق 

المغققاررة يعققز  -ة فققي المسققاررةإحصققائيد لققة  ات ق ذ فققرو ز  للجققنس لصققالح اإلنققال  ويوجققد المغققاررة تعقق 
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المغققاررة ومتغيققرات –ائية بققين المسققاررةالققة إحصقق عالقققة د  للتخصققص لصققالح العلققوم اإلنسققانية  و  توجققد 

 .وا تزان ا نفعالي(لتوكيدية الدراسة )ا

-رةرامسق ال ات السقببيةعلقى عالققة التوجيق هقدفت إلقى التعقرف دراسة  (2011  الشريف أجرى في حين 

نقة حيقث تكونقت العي اه نحو تعاطي المواد النفسقية  علقى عينقة مقن طلبقة جامعقة اززهقر با تج لمغاررةا

ية وجيقات السقبباختبقار الت اسقتخدام  وتطالبة  ( 277)و اا طالب( 194) مني ( طالباا وطالبةا  471) من

استبانة و   (1992) نعما عيد المغاررة من إعداد س-المساررة (  ومقياسRyan, 1967رايان ) من إعداد 

وجقود عالقققة عرسققية  إعقداد الباحققث  حيققث أسقفرت النتققائج عققن ا تجقاه نحققو تعققاطي المقواد النفسققية مققن

اتي  كققذلك وجققود عالقققة   الققذ  سققتقاللنفسققية وتوجقق  ااد االمققو  تعققاطي بققين ا تجققاه نحققو دالققة إحصققائياا 

سققية  وجققود عالقققة اد النفطي المققو عققاو تنحقق  بققين توجقق  الالشخصققية وا تجققاه موجبققة غيققر دالققة إحصققائياا 

طي المققواد النفسققية  كمققا أسققفرت عققن إحصققائياا بققين سققلوك المغققاررة وا تجققاه نحققو تعققا موجبققة غيققر دالققة

توجد  تجاه نحو تعاطي المواد النفسية  كذلكة لالئياا في الدرجة الكليدالة إحصاعالقة سالبة غير  وجود 

الترمقا  بقين القذكور صقة المقواد النفسقية وخاتعقاطي  جقاه نحقوتلال ليقةحصائياا في الدرجة الكق دالة إفرو 

ر وأن القققذكو   مقققن القققذكور ل رتمقققتعن بالتوجققق  ا سقققتقاللي أكثقققرواإلنقققال لصقققالح القققذكور  كمقققا أن اإلنقققا

ررة فقققي منخفضقققي ومرتفعقققي المغقققا مقققن اإلنقققال  كمقققا وجقققد فقققرق بقققين رثققق بتوجققق  الالشخصقققية أك رتمتعقققون 

 .لصالح مرتفعي المغاررة المواد النفسيةتعاطي  جاه نحوا ت عاد أب ت ناوك الدرجة الكلية

المغقاررة وضقغوط العمقل  –سقلوك المسقاررة  رفقة مسقتويات هدفت إلقى معدراسة  (2011وأجرى مالخة  

سققتويات فققي مباحققث العامققة والعوامققل المققؤثرة فققي تحدرققد المن فققي الالعققاملي أفققراد الشققرطةادهققا لققد  بأبع

الرتبقققة   المؤهقققل العلمقققي  الحالقققة ا جتماعيقققة  )العمقققر احقققث الب ددهاحققق  تقققيوال  المتغيقققرات ضقققو  بعققق  

العامققة مققن المباحققث  اا عنصققر ( 212) وقققد بلغققت عينققة الدراسققة. لعمققل(مجققا  ا  مرققان العمققل  العسققررية
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سقة االدر ت نتقائج وققد أسقفر (. رفقح  خقانيونس  الوسقطى  غقزة  الشقما ) طقاعالقزعين على محافظات مو 

لققد  رجققا  الشققرطة اسققة ت الدر اسققلوك المسققاررة يعققز  لمتغيققر  ائياا فققيدالققة إحصقق  ق رو د فقق عققن أنقق    توجقق 

تعقققز   ةك المغقققارر دالقققة إحصقققائياا فقققي سقققلو  ق   توجقققد فقققرو و   عامقققة بمحافظقققات غقققزةالعقققاملين بالمباحقققث ال

ير وغ العاملين بمجا  اإلشارةلصالح  دالة إحصائياا  قاا عدا مجا  العمل فإن  روجد فرو  اسةالدر ت المتغير 

ي دالقة إحصققائياا فقق  اا ققق فرو    توجقد و   طة العقاملين بالمباحققث العامققة بمحافظقات غققزةجقا  الشققر لقك لققد  ر ذ 

 –عسققررية لا الرتبققة –هققل العلمققي المؤ  –يققة الحالققة ا جتماع -لعمققرا)إلققى  عققاده تعققز  ضققغوط العمققل بأب

إحصققائيا  ةالقق د  ق حيققث روجققد فققرو   هققو سققاعات العمققل مجققا  العمققل( عققدا متغيققر واحققد  –مرققان العمققل 

 روميقاا ات سقاع 8ويليي  العاملين بنظقام  12*36رليي  العاملين بنظام  24*48عاملين بنظام لصالح ال

 . اع غزةحافظات قطلد  رجا  الشرطة العاملين بالمباحث العامة بم

 د كيق  أن مسقتويات سقمةبدراسة هدفت إلقى تحدرق  Jeffrey, et al., 2010)آخرون  وقام جفري و 

ن تؤثر على رأي صقاحبيا عنقدما تتعقارم مقع رأي الجماعقة علقى أ ية يمرنالدراس و لفصي االخجل ف

( 128) التققي بلغققت جققد   وذلققك علققى عينققة مققن طلبققة سققن  أولققى برليققة علقق  الققنفس  و ازسققئلة المثيققرة لل

( سقؤا  50  حيث ت  استخدام مجموعة مقن ازسقئلة بلغقت )دج في لندنجامعة كامبر في  طالب وطالبة

يققدرن بشققرل ظققاهر  أو اسققتخدام لوحققة مفققاتيح )رفققع اليقتين:   عبققر طققر رققت  اإلجابققة علققييلجققد   ثيققرة لم

ر ظقاهر(  وققد جمعقت البيانقات وتق  تحدرقد ازشقخا  القذرن على الفيرس ا لكتروني ويرون بشرل غيق 

 الطققالب والققذرن اسققتخدموا طريقققة الفيققرس  حيققث دلققت النتققائج علققى أن   قققة رفققع اليققدرن طريوا خدماسققت

يققققة الفيقققرس عنقققدما رتعرضقققون زسقققئلة مثيقققرة للجقققد  اما لطر ر اسقققتخد نوا أكثققق اكققق  مين بسقققمة الخجقققلالمتسقق 

نقققت عقققدم ارتيقققاحي  باسقققتخدام طريققققة رفقققع اليقققدرن  وكا كمقققا اظيقققرواالجماعقققة  و  ويختلقققا رأريققق  مقققع رأي
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أي ق مققع ر ا تفققاعنققد اسققتخدامي  طريقققة رفققع اليققدرن إذ كققانوا يميلققون إلققى    تختلققا بشققرل ظققاهربتيإجققا

 .أن سمة المساررة مرتبطة بشرل مباشر مع سمة الخجل لباحثون ك رؤكد اازغلبية  بذل

 المسققاررة سققمات الفققروق بققين إلققى التعققرف علققى هققدفت دراسققة  ريققافأج (2010أبددو مددر  وعبددد    أمددا 

 ةالحالققققق و التخصقققققص  و لخليقققققل فقققققي ضقققققو  بعققققق  المتغيقققققرات )الجقققققنس  ة لقققققد  طلبقققققة جامعقققققة اارر لمغققققق وا

 حيققث اسققتخدم طالبققاا وطالبققةا  (108) بلغققت عينققة  ىراسققة علقق بقققت الد طو   (السققرن نمرققاو  ماعيققة ا جت

أجقققر  وصقققدق   المقيقققاس لتأكقققد مقققن ثبقققات لو   (1992مقققانع) مقيقققاس المسقققاررة والمغقققاررة مقققن إعقققداد بقققن

ا أبعادهققق المغقققاررة ب أنم  إلقققى الدراسقققةوتوصقققلت   وطالبقققةا  ( طالبقققاا 64ية بلغقققت )سقققتطالععينقققة اان الباحثققق 

 ا نعقزا  و  العدوانيقة و    ةيق رو التب التمركقز حقو  القذات و  خقذ واز  جتمقاعيتبلد ا لاو   اإلرثاررعية )الف

ا مقققن سقققمات يوعر شققق أكثققق وعلقققى الدرجقققة الكليقققة     التشقققدد(و ا نغقققالق  و  التنقققافس و   الخجقققلو  التنقققافر و 

 المة مسقق الو  ا سققتقاللية و  ت ذاحققو  القق التمركققز و  العطققا  و  الحساسققية ا جتماعيققة و  المسققاررة) اإلرثققار 

تجابات حيقث بلقغ متوسق  اسق  التسقامح ( و  ا نفتقال و  التعقاون و  الثقة ا جتماعية و  ا نسجام و   التوحد و 

( وسق  حسقابي. كمقا 37.09) ة بفقارق  ارر لمسق ( ل133.98( مقابقل)171.08)  ى الدرجة الكليقةالطلبة عل

وجقد  امق جام(  كوا نسق  اآلخقرين ركيقز حقو  د  )التفقي بعق  مسقاررةلصالح اإلنال في ال اا ن وجود فروقتبيم 

التنقافس  و التنقافر  و العدوانيقة  و التمركز حو  القذات  و   اإلرثار) اآلتية: فروق لصالح اإلنال في ازبعاد 

 اا ما رتعلق بالتخصص فقد أظيرت النتائج عقدم وجقود فروقق الكلية. وفي الدرجةلى وع التشدد(و ا نغالق  و 

البعققدرن الفققرعيين المتعلقققين  غققاررة فققيص فققي المإلققى تخصقق حققين وجققد فققروق تعققز   يفقق  سققاررة فققي الم

وققا فقق  فقي اإلرثقار ولصقالح فقد أظيرت النتائج وجود فر أما في الحالة ا جتماعية  (.اإلرثار)بازخذ  و 

عققاد ي ازبفققرد العينققة فقق مققا بققين أتعلققق بمرققان السققرن فقققد أظيققرت النتققائج وجققود فروقققا ا رفيمقق و  .زاب العقق 
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ولصققققالح سققققران المخيمققققات  والتسققققامح(ا جتماعيققققة  ةلثققققق اعيققققة  واة ا جتمالحساسققققيفرعيققققة للمسققققاررة )ال

  رن.السان اررة فقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق تعز  إلى مربالمغ رتعلق افيمأخيراا والقر   و 

 اررةالمغققققققق -هقققققققدفت إلقققققققى الكشقققققققا عقققققققن عالققققققققة المسقققققققاررةدراسقققققققة  (2006  الرحيلدددددددي كمدددددددا أجدددددددرى 

امقرأة ( 200) امقرأة بواققع( 400) عينقة بلغقت ة على ت الدراسوقد أجريتماعي  جتماعية والذكا  ا ج ا

 يقرغ نمق ( امقرأة 200)معلمقات(  و  إداريقات   ممرضقات   ينية )طبيبات في المجا ت الم من العامالت 

سققعودية  لا ربيققةسققنة( مققن محافظققة جققدة بالمملكققة الع 40-25بققين ) نت والتققي تراوحققت أعمققارهامالالعقق 

عالققة ارتباطيقة  عقدم وجقود إلقى النتائج  وقد توصلت لمغاررة  ا-مساررةمقياس اللباحثة حيث استخدمت ا

ية بقققين يقققة عرسققق باطارت بينمقققا وجقققدت عالققققة ررة ا جتماعيقققة والقققذكا  ا جتمقققاعي المغقققا-بقققين المسقققاررة

ت  العققامالت والغيققر العققامال يققة مققنالمغققاررة ا جتماعيققة والققذكا  ا جتمققاعي لققد  العينققة الكل-ررةالمسققا

مرتفعقققققات منخفضقققققات المسقققققاررة  بقققققين متوسقققققطي درجقققققات  ق دالقققققة إحصقققققائياا وجقققققود فقققققرو ا أظيقققققرت وكمققققق 

فقروق بقين  جقدت ك و كقذلمرتفعقات المسقاررة  و  لذكا  ا جتمقاعي لقد  العقامالت لصقالحا جتماعية في ا

تغيقققر العمقققر عقققا لمالت تبالعقققام لقققد  العقققامالت وغيقققر المغقققاررة ا جتماعيقققة-ررةمتوسقققطي درجقققات المسقققا

سنة(   وأما تبعا لمتغير الحالة ا جتماعية فلق  تظيقر فقروق 30إلى اقل من 25مرية ) لفئة العلصالح ا

المغاررة -درجات المساررةات  وسطمت المغاررة  وكما ل  تظير فروق في-متوسطات درجات المساررة  بين

 .وقريناتي  من غير العامالت  لد  العامالت 

والمسقاررة   IQ)درجقة القذكا  ) الققة بقينعرفقة العإلقى م (Osborn, 2005  اوسدبورن  ةدراس وهدفت

( 100الفققرد  علقققى عينققة بلغقققت مققن طقققالب الكليقققة )وكققذلك العالققققة بققين المسقققاررة ودرجققة القققتحر  لقققد  

بققار مثيققر خطققي  وذلققك لتقيققي  درجققة المسققاررة  حيققث كققان علققى أفققراد العينققة أن إختاا ميعقق طالققب تلقققوا ج

وط موضوعية بعد ا ستماع لإلجابات التقي ثالثة خطة( وطو  المقارنطو  الخ  )موضوع ا بين يقارنو 
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القققتحر  باسقققتخدام أسقققلوب التوجققق  فقققي العالققققات  ميقققاس درجقققةن  ثققق  تققق  ييققققدميا أربعقققة شقققركا  متحقققالف

 ازعلققىخرين  كمققا تقق  حسققاب درجققة الققذكا  فققي تحدرققد مققا إذا كققان ازفققراد ذوي الققذكا  اآلة بقق خصققيالش

ازققققل أم    ثقق  تقق  تحليقققل ا نحققدار لمقارنققة درجقققات  ي الققذكا فراد ذو رنقققة بققازون بدرجققة اقققل مقايسققارر 

اا بقين ائيإحصق لقة لكلقي  حيقث أشقارت النتقائج إلقى أنق  توجقد عالققة ارتباطيق  داالمساررة ودرجات الذكا  ا

 .درجة الذكا  الكلي والمساررة

 لمهنيداء اثانيا: الدراسات المتعلقة بمجال األ
ة الرضقققا القققوظيفي وعالقتققق  بطبيعقققة ازدا  المينقققي رفقققة درجققق إلقققى مع (2018ز  دراسدددة الغريددد  تهددددف

 ي لقققد  الصققققحفيين الفلسقققطينيين  وعوامققققلمسققققتويات الرضقققا الققققوظيفالفلسققققطينيين  ومعرفقققة  للصقققحفيين

 ومعرفقققةتقققأثير هقققذه العوامقققل علقققى الرضقققا القققوظيفي  وازدا  المينقققي  بشقققرل منفصقققل   كشقققا  و ققققق تح

ن تطققور ازدا  المينققي للصققحفيين الفلسققطينيين  تققي تحققد مقق لضققغوط الوأبققرز االمينققي  ت ازدا محققددا

مقققن البحقققول الوصقققاية  حيقققث اسقققتخدمت مقققنيج الدراسقققات  لدراسقققةوتعقققد ا .أدائيققق  وحجققق  تقققأثيره علقققى

يقت ذلك بنالمنيج اعتمد الباحث أسلوب مسقح أسقاليب الممارسقة اإلعالميقة وكق  ي إطار هذاوف ية مسحال

حقققققارس البوابقققققة اإلعالميقققققة  باسقققققتخدام أداة صقققققحيفة  تصقققققا   لققققققائ  بانظريقققققة ا راسقققققة علقققققى أدبيقققققات الد 

 ينققيالمأهميققا: وجققود عالقققة ارتباطيققة بققين ازدا  عققدد مققن النتققائج  لصققت الدراسققة إلققى   وخا ستقصققا 

ا ن الرضقق وسققطة مقق والرضققا الققوظيفي لققدري   وكققذلك يمتلققك الصققحفيون الفلسققطينيون درجققة مت صققحفيينلل

الصققحفيين الفلسققطينيين عققن  هنققاك درجققة عاليققة مققن الرضققا لققد   و لفققي العمقق  اديةقتصقق ا  عققن العوامققل

 يات ؤوللمسقق تققوافر درجققة عاليققة مققن مسققتويات ا نضققباط وتحمققل ا نتققائجز الوتبققر  طبيعققة العمققل وظروفقق  

 .لد  الصحفيين الفلسطينيين
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ي   الققوظيفي ازدادور أخالميققات المينققة فقق  ىرف إلقق التعقق  إلققىهققدفت بدراسققة  (2015قددام أبددو الكدداس  و 

ة لتعزيقز الحروميقة بقطقاع غقزة  وتققدي  توصقيات للمنظمقات غيقر الحروميق  ين في المنظمقات غيقرللعامل

راسققة تقق  اسققتخدام أجققل تحقيققق أهققداف الد  ومققني  ظيفوازدا  الققو  معرفققة العالقققة بققين أخالميققات المينققة

يققة ر الحرومنظمققات غيقق فققي الم رتكققون مققن )العققاملين لققذيراسققة االمققنيج الوصققفي التحليلققي لمجتمققع الد 

 عينقة عشقوائية عقددها موظا  وققد تق  اختيقار( 833) المحلية ا جتماعية بقطاع غزة(  والبالغ عدده 

مسققتو  وتوصققلت الدراسققة إلققى أن البيانققات   لجمققع ة كققأدا ة بان  حيققث تقق  اسققتخدام ا سققتاا موظفقق ( 263)

كقان مرتفعقاا  وأن م بشرل عقا ت المينةالمياأخومية بقطاع غزة بر الحرمات غيالتزام العاملين في المنظ

كان مرتفعاا  كقذلك توصقلت الدراسقة ومية مستو  ازدا  الوظيفي لد  العاملين في المنظمات غير الحر

ميقققات المينقققة وازدا  القققوظيفي للعقققاملين فقققي  لقققة إحصقققائية بقققين أخالت د ذا ديقققةجقققود عالققققة طر إلقققى و 

ي رتأثر بصورة جوهرية وذات د لة   الوظيفو  ازدامستأن  كما .ية بقطاع غزةلحرومغير ا المنظمات 

 .ا حترام وحسن المعاملة  العمل كفريق( علقى الترتيقب  ية إحصائية برل من المتغيرات )النزاهة والشفاف

 دا جقا  ازمعنويقة فقي اسقتجابات المبحقوثين حقو  مجقا  أخالميقات المينقة  وحقو  م اا فروقق  وجود م وعد 

زة تعققز  لمتغيققرات الدراسققة الديمغرافيققة مققا عققدا متغيققر بقطققاع غقق  الحروميققةات غيققر الققوظيفي فققي المنظمقق 

نقة لميت الصقالح منطققة رفقح فقي كقل مقن مجقا  أخالميقاوجقود فقروق معنويقة العمل( الذي تبقين  )مران

 .الوظيفي ومجا  ازدا 

 ازدا  ل المققؤثرة علقققىوامقق هققق  الععلققى أ  هقققدفت إلققى التعققرفبدراسققة  (2015ماضددي  أبدددو كمددا قامددت 

يني الصققحا الفلسققطينية اليوميققة أثنققا  معالجتيققا لقضققايا ا نقسققام الفلسققط ا تصققا  فققيللقققائ  بالمينققي 

الدراسققققة للبحققققول الوصققققاية  ذه ي هقققق نتمقققق الحصققققو  علققققى المعلومققققات  وت ومعرفققققة أهقققق  المعوقققققات أثنققققا 

 مقدت أداة ة  واعترسقة اإلعالميق لممااليب امسح أسق وفي إطاره أسلوب  نيج المسح اإلعالمي مستخدمة م



42 

 

حيفة تحليقققققل المضقققققمون واعتمقققققدت أداة الدراسقققققة الميدانيقققققة علقققققى صققققق  التحليليقققققة علقققققى اسقققققتمارة الدراسقققققة

. ائ  با تصقققا راسقققة نظريقققة القققق الد  مت تخد   واسققق مبحوثقققاا ( 39) وتكونقققت مقققن عينقققة بلغقققت   ا ستقصقققا  

ينقي دا  المر على ازلتي تؤثأبرز العوامل اإن  :ميائج  أهوتوصلت الدراسة الميدانية إلى عدد من النتا

جاهققات الفكريققة تلتيققا لصققالح ا نتمققا ات وا ت للقققائ  با تصققا  فققي تغطيققة موضققوعات ا نقسققام كانققت 

عوامقل دفعقت الققائ  با تصقا  لحجقب بعق  ازفكقار ك نقاأن هما   كسياسات التحريرية ونم  الملكيةال

 .طيةالتغالميني في  زدا ا با علىرؤثر سل تلوينيا. مماأو 

 إلقى الكشقا عقن دور المشقرفين التربقويين فقي تطقوير ازدا  المينقي (2014شدديفات  ال دفت دراسةه

فققي محافظقققة  الشققمالية الغربيققةيققة باد ال راسققات ا جتماعيققة فققي مدرريققة التربيققة والتعلقققي  للققوا ي الد لمعلمقق 

قن نةاسقتبا ولتحقيق أهقداف الدراسقة صقممت  المفرق  ازردن. قة مق  سمق خزعقت علقى تو  اا بنقد ( 43) مرونق

ربقويين فقي دور المشقرفين الت أنتوصقلت الدراسقة إلقى معلمقاا ومعلمقة. وققد ( 99) مجا ت وطبقت علقى

تربيققة والتعلققي  للققوا  الباديققة الشققمالية ريققة الفققي مدر يققةازدا  المينققي لمعلمققي الدراسققات ا جتماعتطققوير 

فققروق ذات د لققة ود وجقق  سققة إلققىالدرا كققذلك توصققلت  ة متوسققطة رجقق بد  هقققوالغربيققة فققي محافظققة المفققرق 

ج صقاية لصقالح اإلنقال  والمنقاهلصالح الذكور  والزيقارات ال تعز  زثر الجنس فقي التخطقي  إحصائية

مع  حين   توجد فروق ذات د لة إحصائية على مجالي العالققةفي ر. ذكو وأسقاليب التقدريس لصالح ال

تعققز  زثققر  د فققروق ذات د لققة إحصققائيةجققو   وو ة كرققلازدا  التقققوي   وعلققى  و لمحلققييجتمققع االققزمال  والم

ققاهج ققي المنق ققةلدراسققات العليققا  فققي حققين وأسققاليب التققدريس لصققالح ا المؤيهققل فق ققروق ذات د لق    توجققد فق

 ةالخبقر  بقين فئقة وجقود فقروق ذات د لقة إحصقائية    وعلى ازداة كرللباقي المجا ت  سبةالنة بإحصائي

قنسنوات 10 قروق  سقنة  (10-6)  سقنة (5-1) مقن فئتقي ين كقلي جيقة  وبق  فقأكثر مق لصقالح  وجقا ت الفق

 مع الزمال  والمجتمع المحليي. ةفي التخطي  وفي العالق سنة (10-6)  سنة (5-1)كلي من فئتي 
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إلقى التأكقد مقن تصقورات مقدرري المقدارس الثانويقة  ة هقدفت بدراسق  (Muenich, 2014ميدون   م قداو 

ققي و يققة ا ققة فق  .ابلققة( فققي جمققع المعلومققات دمت )المقوقققد اسققتخ دائيقق  مينيسققوتا فيمققا رتعلققق بتقيققي  ألعامق

 نقققققت رين ْتفيقققققد بقققققأن التقييمقققققات السقققققابقة كاومقققققن نتقققققائج هقققققذه الدراسقققققة مقققققا يقققققأتي: كانقققققت إجابقققققات المقققققدر

قققققائج طالددة وواضقققققحة فيمقققققا رتعلقققققق بنمقققققو يقققققا غيقققققر محققققق عادلقققققة ومتسققققققة ولكن قققققا نتق ققققق ه  المينقققققي. وأمق  بيق

ققققي ي أن تققققدرجكققققان رنبغقققق  و  إذا  رداا علققققى سققققؤا  حقققق تقيققققي  ازداودخوليققققا فققققي  ققققدم العلمق  البيانققققات التقق

 ا كققانداا علققى سققؤا  حققو  إذ بققين. ومققع ذلققك  ر %( مققن المجي88.7)وافققق للطالققب فققي عمليققة التقيققي   

قققوانين مقققن تقيقققي  ازدا  حسقققب مقققا قررتققق  %(35نجقققاز للطالقققب تشقققرل )بيانقققات اإلرنبغقققي أن تقققدرج   القق

ققققدررينئويققققة أقققققلت نسققققبة مبققققين أرققققد %( مققققن المجي75.8 يققققة  )ية للو ازساسقققق  ققققي  أدا  للمق    وبالتققققالي تقيق

 .يجب أن يشمل جميع مستويات ازدا 

ازدا  الققوظيفي  فققي تحسققين داري دارة التطققوير اإلإلققى دراسققة دور إ (2013سددة الشددريف  راد هدددفتو 

وي حتق انة تاسقتب  تصقمي  أهقداف الرسقالة تق  د العزيقز. ولتحقيققاإلداريات في جامعة الملك عبق  للموظفات 

ا دهالدراسة من الموظفات اإلداريات فقي جامعقة الملقك عبقد العزيقز وعقد  عينةوتكونت  فقرة ( 27) على

ير اإلداري بالقدور الققذي تسققعى التطققو  إدارة ميققا: ملدراسققة إلققى التقاليوقققد أشققارت نتقائج ا .موظفقة( 241)

التقي  التحقديات جود بع  ت إلى و داخل الجامعة  كما أشار  مقساكل اإلدارات واز علتحقيق  بالتعاون م

تعقيققد اإلجققرا ات المتبعققة وهققي كالتققالي: طققو  اإلجققرا ات المتبعققة داخققل العمققل   تواجقق  عمليققة التطققوير

 للعاملين.  وف العملمران وظر  مالئمة م  عد داخل العمل

جقققودة ققققة بقققين إدارة الوققققت  والى طبيعقققة العالرف إلققق التعققق  إلقققى (2012أبدددو ديدددادة   هددددفت دراسدددةكمدددا 

 مالقققوظيفي فقققي المصقققارف التجاريقققة الفلسقققطينية. ولتحقيقققق أهقققداف الدراسقققة ققققا  فقققي ازداوأثرهقققا  لةالشقققام

( 114)بلقققغ تعقققدادها  ينقققة والتقققيمقققن أفقققراد العالبيانقققات لغقققرم جمقققع  وتطقققوير اسقققتبانة  يث بتصقققمالباحققق 
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 فلسطينيةارية الأن المصارف التج ن من أبرزها:من النتائج كا موعة  وقد توصلت الدراسة إلى مجمدرراا 

جققا  هققذا التطبيققق باسققتثنا  بعققد مشققاركة العققاملين وتحفيققزه  فقققد  جميعققاا  بتطبيققق أبعققاد إدارة الجققودة  تيققت

حقو مسقتو  فاعليقة إدارة فقي هقذه المصقارف ن نالمبحقوثياتجاهقات  أن وسقطة  كمقابدرجقة مت مبشرل عقا

ين أبعققاد معنققوي بقق  ات تققأثيرعالقققة ذ عاليققة  كمققا تبققين أنقق  روجققد  جققة  الققوظيفي تتصققا بدر الوقققت وازدا

ات تقأثير وكذلك تبين وجقود عالققة ذ الوقت وازدا  الوظيفي   إدارة الجودة الشاملة وكل من فاعلية إدارة

ققة ذات تقأثير الوظيفي  كما أظيرت نتائج الدراسقة أنق  روجقد عال زدا الوقت وا اعلية إدارةعنوي بين فم

زدا  القوظيفي  وكقان لفاعليقة إدارة الوققت معتقين وااملة مجتالشق  ودةبين فاعليقة إدارة الوققت والجق  معنوي 

ة الوققت  رقل مقن أثقر فاعليقة إدار على ازدا  الوظيفي  مقارنة ب كبروالجودة الشاملة مجتمعتين ازثر از

  . ية من عدماة الوظياجودة الحي والجودة الشاملةْ كل على انفراد على ازدا 

ف إلى مسقتو  جقودة الحيقاة الوظيايقة فقي المنظمقات تعر ال إلىت هدف اسةدر  (2012وأجرى البلبيسي  

قل ما لتقزا غقزة  ودرجقة غير الحرومية في قطاع قرف إ بتطبيقق عناصقرها داخق قا  والتعق قتو أروقتيق قى مسق   لق

قققاملي قققد  عق قققوظيفي لق قققر الحر ازدا  الق ققققات غيقق قققد  تأثالمنظمقق قققة  ومقق قوميقق قققرامج اسققققق قققق بقق ققققا بتطبيقق  متخد يرهقق

ققتبان مدراسققققت   واسققققتخد  الوصققققفي فققققيلمققققنيج باحققققث اال ققلت أداة لجمققققع البيانققققات وهققققي ا سقق ة. وقققققد توصقق

قاة و ظمقاالمن ا أننتققائج أهميققعققدة  الدراسققة إلقققى قة ذات ت غيقر الحروميقة فقي قطقاع غقزة تتمتقع بحيق ظيفيق

قة غيققر ا منظمققات ال فقي يقدة  كمقا أن أدا  العقاملينجقودة ج قا ة العاليقق قاز بالكفقق قزة يمتقق قاع غقق قة بقطقق لحروميقق

ققققي  ققققتو  الراققق قكمققققا  والمسقق ققققود عالققققق ققققائج لوجق ققققارت النتق ققققودةأشق ققققين جق ققققة بق ققققاة  ة إيجابيق ققققل الحيق ققققة داخق الوظيفيق

 في لعاملييقا. قزة وازدا  القوظيالحرومية فقي قطقاع غ المنظمقات غيقر

قققد  دفت إلققى بدراسقققة هقق  (2011 كمددا قددام عقدددة  ققازدا  لق معرفققة مسققتو  التمرقققين الققوظيفي وعالقتقق  بق

فقققي اا يعقق جمعلمقققين مشققرفين والمققدررين والمازردن. وتكققون مجتمققع الدراسققة مققن الالمشقققرفين التربققويين فققي 
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ققققققث بمققققققدرريات التربيققققققة والتعلققققققي  لمحافظققققققة جققققققر   العق ققققققدده  )بققققققة  والسققققققل . حيق ققققققغ عق ققققققرفاا 97لق  ( مشق

ققققققققار )6460ة و)اا ومققققققققدرر ( مققققققققدرر 326و)فة  ومشققققققققر  قققققققق  اختيق ققققققققد تق ققققققققرفاا 90( معلمققققققققاا ومعلمققققققققة  وقق  ( مشق

 قةسققققققيطة كعينقققققق ية البالطريقققققققة العشققققققوائمعلمققققققاا ومعلمققققققة ب( 4120اا ومققققققدررة و)( مققققققدرر 300ومشققققققرفة و)

 .)لمقققنيج )الوصقققفي التحليلقققيضقققافة إلقققى اسقققتخدام ا( كقققأداة للدراسقققة  باإلا سقققتبانةللدراسقققة واسقققتخدمت )

قققا  تقققي توصقققلت نتقققائج ال  الأهققق  ومقققن  إلييقققا الدراسقققة: أن مسقققتو  التمرقققين القققوظيفي لقققد  المشقققرفين ققققد جق

 وجققققد فققققروق عاليققققة  وتلمشققققرفين قققققد جققققا  بدرجققققة   ازدا  الققققوظيفي لققققد  اة  وأن مسققققتو بدرجقققة متوسققققط

قققد  المشقققر ذات د لقققة إحصقققائية فقققي مسقققتو  ممارسقققة التمرقققين  فين التربقققويين تعقققز  لمتغيقققر القققوظيفي لق

د لققة إحصققائية فققي تقققدرر مققدرري المققدارس والمعلمققين لمسققتو  ازدا   فققروق ذات دم وجققود جققنس  وعقق ال

وتوجد عالقة ارتباطيقة  والخبرة  لمتغير المؤهل العلمي المشرفين التربويين بمجا ت  تعز   الوظيفي لد 

 المشققرفينفي لققد  لققوظيفي ومجقققا ت ازدا  الققوظين مجققا ت التمرققين اإيجابيقققة ذات د لققة إحصققائية بققي

  .ينالتربوي

نظيمققي علققى ازدا  التعققرف إلققى أثققر المنققال الت إلققىهققدفت دراسققة ( 2010أجددرى بحددر وأبددو سددوير   و 

عناصققر المنققال التنظيمققي هققي  ة بغققزة  حيققث كانققت مياإلسققال الجامعققة يققين فققياإلدار  لعققاملينالققوظيفي ل

التكنولوجيقققا العمققل      طبيعققةا تصققا مشققاركة العققاملين  نمقق  دة  مققد لتنظيمققي  نمقق  القيققا)الييرققل ا

ئية فققي اتجاهققات العققاملين وجققود فققروق ذات د لققة إحصققا المسققتخدمة(  وهققدفت كققذلك إلققى معرفققة مققد 

 الوظيفي ْتعقز  للخصقائص الديموغرافيقة زفقراد مجتمقع دا ي على ازمنال التنظيمعناصر ال نحو تأثير

توزيعيقا عشقوائيا علقى   فققرة  تق ( 80) مؤلفقة مقن تبانةسام بيانات الدراسة باستخدا معج  الدراسة  وقد ت

نحقققو  اا امققق ع عقققة. وققققد أظيقققرت الدراسقققة توجيقققاا جامبال وموظفقققة مقققن العقققاملين اإلداريقققين موظفقققاا ( 2015)

دا  ئج أيضا على أن ازاإلسالمية  وأظيرت النتا ةال تنظيمي إيجابي في الجامعتوافر من الموافقة على
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بقين لوجقود عالققة إيجابيقة قويقة ذات د لقة إحصقائية النتقائج  كما أشارت  اا د يجالوظيفي للعاملين يعتبر 

 المية. معة اإلسين بالجاتو  ازدا  الوظيفي للعاملتوافر منال تنظيمي جيد ومس

ين فققي أدا  العققامل مة نظققاهققدفت إلققى تحليققل العالقققة بققين فعاليققة  وعدالقق بدراسققة  (2010  شدداهينوقددام 

والو   التنظيمي والثقة التنظيمية في كقل مقن الجامعقة الوظيفي  لى ازدا أثره عالفلسطينية  و  ات الجامع

اسقققة سقققئلة الدر ة عقققن أالتحليلقققي لإلجابققق المقققنيج الوصقققفي  ماسقققتخدا  هقققر. وققققد تققق وجامعقققة ازز  اإلسقققالمية

تصققميميا ليققذا الغققرم. وقققد   تقق  بان تإسقق ن خققال  جمققع البيانققات ازوليققة مقق   وقققد تقق  واختبققار فرضققياتيا 

ازدا  المطبقق وعلقى عدالتق    تقيقي ممن النتقائج أهميقا: وجقود رضقا علقى نظقا دد اسة إلى عت الدر توصل

يمقي كقان بدرجقة معقولقة    التنظا  القوظيفي والقو   ازد ن مستو أاإلسالمية  و  ين في الجامعةلد  العامل

 فقي جامعقة ثقر منق فقي الجامعقة اإلسقالمية أك فعقاا التنظيميقة مرت لثققةوظير مستو  ا  نفي كال الجامعتي

ن مناصقب إداريقة أدا  ازكقاديميين القذرن يشقغلو   لتقيقي منظقا وأظيرت النتائج أيضا أن    روجد اززهر  

الحوافز و  عن الوقت الذي تسقتغرق  عمليقات  محو  نظا روجد رضا غير كافأن  كما في الجامعتين  

 .امالت تنفيذ المع

قة لقيقادة الى أنمقاط اإلق عقرف الت إلقىهقدفت بدراسقة  (2010ر  كما قام ناص قات ازهليق قي المنظمق قائدة فق سق

قققى قققرف إلق قققطينية  والتعق قققطينية  فقققي المنظمقققات ازازدا  القققوظيفي  الفلسق قهليقققة الفلسق قققرف إلققق قققذلك التعق ى وكق

ققاط القيادرقققةبيعقققة العط لسققطينية  كمقققا هقققدفت منظمققات ازهليققة الفوازدا  الققوظيفي فققي ال الققققة بقققين ازنمق

ققى تحد  قإلق ققد مقق ققأثيررق ققر  د  تق ققيةالمتغيق ققرة   ات الشخصق ققنوات الخبقق ققي  سقق ققل العلمقق ققوظيفي  المؤهقق ققمى القق )المسقق

ققأثير اال ققد  تقق ققنس(  ومقق ققر  الجقق قعمقق ققرات التنظيميققق رهققا الزمنققي  عققدد المققوظفين( تيا  عم)مصققروفا ةلمتغيقق

قققى ازدا ين للقققنم  القيققادي اعلققى تققققدررات العقققامل قققره علق ق لسقققائد وأثق قققد اتبققق  في.وظيالقق قوقق قققنيج قع الباحققق ث المق

ق ا سققتبانة مالوصقققفي التحليلقققي  وققققد اسقققتخد  تقققي كقققان مقققن عينقققة الدراسقققة ال ات ازوليقققةكقققأداة لجمقققع البيانقق
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قققددها قققد  (340) عق قققن )مق قققاررين  ور مق قققا  أقسق قققرت بطريقققق م سق قققي اختيق قققر (. والتق قققو  قة  وأخق قققة العشقق ائية. العينق

قققلت ا قوتوصق قققة إلقققق قققد لدراسقق قققن الى عقق قققائج مد مقق قققونتقق قققديمقراطي هقق قققادي القق قققنم  القيقق قققا: أن القق قققن أهميقق قققر  قق ازكثق

 القققنم  القيقققادي اا طي  وأخيقققر اقر ي ازوتقققو رليققق  القققنم  القيقققاد  المنظمقققات ازهليقققة الفلسقققطينية قيفقق  اسقققتخداماا 

ين يققة المققوظفبسققبب تأد  وذلققك اا جيققد  عققد  الققوظيفي للعققاملين ي لققى أن مسققتو  ازدا الحققر  وأشققارت أيضققا إ

قر قائج  لألعما  الموكلة إلي  برفا ة وفاعلية زن  يعملون في منظمات هقدفيا غيق قرت نتق قا أظيق قي  كمق ربحق

فققي المنظمققات  مالمسققتخد  لقة إحصقائية بقين القنم  القيقادي  والحقرة ذات د قة وجقود عالققة طردرقالدراس

قنم   جققود عالقققة عرسققية ذات د لققةوظيفي  وو دا  الققتو  ازطينية ومسققازهليققة الفلسقق قين القق إحصققائية بقق

قتخد القيققادي ازو  قوقراطي المسقق قي المنظمقق  متقق قةفقق ق قات ازهليقق قتو  ازدا طينية ومسالفلسقق القوظيفي فقي هقذه  قق

 المنظمقات. 

مقين عور المعلؤثرة فقي شق مقل المق ة هقدفت إلقى الكشقا عقن العواراسق بد  (Bolin, 2008ن  كما قام بدول

ققان أثرهققا علققى ازدوار الوظيايققة  ل التفاعققل بققين ذه العوامقق ومققن بققين هقق  للمعلقق  فققي الرضققا الققوظيفي وبيق

ققةالمعلقق  وال ت لمققاا مققن معلمققي المققدارس الثانويققة للطبقققا( مع434ة علققى )دراسقق يققت الوأجر  .قيققادة اإلداريق

ق والمققققابالت(.  ا سقققتبانات بين وهمقققا )أسقققلو  . واسقققتخدمت الدراسقققةفقققي الصقققين طة والغنيقققةالفقيقققرة والمتوسققق

قي ا دا  القو وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل التي تؤثر في الرضقا القوظيفي  ظيفي للمعلق  القذي رقؤثر فق

  والضققققغوطات: تنققققتج إلداريققققة مقققع المعلمققققين رققققؤثر فققققي أدائيقققق لقيققققادة اتفاعققققل ا إني  حيققققث هقققي القيققققادة: 

بققة رققؤثر فققي تقيققي  المعلقق  مسققتو  الطلوذلققك زن  متحققانعمققل خققال  فتققرة ظيققور نتققائج ا ضققغوطات ال

ققوع الجققنس والعمقق ومققد  رضققاه عققن العمققل  والمتغيققرات الشخصققية: حيققث رققؤث ر والمسققتو  ر كققل مققن نق

 .ة الخبرة في الرضقا القوظيفي لقد  المعل تعلي  ومد رات الازكاديمي ودو 
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ظيايققة فققي مشققاركة الو ثققر الدراسققة هققدفت إلققى التحقققق مققن أ (Chughtai, 2008جددرى شددو تاي  أو 

دة مقن أعضقا  هيئقة ( مفقر 280زدا  الوظيفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية  وذلك مقن خقال  دراسقة )ا

قائج وجقود عالت النتق ظيقر وأ .ية( جامعقات باكسقتان5س فقي )التقدري قين ققة ارتبقاط معنويقة قويقة وإيجابيق ة بق

 وأن المسققققتويات لتنظيميققققة  المواطنققققة اكيات ين كققققل مققققن ازدا  الققققوظيفي وسققققلو ا سققققتغراق الققققوظيفي وبقققق 

ققققلالعاليققققة مققققن المشققققاركة الوظيايققققة تقققققود إلققققى مزيققققد مققققن التققققأثير اإل ققققات وسق ققققى اتجاهق  وكيات يجققققابي علق

 مقققل ي تقققرك العوالرابقققة فققق ا  التنظيمقققي  وانخفقققام معقققد  ال يقققاب خص ا نتمققق ازفقققراد التنظيميقققة  وبقققاز

ققققتغراقتو  عققققا   مقققق نيا خلققققق مسقققق مققققن شققققألممارسققققات التققققي سققققة مجموعققققة مققققن اكمققققا وجققققدت الدرا  ن ا سق

قققققحةمقققققن أهميقققققا )تطقققققوير وتنميقققققة ققققققدرات وميقققققارات العقققققاملين  المحافظقققققة علققققق  قققققلوكية واضق  ى معقققققارير سق

 ة(.اريال  العمل  ا ستقال  الذاتي  الثقة اإلد ين ومع زمومتيسقة  دع  العالقة مع المشرف

ابعين كمققا مققوظفين التقق ين أدا  القققة بقق إلققى تقققدي  مقارنققة للعال (Yang, 2006وهدددفت دراسددة يددانغ  

ثققققافيتين ادة اإلجرائيقققة فقققي بيئتقققين صققنفت مقققن قبقققل ققققادتي  ونقققوعين مقققن القيقققادة: القيققادة التحويليقققة والقيققق 

 ( موظفقاا مقن122اليا  و)( موظفاا من أسقتر 119عدد المبحوثين )(. بلغ  والصين  يا)أسترال همقامختلفتين  

قققققتويات  المر وسقققققين أهميقققققا: أئنتقققققائج وققققققد توصقققققلت الدراسقققققة إلقققققى ن .نصقققققيال قققققروا مسق  ازسقققققتراليين أظيق

قققةبقققين القيقققادة التحو ن فقققي الصقققين  ووجقققود عالققققة أعلقققى مقققن الثققققة فقققي ققققادتي   مقارنقققة بالمر وسقققي  يليق

قققققة واإلراليا  ولكقققققن   توجقققققد عالققققققة التقققققابعين فقققققي أسقققققت ا ئيقققققة وأد واإلجرا قققققةبقققققين القيقققققادة التحويليق  جرائيق

ققققارراسققققة سقققلطت ونتققققائج الد صقققين  وأدا  التقققابعين فققققي ال  الضققققو  علقققى ضققققرورة أخققققذ الققققادة فققققي ا عتبق

 .ئج ازدا ات ونتاالعالقة بين تسوية الخالفالبيئة الثقافية عند محاولة في  
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 سابقة:دراسات التعقيب على ال
قققت ضقققح بأنيقققا تبارنقققت مقققن حيقققث اليقققد مقققن خقققال  اسقققتعرام الدراسقققات السقققابقة رت اهتماماتيقققا  ف  وتنوعق

قةحيققث المجت ا تنوعقت مققنة  كمقق البحثيق  وأخققر  أجنبيققة   معقات التققي أجريققت فييقا  فمنيققا مجتمعققات عربيق

قققات تقققي تمجقققا ت وقطاعقققات العمقققل ال وكقققذلك تنوعقققت فقققي قققك الدراسق قققا تلق الدراسقققات  بب نقققدرةبسققق و  ناولتيق

ة إلقى لسقابقمقت الباحثقة بتقسقي  الدراسقات االمغقاررة بقازدا  المينقي قا-لسابقة التي ترب  متغير المسقاررةا

ني المغقققاررة وعالقتيقققا بقققبع  المتغيقققرات  والمحقققور الثقققا-ازو  رتحقققدل عقققن المسقققاررة ين: المحقققورمحقققور 

 يرات.المتغ ي )الوظيفي( وعالقت  ببع  رتحدل عن ازدا  المين

-المسققاررةحصققائياا بققين عالقققة دالققة إغققاررة عققدم وجققود الم-الدراسققات السققابقة المتعلقققة بالمسققاررةرت أظيقق 

(  ودراسققة سققمور 2017كدراسققة بققن بطققو ) تالميققذ السققنة الثانيققة ثققانوي فعققالي لققد  تققزان ا نة وا المغققارر 

ب اة عالقة  ررباطيهة  وجدت نمقا (  بي2012) كدراسقة  مسةطهر رلءلة  ورلهن درجة  رلةذءط  درلة  حصاةطاهط

 .(Osborn, 2005) روساورن

وتطقوير قا بتحسقين د  ارتباطيق ومق ي  ع في طرل موضقوع ازدا  القوظيفالدراسات السابقة التنو  ن منرتبي

يتضح مقن حيث انتيى اآلخرون. و أدا  العاملين بصفة عامة  وهذا ما رثري الدراسة الحالية وا نطالق 

، (2012) أاو زهةطد  دررس ، و(2013دررس  رلشرهف )  و(2015)لءطس أاو ردراسة  ذلك مقن خقال 

 .(2011عقد  )و  (2012رلالاهس  )و

قى مفيقوم المسقاررة-ابقة في المساررةدراسات السالية من الة الحاستفادت الدراس -المغاررة في التعرف علق

قاالمغاررة  كذلك  قر اإلطق قري المتعلققة بالمسق التعرف علقى عناصق واسقتخدمت مقيقاس لمغقاررة  ا-اررةر النظق

مجققا  ة فققي ة الحاليققة مققن الدراسققات السققابقاسققتفادت الدراسقق  لمغققاررة. كمققاللمسققاررة وا (1991بققن مققانع )ا

قققى مفيقققوم ازدا  القققوظيفي  وعناصقققره  ومحدداتققق   وتقييمققق   المينقققي )ازدا    القققوظيفي( فقققي التعقققرف علق
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في تطوير أداة الدراسة المتعلققة بقازدا   ت السابقةلدراساكما استفادت الباحثة من اوالعوامل المؤثرة ب   

 .تحدرد متغيرات الدراسةميني ومجا تيا  وفقراتيا  و ال

ذات صققلة  بقة العربيققة وازجنبيققة لقق  تعثققر الباحثققة علققى دراسققات راسققات السققاسققتعرام الد ال  اومققن خقق 

وذلققك مققن  ويين درن التربقق بققازدا  المينققي فققي لققد  المرشقق  يققاقتالمغققاررة وعال-المسققاررةمباشققرة بموضققوع 

جققز لقق  تن -وفققي حققدود علقق  الباحثققة-فققي محققافظتي الخليققل وبيققت لحقق  وجيققة نظققر المرشققدرن التربققويين 

 سات حدرثة ذات صلة مباشرة أو متقاربة من موضوع الدراسة الحالية.فلسطين دراى اآلن في حت

ن ييهققامين وأساسقق  وعينلموضقق  تطرقققت  ابقة فققي كونيقققادراسققات السقق عققن بققاقي الاسققة الحاليققة در التميققزت و 

  كمقا لحق وبيقت محافظتي الخليل التربويين في لد  المرشدرن  الميني(ا  زد وا المغاررة -)المساررةهما 

قققةن هقققذه اأ قققر الحدرثق قققات العصق قققع متطلبق بيقققا الدققققة  والسقققريعة والتقققي   رراعقققى أحيانقققاا  لدراسقققة تزامنقققت مق

قارفيقدم ل والمتابعة بما   لقذلك يمرقن تحسقين ازدا  وتطقورهبقدورها  تخقدم ومقات ومعل لمجتمعقات مقن معق

وازدا   المغقاررة-اررةمسق اليمقا بقين فققة العال انطالق نحو تحدرد طبيعقة نقطة بد  أو بار هذه الدراسةاعت

لألمقام  بق  ققدماا  يوتطقويره والمضق إيجقابي وفعقا   من أجل الوقوف على مقا هقو -إن وجدت  -الوظيفي

ى الطريقق الققي  النيوم ب  مقن جدرقد وإعقادة وضقع  علق  ي من أجقلما هو سلبتعدرل وتقوي  ومعالجة و 

 .أخر   من جدرد مرةا 
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52 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
ذه الديراسة يا الباحثة لتنفيذ هة وإجرا اتيا التي قامت بتناو  هذا الفصل وصفاا كامالا لطريقة الديراس

يا وثباتيا  إجرا ات  اسة وأداة الديراسة وصدقمع الديراسة وعينة الدير راسة ومجتوشمل وصا منيج الدي 

 ئية. اإلحصالمعالجات راسة  واالدي 

 الّدراسة منهج
لبحقث ي افق طريققةوهقو   وا رتباطيالمنيج الوصفي بشقي  التحليلي  في هذه الدراسة استخدمت الباحثة

 -  ت محقددةلقى تقساجابقة عييقداا لإلعقن الحاضر  وتيدف إلى تجييز بيانات إلثبات فروم معينة تم

ات عنيقا فقي زمقان إجقرا  المعلوم رن جمعة التي يمال الراهنبدقة تتعلق بالظواهر الحالية وازحد  -سلفاا 

. واليقققدف مقققن اسقققتخدام المقققنيج (2005  ينوالشقققريفنقققي الالكي) وذلقققك باسقققتخدام أدوات مناسقققبة  البحقققث 

قتيقا بقأدائي  المينقي فقي ويين وعالشدرن التربق المساررة والمغاررة لد  المر الوصفي ا رتباطي هو معرفة  

   .  محافظتي الخليل وبيت لح 

  مجتمع الّدراسة
   بالغ عددهفي محافظتي الخليل وبيت لح  والجميعاا لتربويين ون مجتمع الديراسة من المرشدرن اكت

 حسب  ( في محافظة بيت لح 84( في محافظة الخليل  و)261  مني  )رشداا ومرشدةا ( م345)

 .  (2019إحصائية مدرريات التربية والتعلي  في كل من محافظتي الخليل وبيت لح  للعام )

 ةعينة الّدراس
 رشداا ( م60) ى عينة مرونة من قامت الباحثة بإجرا  دراسة استطالعية عل عية:االستطالالعينة  -أ

حقق من  جل التي يل وبيت لح   وذلك من أفي محافظتي الخلمن مجتمع الدراسة ازصلي ومرشدة 
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   (1991المغاررة من إعداد )بن مانع  -ت الديراسة وثباتيا  إذ استخدم مقياس المساررةصدق أدوا

ن  مما  جيدربات وث  دوات تتمتع بصدقة ازدا  الميني من إعداد الباحثة  حيث تبيين أني ازواستبان 

 .راسةن أجل تحقيق أهداف الدي أعطى الباحثة مؤشراا على استخدام ازدوات م

  ( مرشققداا ومرشققدةا 345  )والبققالغ عققددهبعققد حصققر عققدد أفققراد مجتمققع الدراسققة  عينددة األساسددية:لا -ب

ت الباحثقققة   قامققق محقققافظتي الخليقققل وبيقققت لحققق تقققب التربيقققة والتعلقققي  فقققي مقققن وخقققال  مخاطبقققة مراو 

( مرشققداا ومرشققدةا مققن المرشققدرن العققاملين فققي المققدارس 260مققن ) ة تكونققت عشققوائي ار عينققةباختيقق 

م(  أي مققا يمثققل 2020-2019محققافظتي الخليققل وبيققت لحقق  فققي العققام ازكققاديمي ) فققي وميققةرحال

   والجدو  اآلتي روضح خصائص العينة الديمغرافية.%( من مجتمع الدراسة75.4)

 حسب الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، والمحافظة ةمو رافيلعينة الديائص ا(: خص1جدول  

 % النسبة ددالع مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 47.7 124 ذكر

 52.3 136 أنثى

 100.0 260 المجموع

 برةسنوات الخ

 30.0 78 سنوات 5أقل من 

 37.7 98 سنوات 10-5

 32.3 84 سنوات 10ن أكثر م

 100.0 260 المجموع

 العلمي ؤهلالم

 79.6 207 بكالوريوس

 20.4 53 ماجستير فأعلى

 100.0 260 المجموع

 افظةالمح

 75.8 197 لخليل ظة امحاف

 24.2 63 محافظة بيت لحم

 100.0 260 المجموع
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 الّدراسة:ات أدو 

 المسايرة والمغايرةأواًل: مقياس 

 :وصف المقياس -1

بيققققدف الحصققققو  علققققى تقققققدرر كمققققي لمققققا ردركقققق   (1991)بققققن مققققانع س سققققعيد اعتمققققدت الباحثققققة مقيققققا

لمسققاررة والمغققاررة  حيققث يقققيس اثنققي مققن سققلوك االمسققتجيب علققى المقيققاس مققن السققمات الجزئيققة لكققل 

 أنماط مساررة الفرد أو مغاررت  للجماعة.بعداا اجتماعياا وسلوكياا تتعلق ب عشر

عققد المسققاررة اثنققي عشققر يحققوي ب ة(  حيققث المغققارر  –سققاررة بعققدرن رئيسققين همققا )الم وتكققون المقيققاس مققن

العطقا   التمركقز حقو  اآلخقرين    اعيقةجتمية ا الحساسق عداا فرعياا تتضقمن السقمات التاليقة: )اإلرثقار  ب

ا بعقققد مققق (. أالتسقققامح  ا نفتقققال التعقققاون   الثققققة ا جتماعيقققة  نسقققجامالمسقققالمة  التوحقققد  ا    سقققتقالليةا

  التبلد ا جتمقاعي)ازثرة  وتتضمن كذلك السمات التالية:  عياا ر ف بعداا عشر  اتحت  اثن المغاررة فينطوي 

 (.دد التش  ا نغالق  التنافس  الخجل  رالعدوانية  ا نعزا   التناف  التبرية  الذات  ازخذ  التمركز حو 

ة المسقارر كقون مجمقوع بنقود اررة أربع بنود  بحيث تبعاد المغأو  كما رتبع كل بعد فرعي من أبعاد المساررة

 96)لمرون من بند(  وتكون مجتمعة بنود المقياس كرل ا 48لمغاررة )ند(  وكذلك مجموع بنود اب  48)

ق تمامقاا  موافقق إلقى حقد  كبيقر  ا ستبيان ستة أوزان تبقدأ مقن )موافق بند(. وتندرج تحت كل بند من بنود 

ى اإلطققالق(  وافققق علقق   غيققر مفققق إلققى حققد  كبيققرفققق إلققى حققد  مققا  غيققر مواموافققق إلققى حققد  مققا  غيققر موا

 (.6-1درجات هذه ا ختيارات من )بحيث تتدرج 
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 توديع العبارات:

ة الربقارات لفرعيق دهقا ااالمغقاررة  بحيقث أخقذت أبع –ة ع الربقارات فقي مقيقاس المسقارر حثة بتوزيقامت البا

 (:2و موضح في الجدو  )رقاماا على النحو اآلتي كما هأالتي تحمل 

 المغايرة على األبعاد الفرعية للمقياس –لمسايرة امقياس  عبارات (: توديع2جدول  

 المغايرة المسايرة 

 أرقام الفقرات البُعد قام الفقراترأ البعد مالرق 

 (8، 7 ،6 ،5) رألثر  (4، 3، 2، 1) رإلهثطر   1
 (16، 15، 14، 13) د رالجبمطع رلبال (12، 11، 10، 9) رلصسطسه  رالجبمطعه   2

 (24، 23، 22، 21) رألخذ (20، 19 ،18 ،17)   رلعيط 3

رلبمرءةةةةةةةز صةةةةةةةو   4
 رآلخرهن 

 (32، 31، 30، 29) رلذرت رءز صو بمرل (28، 27، 26، 25)

 (40، 39 ،38 ،37) رلباعه  (36، 35، 34، 33) ه  رالسبقالل 5

 (48، 47، 46، 45) رلعدورنه  (44، 43، 42، 41) رلمسطلم  6

 (56، 55، 54، 53) عزر نرال (52 ،51، 50، 49) د رلبوص 7

 (64، 63، 62، 61) رلبنطفر (60، 59، 58، 57) رالنسجطم  8

 (72، 71، 70، 69) رلخج  (68، 67، 66، 65) طعه  رالجبمرلثق   9

 (80، 79، 78، 77) رلبنطفس (76، 75 ،74 ،73) رلبعطون  10

 (88، 87، 86، 85) قورالنغال (84، 83، 82، 81) رالنفبطح   11

 (96، 95، 94، 93) رلبشدد (92، 91، 90، 89) رلبسطمح 12

 48 مجموع البنود 48 مجموع البنود

 96 ود المقياس ككلع بنمجمو

 :المغايرة-ةساير الم صد  مقياس -2

 لي:صدق االتساق الداخ

على البيئة الفلسطينية بتطبيق المقياس على عينة إلى صدق المقياس  قامت الباحثة وزغرام التوصل  

بحسققاب  وذلققك المقيققاستقق  التيحقققق مققن صققدق و ( مققن المرشققدرن والمرشققدات التربويققات 60مققن ) مرونققة

القذي تنتمقي إليق  مقع  رات المجقا فققرة مقن فقق لكقل  (Pearson Correlation) رتبقاط بيرسقون معامقل ا

 (:3وذلك كما هو واضح في الجدو  )الدرجة الكلية للمجا   
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كل  قرة من فقراتلمصفوفة ارتباط كل ف  (Pearson Correlation  االرتباط بيرسون نتائج معامل (: 3 ول دج
 .سايرةمن أبعاد الم بُعدلكل  مع الدرجة الكليةة المساير  ُبعد من أبعاد

 البُعد
م ق ر

 البند
 البُعد )ر(

رقم 

 الفقرة
 البُعد )ر(

رقم 

 البند
 )ر(

 اإليثار 

1 0.54** 

 االستقاللية

33 0.64** 

الثقة 

 االجتماعية

65 0.72** 

2 0.62** 34 0.52** 66 0.69** 

3 0.70** 35 0.45** 67 0.79** 

4 0.70** 36 0.43** 68 0.81** 

الحساسية 

 ية االجتماع

9 0.79** 

 المة مسال

41 0.72** 

 التعاون 

73 0.67** 

10 0.49** 42 0.64** 74 0.74** 

11 0.77** 43 0.59** 75 0.77** 

12 0.64** 44 0.57** 76 0.70** 

 العطاء 

17 0.52** 

 التوحد

49 0.57** 

 االنفتاح

81 0.72** 

18 0.54** 50 0.53** 82 0.76** 

19 0.54** 51 0.63** 83 0.79** 

20 0.64** 52 0.83** 84 0.75** 

التمركز 

حول 

 اآلخرين 

25 0.48** 

 االنسجام

57 0.67** 

محالتسا  

89 0.81** 

26 0.57** 58 0.68** 90 0.76** 

27 0.56** 59 0.64** 91 0.78** 

28 0.61** 60 0.80** 92 0.80** 
 (α≤0.01ة إحصائيّاً عند )** دالّ  

مرتبطققة مققع الدرجققة الكليققة لكققل بعققد مققن أبعققاد جميعيققا اط فقققرات المسققاررة مصققفوفة ارتبقق  رتبققين أن مققي 

ا بالتيالي يعبر مساررة  وهذ لداخلي لفقرات مقياس الحصائيياا  مما يشير إلى قوة ا تساق اودالية إ المساررة

 ا صيغت من أجل مياس .عن صدق فقرات مقياس )المساررة( في مياس م

قالت ا رتبقاط بقين درجقة كقل ا تساق الداخلي لتحقق مقن صدق لو  قساب معامق لألبعاد ققامت الباحثة بحق

 ( روضح ذلك.4) ة مع الدرجة الكلية للمساررة  والجدو د المسارر بعد من أبعا

مع الدرجة   بعدط درجة كل لمصفوفة ارتبا (Pearson Correlationاالرتباط بيرسون  امل (: نتائج مع4جدول  
 .رةللمسايالكلية 

 
)ر( لـ)درجة البعد*الدرجة 

 الكلية للمسايرة(
 

)ر( لـ)درجة البعد*الدرجة 

 رة(الكلية للمساي

 **0.53 التوحد  **0.57 ثار اإلي

 **0.69 االنسجام  **0.66 عية االجتما الحساسية

 **0.64 الثقة االجتماعية  **0.74 العطاء 

 **0.59 التعاون  **0.60 ول اآلخرين التمركز ح

 **0.60 االنفتاح  **0.61 ستقاللية الا

 **0.66 التسامح **0.57 المسالمة  
 (α≤0.01اً عند )** دالّة إحصائيّ  
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مقع الدرجقة جميعيقا سقاررة مرتبطقة الم بعقاد ز ( إلى أن الدرجقة الكليقة4  )تشير البيانات الواردة في جدو 

جميع أبعاد المساررة مقع  على اتساق   وهذا رد (α≤0.01)صائية ستو  د لة إحالكلية للمساررة عند م

 ائي مرتفع. ع بصدق بنمقياس المساررة  بالتالي فإن جميع أبعاد المساررة تتمت

كل لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson Correlationتباط بيرسون  ر اال(: نتائج معامل 5 جدول 
 .عاد المغايرةلكل ُبعد من أبجة الكلية مع الدر  غايرةًبعد من ابعاد الم

 البُعد
رقم 

 البند
 البُعد )ر(

رقم 

 الفقرة
 البُعد )ر(

رقم 

 البند
 )ر(

 األثرة 

5 0.74** 

 التبعية

37 0.54** 

 الخجل

69 0.63** 

6 0.62** 38 0.59** 70 0.64** 

7 0.69** 39 0.63** 71 0.78** 

8 0.51** 40 0.71** 72 0.76** 

تبلد ال

 االجتماعي

13 0.77** 

 العدوانية

45 0.58** 

 التنافس 

77 0.66** 

14 0.79** 46 0.87** 78 0.68** 

15 0.68** 47 0.75** 79 0.79** 

16 0.47** 48 0.66** 80 0.67** 

 األخذ 

21 0.60** 

 عزالاالن

53 0.67** 

 االنغالق

85 0.77** 

22 0.68** 54 0.76** 86 0.74** 

23 0.68** 55 0.57** 87 0.76** 

24 0.59** 56 0.61** 88 0.81** 

التمركز 

 حول الذات 

29 0.55** 

 التنافر

61 0.77** 

شددالت  

93 0.79** 

30 0.66** 62 0.68** 94 0.77* 

31 0.66** 62 0.59** 95 0.61** 

32 0.61** 64 0.57** 96 0.66** 

 ( α≤ 0.01ند ) ة إحصائي اً ع ** دال   

( إلى أن جميقع مقي  مصقفوفة ارتبقاط فققرات المغقاررة مرتبطقة مقع 5الجدو  ) ت الواردة فيتشير المعطيا

داخلي لفقققرات يياا  ممققا يشقير إلققى ققوة ا تسققاق الق ل بعقد مققن أبعقاد المغققاررة ودالقية إحصقائالكليقة لكقق الدرجقة 

ت مقن أجقل المغقاررة( فقي ميقاس مقا صقيغفقرات مقيقاس )مقياس المغاررة  وهذا بالتيالي يعبر عن صدق 

 مياس .

قالت  قساب معامق قامت الباحثقة بحق بقين درجقة كقل ا رتبقاط وللتحقق مقن صدق ا تسقاق القداخلي لألبعقاد قق

 ( روضح ذلك.6)بعد من أبعاد المغاررة مع الدرجة الكلية للمغاررة  والجدو  
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من أبعاد  بعدلمصفوفة ارتباط درجة كل  (Pearson Correlationاالرتباط بيرسون  (: نتائج معامل 6جدول  
 .للمغايرةمع الدرجة الكلية المغايرة 

 البُعد
)ر( لـ)درجة البعد*الدرجة 

 مغايرة(الكلية لل
 البُعد

)ر( لـ)درجة البعد*الدرجة 

 الكلية للمغايرة(

 **0.60 االنعزال **0.58 األثرة

 **0.57 التنافر **0.69 التبلد االجتماعي

لخجلا **0.60 األخذ  0.68** 

 **0.57 التنافس **0.63 التمركز حول الذات

 **0.65 االنغالق **0.58 التبعية

تشددلا **0.48 العدوانية  0.54** 

 ( α≤ 0.01** دال ة إحصائي اً عند )  

الدرجققة بعققاد المغققاررة مرتبطققة مققع ( إلققى أن الدرجققة الكليققة لجميققع أ6تشققير البيانققات الققواردة فققي جققدو  )

  وهذا رد  على اتسقاق جميقع أبعقاد المغقاررة مقع (α≤0.01)ررة عند مستو  د لة إحصائية للمغا الكلية

 أبعاد المغاررة تتمتع بصدق بنائي مرتفع. فإن جميع مقياس المغاررة  بالتالي 

درجقة الكليقة المغاررة( مع ال-)المساررة تباط بين الدرجة الكلية لمجاليكذلك ت  حساب مي  معامالت ا ر 

 (:7كرل  وذلك كما هو موضح في جدو  ) لمقياسل

 رة( مع الدرجة الكلية للمقياسالمغاي-رة(: يبين قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لمجالي  المساي7جدول  

 الداللةمستوى  معامل ارتباط بيرسون )ر( المتغيرات

 0.00 .780** للمقياس * الدرجة الكليةالمسايرة

 0.00 .860** للمقياس ليةجة الك* الدرالمغايرة
 (α≤0.01** دالّة إحصائيّاً عند ) 

جققا ت تققرتب  بالدرجققة الكليققة أن جميققع الم( 7جققدو  )رتضققح مققن خققال  البيانققات الققواردة فققي ال

حيقققث أن معامقققل ارتبقققاط  ،(α≤0.01مسقققتو  د لقققة ) حصقققائية عنقققد ذو د لقققة إوهقققي س ارتباطقققاا للمقيقققا

  ممققا يشققير إلققى قققوة ا تسققاق جيققداا والدرجققة الكليققة للمقيققاس كققان مجققا   رسققون للعالقققة بققين درجققة كققلبي

رة والمغققاررة لققد  المرشققدرن التربققويين فققي المسققارميققاس ك معققا فققي وأنيققا تشققتر  المقيققاس الققداخلي لفقققرات 

 .لح  محافظتي الخليل وبيت 
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 التمييزي: الصد 
جات بعقققد تقققوزيعي  علقققى ى القققدر فقققروق بقققين أققققل القققدرجات وأعلققق تققق  حسقققاب الصقققدق التمييقققزي بد لقققة ال

نتققين ر )ت( لعي%( مققن العينققة الكليققة  وقققد اسققتخدم اختبققا27مجمققوعتين تمثققل كققل مجموعققة مققا نسققبت  )

 ( روضح ذلك.8(  والجدو  )Independent Sample t-testين )مستقلت

 بين منخفضيلفرو  عرف على اللت( Independent- Sample t-test  ت( اختبار ( نتائج 8  جدول
 .المغايرة(-عي الدرجات للمسايرة وللمغايرة وللدرجة الكلية لدمقياس  لمسايرةومرتف

 راتكراالت المجموعة  المتغير
وسط متال

 بيالحسا

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 جة الكليةدرال

 لمسايرةل

 0.12 3.34 70 منخفضي الدرجات
-32.43 0.00 

 0.31 4.63 70 مرتفعي الدرجات

الدرجة الكلية 

 لمغايرةل

 0.33 3.41 70 منخفضي الدرجات
-2.49 0.01 

 0.81 3.67 70 مرتفعي الدرجات

كلية الدرجة ال

-لمقياس المسايرة

 المغايرة

 0.17 3.38 70 منخفضي الدرجات
-11.78 0.00 

 0.52 4.15 70 مرتفعي الدرجات

 138(، درجات الحرية = 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) (، 0.01حصائياً عند مستوى داللة )* *دالة إ

 2.58 = ( 0.01)ت( الجدولية عند مستوى داللة ) ، قيمة1.96 = ( 0.05) قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة

ررة  وكذلك للدرجة الكلية لى أن ميمة )ت( المحسوبة للمساررة  وللمغا( إ8ي الجدو  )تشير النتائج ف

(  مما رد  0.05المغاررة جميعيا أكبر من ميمة )ت( الجدولية عند مستو  د لة ) -المساررة  لمقياس

رجة تين  أي أن الدرجة الكلية زبعاد المقياس والد بين المجموعية د لة إحصائ فروق ذات على وجود 

بالدرجات  وهذا رد   لدنيا(ى التمييز بين المجموعتين )العليا واالمغاررة قادرة عل-لمقياس المساررةالكلية 

 . المغاررة رتمتع بصدق تمييزي مرتفع-على أن مقياس المساررة
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 فلسطينيةعلى البيئة ال مغايرةال-ةالمساير لمقياس ي الصد  التوكيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمسايرةل النموذج البنائي(: 1نموذج   

 عشر االثنىللمسايرة وبين أبعادها لكلية العالقات بين الدرجة االمطابقة لنموذج حسن  مؤشرات  (:9  جدول

 محك القبول القيمة المحسوبة  المؤشر

 الة غير د 49.73 (2) مربع كاي

 / df 51حرية ت الدرجا

 - 0.528 مستوى الداللة

 0.98 5 df/2 ( df/2) الحريةة  نسبة مربع كاي إلى درج

 مؤشرات المطابقة المطلقة

GFI : 1  المطابقة جودةمؤشر GFI  0.90 

AGFI0.995 دة المطابقة المعدل: مؤشر جو AGFI  0.90 

RMSEA: 0.00  ات الخطأ التقريبيسط مربعجذر متو RMSEA  0.08 

 المتزايدةمؤشرات المطابقة 

TLI :1  مؤشر توكر لويس TLI  0.90 

NFI0.93 ؤشر المطابقة المعياري: م NFI  0.90 

CFI :1  ة المقارنمؤشر المطابق CFI  0.95 
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 لنمققوذج العالقققات بققين( Goodness of Fit) المطابقققة جققودةمؤشققرات أن  (9)رتضققح مققن الجققدو  

أفضل القي  لكل المؤشقرات  وأن جميقع  علىيحوز   في النموذج أن ين أبعادهاررة وباللمسلية ة الكالدرج

ت( المرافقققققة ) مققققي  حيققققث نالحققققظ أن  (0.01) عنققققد مسققققتوي الد لققققة إحصققققائياا  تقققققدررات النمققققوذج دالققققة

كمقا   ر.نقي د لقة جميقع معقامالت المسقا( وهقذا يع1.96: 1.96-ة )لمعامالت المسار   تقع في الفتر 

 الحرية إلى درجات  مربع كاينسبة كما أن   (0.05و   0.01)  غير دالة عند المستويين  كاي تربيعن أ

( 1) غ القيمقةلق لقذي بلقويس ا -مؤشر تقوكر  كاننموذج  وكذلك لمؤشر جيد ل ( وهو5) كان أصغر من

 أهققق  هقققوو  (RMSEA) لمؤشقققر رمسقققي باإلضقققافة تامقققة نمقققوذج مطابققققة لى مطابققققة البيانقققات للققق د لقققة ع

جقودة  ؤشقرمكقذلك   مطابققة تامقةميمقة  هقيو ( 0.00) القيمقة بلقغالنمقوذج البنقائي والقذي  المؤشرات فقي

 جقققودة المطابققققةمؤشقققر  ت ميمقققةرقققد  علقققى جقققودة مطابققققة تامقققة  وبلغققق  (1القققذي بلغقققت ميمتققق  )المطابققققة 

لغقت ميمتق  لمريقاري بة التامة  ومؤشر جودة المطابقة اتد  على المطابق وهذه القيمة (0.995المعد  )

 جودة مطابققة تامقة. ( وهي1المطابقة المقارن )وبلغت ميمة مؤشر   وهي جودة مطابقة عالية (0.93)

   إذ تشققير التقققدررات مرتفعققة ا ذات مققي يقق   كوند لألبعققاوبققذلك رققت  قبققو  مققي  معققامالت الصققدق أو التشققبع 

 .لقبو  النموذج قويةإلى محرات ( AMOS) مجالمعطاة بالبرنا

 Compositeالثبقققات المركقققب )و   (Discriminant Validity) زي التمقققارلصقققدق   حسقققاب اتققق و 

Reliability) وب( ( الذي ت  بنا ه مقن خقال  برنقامج يمقوس )1ا عتماد على النموذجAMOS)يقث   ح

 Composite Reliabilityة الثبقات المركقب )  كمقا بلغقت ميمق (0.73) رزي التمقاة الصقدق ت ميمق بلغق 

(C.R)) (0.84) ون يخقر ار هيقر و   حيقث أشق(Hair et al., 2014)  ميمقة الصقدق التمقارزي إلقى أن

(Average Variance Extracted (AVE)) ( وميمققة الثبققات 0.5يجققب أن تكققون أكبققر مققن  )

 .ه الشروط تحققت في النموذج البنائي للمساررةوهذ  (0.7أكبر من ) ن تكون المركب يجب أ
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 ايرةمغلللبنائي النموذج ا(: 2نموذج   

 عشر االثنىوبين أبعادها  للمغايرةالعالقات بين الدرجة الكلية المطابقة لنموذج حسن مؤشرات  (:10  جدول

 محك القبول القيمة المحسوبة  المؤشر

 غير دالة  99.20 (2) مربع كاي
 / df 36درجات الحرية 
 دالة  0.00 مستو  الد لة 

 2.76 5 df/2 ( df/2) الحرية ة  نسبة مربع كاي إلى درج
 مؤشرات المطابقة المطلقة

GFI : 0.97  المطابقة جودةمؤشر GFI  0.90 
AGFI 0.96 دة المطابقة المعد : مؤشر جو AGFI  0.90 

RMSEA:  0.021  الخطأ التقريبي اتمربعس  جذر متو RMSEA  0.08 
 المتزايدة مؤشرات المطابقة 

TLI :0.97  مؤشر توكر لويس TLI  0.90 
NFI0.96 لمطابقة المرياري : مؤشر ا NFI  0.90 
CFI :0.97   ة المقارن مؤشر المطابق CFI  0.95 
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 مقوذج العالققات بقينلن( Goodness of Fit) المطابققة جقودةمؤشقرات أن  (10)رتضقح مقن الجقدو  

مققا عققدا  المؤشققرات أفضققل القققي  لكققل  علققىيحققوز   فققي النمققوذج أنقق  وبققين أبعادهققا للمغققاررةالدرجققة الكليققة 

 يشقير إلقى عقدم وهقذا(  0.00( بد لقة إحصقائية )99.20جودة المطابقة كقاي تربيقع القذي بلقغ ) مؤشر

 شقروط المطابققة إلقى ةالباحثق  اتجيقت ك   ولقذلمطابقة النموذج إ  في حالة عدم اعتدالية توزيقع البيانقات 

يقث نالحقظ أن ح( 0.01) لقةتوي الد عنقد مسق  إحصقائياا  أن جميقع تققدررات النمقوذج دالقةتبين   و البدرلة

نققققي د لققققة جميققققع ( وهققققذا يع1.96 :1.96-ة ))ت( المرافقققققة لمعققققامالت المسققققار   تقققققع فققققي الفتققققر  مققققي 

مؤشققر جيققد  ( وهققو5) كققان أصققغر مقن الحريققة درجقات  لققىإمربققع كققاي نسقبة كمققا أن  معقامالت المسققار.

البيانقققات ى مطابققققة لققق عد لقققة ( 0.97) غ القيمقققةلققق لقققويس القققذي ب -مؤشقققر تقققوكر  كقققاننمقققوذج  وكقققذلك لل

ؤشققرات فققي النمققوذج البنققائي الم أهقق  هققوو  (RMSEA) لمؤشققر رمسققي باإلضققافة  قويققةنمققوذج مطابقققة لل

الققذي بلغققت ميمتقق  جققودة المطابقققة  مؤشققرك كققذل  ةجيققد مطابقققة ميمققة  هققي( 0.021) القيمققة بلققغوالققذي 

وهقققذه  (0.96معقققد  )ال مطابققققةجقققودة المؤشقققر   وبلغقققت ميمقققة جيقققدةرقققد  علقققى جقققودة مطابققققة  (0.97)

وهققي جققودة  (0.96غققت ميمتقق  )  ومؤشققر جققودة المطابقققة المريققاري بلالجيققدةة تققد  علققى المطابققق  القيمققة

وبقذلك رقت  قبقو   .عاليقة( وهقي جقودة مطابققة 97ارن )المطابققة المقق وبلغت ميمة مؤشقر   مطابقة عالية

 مجالمعطقاة بالبرنقا ررات تشقير التققد    إذ رتفعقةم ا ذات مقي يق   كونلألبعاد مي  معامالت الصدق أو التشبع 

(AMOS ) لقبو  النموذج قويةإلى محرات. 

 Compositeالثبقققات المركقققب )و   (Discriminant Validity) التمقققارزي الصقققدق وتققق  حسقققاب 

Reliability) (C.R) ( القققققذي تقققققق  بنققققققا ه مقققققن خققققققال  برنققققققامج يمققققققوس 1وبا عتمقققققاد علققققققى النمققققققوذج )

(AMOS) كمقققا بلغقققت ميمققق (0.81) تمقققارزي الالصقققدق  ة  حيقققث بلغقققت ميمققق  ( ة الثبقققات المركقققبC.R) 

 ميمقققة الصقققدق التمقققارزي إلقققى أن  (Hair et al., 2014)  حيقققث أشقققار هيقققر ويخقققرون (0.90)
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(Average Variance Extracted) (AVE) ( وميمقققة الثبقققات 0.5يجقققب أن تكققون أكبقققر مققن  )

 (.0.7المركب يجب أن تكون أكبر من )

ثبقققات التقققي قامقققت بيقققا الباحثقققة تبقققين أن مقيقققاس المسقققاررة ت الصقققدق وال  إجقققرا االممقققا سقققبق ومقققن خققق 

 خصائص  السيرومترية في البيئة الفلسطينية.والمغاررة حافظ على 

 :الثبات -2
موضقح فقي  بحساب معادلة الثبات كرونبال ألفا  وذلك كما هوتساق الداخلي و قة ا ْحسب الثبات بطري

 (.11الجدو  )

  المغايرة(- المسايرة لمقياسثبات عامالت ال(: م11جدول  

 عدد الفقرات المتغيرات

 فيةالتجزئة النص كرونباخ ألفا

 معامل الثبات
معامل سبيرمان براون 

 المصحح

 0.69 0.68 8 اإليثار واألثرة

 0.72 0.67 8 الحساسية االجتماعية والتبلد االجتماعي

 0.67 0.71 8 العطاء واألخذ

 0.73 0.72 8 الذات التمركز حول اآلخرين والتمركز حول

 0.69 0.68 8 التبعية –االستقاللية 

 0.72 0.74 8 وانيةالمسالمة والعد

 0.72 0.74 8 التوحد واالنعزال

 0.63 0.64 8 االنسجام والتنافر

 0.70 0.72 8 الثقة االجتماعية والخجل

 0.75 0.75 8 التعاون والتنافس

واالنغالق –االنفتاح   8 0.73 0.70 

ح والتشددالتسام  8 0.69 0.73 

 0.81 0.85 48 الدرجة الكلية للمسايرة

يرةكلية للمغاالدرجة ال  48 0.83 0.80 

 0.84 0.89 96 الدرجة الكلية للمقياس
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( أن ميمة معامل ثبات كرونبال ألفا لجميع مجا ت المقياس  11في الجدو  )الواردة  يات المعط تشير 

إذ تراوحت مي  معامل ثبات كرونبال ألفا زبعاد المقياس بين    جيدةوللدرجة الكلية للمقياس كانت 

مل ابلغ مع(  كما 0.85ية للمساررة )(  وبلغ معامل ثبات كرونبال ألفا للدرجة الكل0.75 – 0.67)

(  كذلك بلغ كذلك معامل ثبات كرونبال ألفا للدرجة  0.83رونبال ألفا للدرجة الكلية للمغاررة ) ثبات ك

زئة  ج(. أيضاا ت  التيحقق من ثبات المقياس بحساب الثبات بطريقة الت 0.89كرل )الكلية للمقياس 

امل    وبلغ مع(0.75 – 0.63اون المصحح ما بين )النصاية  حيث تراوحت مي  معامل سبيرمان بر 

(. مما يشير إلى أن المقياس رتمتع  0.84سبيرمان براون المصحح للدرجة الكلية للمقياس كرل )

مما ، ةالثبات  وهذا يشير إلى أن المقياس صالح للتطبيق وتحقيق أهداف الديراسمن  جيدةبدرجة 

هو يعدي مؤشراا  لحالي  و البحث المقياس كأداة للقياس في ا يعطى الباحثة درجة من الثقة عند استخدام

على أن المقياس يمرن أن يعطي النتائج نفسيا إذا ما أعيد تطبيق  على العينة نفسيا وفى ظروف  

 طبيق نفسيا.الت

 تصحيح المقياس:
  أو موافقق مقثالا )موافقق تمامقاا  أو موافقق إلقى حقد كبيقر ررةفي حالة اإلجابة على فققرة مقن فققرات المسقا

  بينمققا علققى نفققس التققدرج إذا أجيققب علققى عبققارة المسققاررة نفسققيا )بغيققر ر مسققاررةبقق ا تعتإلققى حققد مققا( فإنيقق 

ر  أو غيققر موافققق علققى اإلطققالق( فإنقق  يعتبققر مغققارر  موافققق إلققى حققد  مققا  أو غيققر موافققق إلققى حققد  كبيقق 

عليق  المقيقاس علقى الربقارة بارات المغاررة  فعندما روافق الشخص المطبقق ي عوعلى العرس من ذلك ف

امقاا  أو موافقق إلقى حقد كبيقر  أو موافقق إلقى حقد مقا( فإنق  يعتبقر مغقارراا  وإن كقان غيقر موافق تم)وا ا س

 أو مسارراا  ومن هنا فقإن الشقخص يعتبقر مرتسقباا لسقمة مقا مقن سقمات المسقاررة مطلقاا فإن  يعتبر اا موافق



66 

 

قع  أي عنق المغاررة عندما روافق على ثالل عبارات مقن ع قع المو تقدما بقارات السقمة ازربق قدرج قق قي تق قة فق افقق

 (.1992)بن مانع   ()الموافققة التامقة  أو الموافقة لحد كبير  أو الموافقة لحد ما

المغقاررة -سقاررةمقيقاس المسقل  بحسقاب طقو   زفراد عينة الدراسة  قامت الباحثقةجة الموافقة ولمعرفة در 

 كما رلي:

  دنى للسلزاحد ال –للسل  ( = الحد ازعلى   المقياس )المد طو 

                       =6 – 1  =5 

 ة كما رلي:إلى ثالل فئات متوسطات حسابي السداسي سوت  تقسي  طو  المقيا

 3دد الفئات = ع

 و  الفئة = طو  المقياس ÷ عدد الفئات ط

           =5  ÷3  =1.67 

ة كمققا هققو الحسققابي ت توسققطانحصققل علققى فئققات الم لكققل فئققة ( للحققد ازدنققى1.67ة )بإضققافة طققو  الفئقق 
 (:12)الجدو  موضح في 

المغايرة لدى المرشدين -المسايرةقة على مستوى درجة المواف ة لتحديد طات الحسابيفئات المتوس(: 12 جدول 
 التربويين

 الوزن النسبي سط الحسابيفئات المتو
 المغايرة-المسايرةوى مست

 الموافقة

 منخفضة 44.5% -% 16.67 1.00-2.67

 متوسطة  72.5% -% 44.6 2.68-4.35

 تفعةمر 100% -% 72.6 4.36-6.00

 األداء المهني استبانةثانيًا: 

 وص  األداة:
  (2015الكقققاس   طقققوير اسقققتبانة ازدا  المينقققي مقققن خقققال  الرجقققوع إلقققى دراسقققة )أبقققوبتقامقققت الباحثقققة 

  المجققا  ازو  رتحققدل عققن مجققا ت  ثققالل (  حيققث تكونققت ا سققتبانة مققن 2014  الشققديفات ودراسققة )
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( 9ثققاني وتحققدل عققن ازدا  اإلداري وتكققون مققن )جققا  ال( فقققرات  والم9الشخصققية العامققة وتكققون مققن )

 ( فقرات 7الثالث وتحدل عن العالقات ا جتماعية وتكون من )فقرات  والمجا  

 لداخلي:صد  االتسا  ا
على البيئة الفلسطينية بتطبيق المقياس على عينة إلى صدق المقياس  قامت الباحثة وزغرام التوصل  

بحسققاب معامققل  ازداة تقق  التيحقققق مققن صققدق و   ( مققن المرشققدرن والمرشققدات التربويققات 60مرونققة مققن )

ة الدرجق  ليق  مقعفققرة مقن فققرات المجقا  القذي تنتمقي إلكقل ( Pearson Correlationاط بيرسقون )ارتبق 

 (:13الكلية للمجا   وذلك كما هو واضح في الجدو  )

كل  صفوفة ارتباط كل فقرة من فقراتلم (Pearson Correlationبيرسون  االرتباط (: نتائج معامل 13 دول ج
 .من أبعاده بُعدلكل ع الدرجة الكلية ماألداء المهني  ُبعد من أبعاد

 البُعد
رقم 

 البند
 البُعد )ر(

رقم 

 لفقرةا
 بُعدال )ر(

رقم 

 البند
 )ر(

الشخصية 

 العامة

1 0.67** 

 اإلداري

10 0.67** 

العالقات 

 االجتماعية

19 0.72** 

2 0.62** 11 0.65** 20 0.67** 

3 0.61** 12 0.65** 21 0.67** 

4 0.57** 13 0.67** 22 0.71** 

5 0.53** 14 0.62** 23 0.64** 

6 0.59** 15 0.67** 24 0.68** 

7 0.65** 16 0.73** 25 0.72** 

8 0.66** 17 0.73** 
 

9 0.62** 18 0.72** 

نة مرتبطقة مقع ي  مصقفوفة ارتبقاط فققرات كقل بعقد مقن أبعقاد ا سقتبا( أن جميقع مق 13الجدو  ) رتبين من

ة إحصقققائيياا  ممقققا يشقققير إلقققى ققققوة ا تسقققاق القققداخليالد  انة ازدا  ت اسقققتبلفققققرا رجقققة الكليقققة لكقققل بعقققد ودالقققي

 ياس .ازداة في مياس ما صيغت من أجل مالميني  وهذا بالتيالي يعبر عن صدق فقرات 

قالت اتحقق مقن صدق ا تسقاق اولل قساب معامق قامت الباحثقة بحق كقل   رتبقاط بقين درجقةلقداخلي لألبعقاد قق

 لك.روضح ذ ( 14بعد من أبعاد ازدا  الميني مع الدرجة الكلية لألداة  والجدو  )
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مع   بعدلمصفوفة ارتباط درجة كل  (Pearson Correlationاالرتباط بيرسون  (: نتائج معامل 14ول  جد
 .لألداةدرجة الكلية ال

 عامل ارتباط بيرسون )ر(م 

 **0.89 المهنية الكلية لألداء الشخصية العامة * الدرج

 **0.94 اإلداري * الدرجة الكلية لألداء المهني

 **0.90 * الدرجة الكلية لألداء المهنيماعية االجت العالقات

 ( α≤ 0.01ائي اً عند ) ** دال ة إحص  

مققع  الدرجققة الكليققة لجميققع أبعققاد ازدا  المينققي مرتبطققة( إلققى أن 14ة فققي جققدو  )ات الققوارد تشققير البيانقق 

جميققع   وهققذا رققد  علققى اتسققاق (α≤0.01)ة لققألدا  المينققي عنققد مسققتو  د لققة إحصققائية الدرجققة الكليقق 

تتمتقققع ي فقققإن جميققع أبعقققاد ازدا  المينقققي زدا  المينقققي مقققع الدرجققة الكليقققة لقققألدا  المينققي  بالتقققالبعققاد اأ

 ق بنائي مرتفع. بصد 

 التمييزي:الصد  
وأعلقققى القققدرجات بعقققد تقققوزيعي  علقققى  بقققين أققققل القققدرجات  تققق  حسقققاب الصقققدق التمييقققزي بد لقققة الفقققروق 

لكليققة  وقققد اسققتخدم اختبققار )ت( لعينتققين عينققة امققن ال %(27مجمققوعتين تمثققل كققل مجموعققة مققا نسققبت  )
 ح ذلك.( روض15) (  والجدو Independent Sample t-testمستقلتين )

منخفضي  بينلفرو  ف على اللتعر ( Independent- Sample t-test  ت( اختبار  ( نتائج15جدول  
 .مهنيومرتفعي الدرجات ألبعاد األداء المهني وللدرجة الكلية لألداء ال

 التكرارات المجموعة  رالمتغي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 حصائيةاإل

 العامة لشخصيةا
 0.47 2.89 70 لدرجاتمنخفضي ا

-20.73 **0.00 
 0.40 4.43 70 رجاتمرتفعي الد

 اإلداري
 0.38 2.73 70 منخفضي الدرجات

-39.79 **0.00 
 0.21 4.78 70 اتمرتفعي الدرج

العالقات 

 االجتماعية

 0.42 2.80 70 منخفضي الدرجات
-32.30 **0.00 

 0.28 4.76 70 جاتمرتفعي الدر

ية الدرجة الكل

 لألداء المهني

 0.17 2.81 70 منخفضي الدرجات
-54.73 0.00** 

 0.22 4.65 70 رتفعي الدرجاتم

 138(، درجات الحرية = 0.05ائياً عند مستوى داللة )لة إحص، * دا(0.01* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.58 = ( 0.01ية عند مستوى داللة )، قيمة )ت( الجدول1.96 = ( 0.05) مة )ت( الجدولية عند مستوى داللةقي
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لى أن ميمة )ت( المحسوبة زبعاد ازدا  الميني  وكذلك ( إ15في الجدو  ) تشير النتائج 

(  مما رد  0.05ميعيا أكبر من ميمة )ت( الجدولية عند مستو  د لة )ميني جدا  الللدرجة الكلية لأل

ي أن الدرجة الكلية زبعاد ا ستبانة والدرجة بين المجموعتين  أائية د لة إحصعلى وجود فروق ذات 

لى أن  ادرة على التمييز بين المجموعتين )العليا والدنيا( بالدرجات  وهذا رد  عكلية لالستبانة قال

 . ة ازدا  الميني تتمتع بصدق تمييزي مرتفعاستبان

 :الثبات -2
ال ألفا  وذلك كما هو موضقح فقي اب معادلة الثبات كرونباخلي وبحسْحسب الثبات بطريقة ا تساق الد 

 (.16الجدو  )
   الستبانة األداء المهني لثبات (: معامالت ا16  جدول

 عدد الفقرات المتغير
 فيةة النصالتجزئ كرونباخ ألفا

 عامل ارتباط جتمانم معامل الثبات

 0.78 0.79 9 العامة الشخصية

 0.86 0.85 9 اإلداري

 0.79 0.82 7 العالقات االجتماعية

 0.90 0.93 25 لألداء المهنيالدرجة الكلية 

بانة  ( أن ميمة معامل ثبات كرونبال ألفا لجميع أبعاد ا ست16اردة في الجدو  )تشير المعطيات الو 

رونبال ألفا زبعاد ا ستبانة بين  مل ثبات كانة كانت مرتفعة  إذ تراوحت مي  معاالكلية لالستب للدرجةو 

ت    (. أيضاا 0.93بال ألفا للدرجة الكلية لألدا  الميني )مل ثبات كرون (  وبلغ معا0.85 – 0.79)

معامل جتمان   حت مي ث تراو التيحقق من ثبات ا ستبانة بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصاية  حي

(. مما يشير إلى 0.90ة الكلية لالستبانة كرل )مان للدرج(  وبلغ معامل جت0.86 – 0.78ا بين )م

ة للتطبيق وتحقيق  مرتفعة من الثبات  وهذا يشير إلى أن ا ستبانة صالح تتمتع بدرجة أن ا ستبانة

ياس في البحث  بانة كأداة للقا ست ستخداممما يعطى الباحثة درجة من الثقة عند ا، أهداف الديراسة

ا على  ا ستبانة يمرن أن تعطي النتائج نفسيا إذا ما أعيد تطبيقي اا على أنالحالي  وهو يعدي مؤشر 

 نفسيا وفى ظروف التطبيق نفسيا.  العينة
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 تصحيح االستبانة:
ن علقى مبحقوثيبقات المقن خقال  إجا ا سقتبانةتخدمت الباحثة أداة خماسية البدائل  حيث ت  تصقحيح اس

( درجقققات  4رجقققات  وتنطبقققق علقققيي غالبقققاا )( د 5مقققاا )  حيقققث أعطيقققت اإلجابقققة تنطبقققق علقققيي تماعباراتيقققا

 دة(.نادراا ما تنطبق )درجتين(  و  تنطبق عليي )درجة واح( درجات  و 3)وتنطبق عليي أحياناا 

و  لدراسة على مستعينة اأفراد موافقة تقسي  طو  السل  الخماسي إلى ثالل فئات لمعرفة درجة ت   وقد 

 حسققاب فئققات المقيققاس  وتقق  محققافظتي الخليققل وبيققت لحقق بققويين فققي ينققي لققد  المرشققدرن التر ازدا  الم

 ما رلي:ك الخماسي

 4( = 1-5= )الحد ازدنى للمقياس  -مد  المقياس = الحد ازعلى للمقياس 

 3عدد الفئات = 

 ات طو  الفئة = مد  المقياس ÷ عدد الفئ

    =4 ÷ 3  =1.33 

ت الحسققابية كمققا هققو ت المتوسققطال علققى فئققانحصقق  ( للحققد ازدنققى لكققل فئققة1.33ة )فئقق بإضققافة طققو  ال
 (:5.3)الجدو  موضح في 

 (: مفاتيح التصحيح17 جدول 

 وى األداء المهني درجة الموافقة على مست فئات المتوسط الحسابي

 منخفضة 1.00-2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 ةمرتفع 3.68-5.00

 لّدراسة:يرات امتغ
 ستقلة: يرات المالمتغ

 الجنس  أو ا:
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 10-5سقققنوات(  ) 5 مسقققتويات  علقققى النحقققو اآلتقققي: )أققققل مقققن ةثانيقققاا: سقققنوات الخبقققرة وكقققان لققق  ثالثققق  

 سنوات(. 10سنوات(  )أكثر من 

 علمي وكان ل  مستويان  هي: برالوريوس  وماجستير فأعلى.ثالثاا: المؤهل ال

 يت لح .ومحافظة بتويان  هي: محافظة الخليل  ليا مسن وكا رابعاا: المحافظة

  المينققي( حيقث شقرلت مجتمعققة المغقاررة(  )ازدا-  )المسقاررة)المسققاررة(  )المغقاررة( المتغيدرات التابعدة:

اررة والمغقاررة لقد  المرشقدرن التربقويين وعالقتيقا بقأدائي  المينقي المسق الديراسة والتي هدفت لقياس  أدوات 

 .بيت لح و خليل الظتي في محاف

 إجراءات الّدراسة:
   ت  إجرا  الدراسة وفق عدد من المراحل وهي: لتحقيق أهداف الدراسة

 بن    ةالمغارر -اعتمدت الباحثة مقياس المساررةو   وي والدراسات السابقةالرجوع إلى ازدب التربت   •

 (  وقامت ببنا  استبانة لألدا  الميني.1991انع ) م

  ( مرشداا ومرشدةا للتأكد من60تكونت من )إجرا  دراسة استطالعية على عينة قامت الباحثة ب •

 اسة.أدوات الدر ثبات صدق و 

 اختارت الباحثة عينة عشوائية بسيطة من المرشدرن في محافظتي الخليل وبيت لح . •

ة على أفراد عينة    قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسافقات الالزمةو بعد الحصو  على الم •

 .اسةالدر 

يا واستبعاد غير  يبوتبو فرزها   ث  قامت بمن أفراد عينة الدراسة أدوات الدراسة قامت الباحثة بجمع  •

 .الصالحة )غير المرتملة(
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ا  المعالجات ر إج أجلمن  ت  تسلي  أدوات الدراسة التي ت  جمعيا إلى المحلل اإلحصائي •

 اإلحصائيية الالزمة.  

 األساليب اإلحصائّية:
برامج  لحزمة اعلى أفراد عينة الديراسة   ت ة في تحليل بيانات دراستيا بعد تطبيق ازدوااعتمدت الباحث

 Statistical Package for the Social Sciencesحصائيية للعلوم ا جتماعية  اإل

)SPSS( ،صائيية اآلتية: ح فاستخدمت ا ختبارات اإل 

 التكرارات وازوزان النسبية.  •

طات الحسابيية  ا  •  نحرافات المريارية. المتوسي

 فة ثبات فقرات ا ستبانة. ر اختبار كرونبال ألفا لمع •

 مان براون لمعرفة الثبات بطريقة التجزئة النصاية.  تباط سبير ر عامل ام •

فقرات ا ستبانة  ولمعرفة  ق( لمعرفة صد Pearson Correlationمعامل ا رتباط بيرسون ) •

 . ازدا  الميني من جية أخر  المغاررة من جية وبين -المساررة العالقة بين 

طات عينتين   لفروق بينامعرفة (  لIndependent samples t-testاختبار )ت( ) • متوسي

 مستقلتين. 

طات  ل( للمقارنة بين اOne-Way Analysis of Varianceاختبار تحليل التيبارن ازحادي ) • متوسي

 طات. أو التوصل إلى قرار رتعلق بوجود أو عدم وجود فروق بين المتوسي 
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 الفصل الرابع 
 نتائج الّدراسة
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 ل الرابعصالف
للبيانات الناتجة عن الديراسة  وذلك من أجل اإلجابة على أسئلة   إحصائيياا  حليالا رتضمن هذا الفصل ت

 الديراسة وفرضياتيا. 

 نتائج أسئلة الّدراسة
حافظتي الخليل وبيت المسايرة والمغايرة لدى المرشدين التربويين في م مستوى لسؤال األول: ما ا

 لحم؟

طات ا سقققبية ا نحرافقققات المرياريقققة وازوزان النو ة لحسقققابيي لإلجابقققة عقققن السقققؤا  ازو   اسقققتخرجت المتوسقققي

كمقا هقو موضقح فقي  كوذلق المساررة لد  المرشدرن التربقويين فقي محقافظتي الخليقل وبيقت لحق    و  لمست

 (.18الجدو  )

 لدى المرشدينوالمغايرة المسايرة  درجةلواألودان النسبية  افات المعيارية(: المتوّسطات الحسابّية واالنحر 18  جدول
 في محافظتي الخليل وبيت لحم. نوييالترب

 غيرالمت
سط المتو

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الموافقة الترتيب

 متوسطة 1 68.2 0.56 4.09 يرة االمس

 متوسطة 2 52.0 0.68 3.12 المغايرة

 متوسطة  53.5 0.42 3.21 جة الكلية للمسايرة والمغايرة الدر

المرشققدرن التربققويين فققي  غققاررة لققد المسققاررة والم مسققتو  ( أن 18لجققدو  )افققي واردة تشققير المعطيققات القق 

المتوسقق  الحسققابي للدرجققة الكليققة للمسققاررة والمغققاررة    إذ بلققغاا كققان متوسققطمحققافظتي الخليققل وبيققت لحقق  

وهقذا رقد  علقى أن سقمات المسقاررة لقد  المرشقدرن التربقويين  %(.53.5بلغقت ) ( وبنسبة مئوية3.21)

( مقابققل 4.09للدرجققة الكليققة للمسققاررة )   الحسققابيمققن سققمات المغققاررة  حيققث بلققغ المتوسقق  وعاا كثققر شققيأ

  .( للدرجة الكلية للمغاررة3.12)
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يين فقققققي محقققققافظتي لمرشقققققدرن التربقققققو المغقققققاررة لقققققد  ا ومسقققققتو  المسقققققاررة  بمسقققققتو  أمدددددا فيمدددددا يتعلدددددق 

طات ر سققققققتخفقققققققد ا الخليققققققل وبيققققققت لحقققققق  لكققققققل مجققققققا  مققققققن مجققققققا ت المسققققققاررة والمغققققققاررة  جت المتوسققققققي

 رية وازوزان النسبية لكل مجا  على النحو التيالي:ات المرياالحسابيية وا نحراف

لدددى المرشدددين التربددويين فددي محددافظتي الخليددل وبيددت لحددم، ويبينهددا الجددداول  المسددايرة مسددتوى  -أ

 19): 

طات الحسقققابيية وا نحرافقققات المرياريقققة وازوزان النسققق  المسقققاررة لقققد   سقققتو  ملبية اسقققتخرجت المتوسقققي

 (.19وذلك كما هو موضح في الجدو  )افظتي الخليل وبيت لح   يين في محالمرشدرن التربو 

يرة لدى المرشدين المسا لمستوى واألودان النسبية  وّسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريةت(: الم19  جدول
 .التربويين في محافظتي الخليل وبيت لحم

 أبعاد المسايرة
سط والمت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ن الوز

%النسبي   
 الموافقة الترتيب

 متوسطة 10 63.2 0.84 3.79 اإليثار 

 متوسطة 2 73.3 1.06 4.40 عية االحساسية االجتم

 متوسطة 9 67.3 0.92 4.04 العطاء 

 متوسطة 4 69.8 0.97 4.19 كز حول اآلخرين التمر

طةسمتو 3 71.3 0.73 4.28 االستقاللية   

سطةمتو 6 68.3 0.96 4.10 المسالمة   

 متوسطة 8 67.5 0.93 4.05 حد التو

 كبيرة 1 75.5 0.65 4.53 االنسجام 

 متوسطة 5 69.5 1.03 4.17 جتماعية الالثقة ا

 متوسطة 12 61.8 0.84 3.71 التعاون 

 متوسطة 11 63.0 0.84 3.78 االنفتاح 

 متوسطة 7 68.3 0.89 4.10 التسامح

 متوسطة  68.2 0.56 4.09 جة الكلية للمسايرةرالد

ربقويين فقي محقافظتي تالمسقاررة لقد  المرشقدرن ال مسقتو  ( أن 19تشير المعطيقات القواردة فقي الجقدو  )

( وبنسبة مئوية 4.09ي للدرجة الكلية للمساررة )  إذ بلغ المتوس  الحساباا كان متوسطالخليل وبيت لح  

 %(.68.2بلغت )
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ية( فققي المراكققز الققثالل ازولققى  حيققث ا سققتقاللا نسققجام  والحساسققية ا جتماعيققة  و )بعققاد وقققد جققا ت أ

%( 75.5( ونسقققبة مئويقققة بلغقققت )4.53وسققق  حسقققابي بلقققغ )تجقققا  ْبعقققد ا نسقققجام فقققي المققققام ازو  بم

 (4.40اله فققي المقققام الثققاني ْبعققد الحساسققية ا جتماعيققة بمتوسقق  حسققابي بلققغ )وبدرجققة موافقققة كبيققرة  تقق 

وجقققا  فقققي المققققام الثالقققث ْبعقققد ا سقققتقاللية متوسقققطة   %( وبدرجقققة موافققققة73.3مئويقققة بلغقققت ) ةونسقققب

 %( وبدرجة موافقة متوسطة.71.3وية بلغت )ئ( ونسبة م4.28بمتوس  حسابي بلغ )

  نفتال  واإلرثار( في المراكز الثالل ازخيرة  حيث جا  ْبعد التعاون فيبينما جا ت أبعاد )التعاون  وا

%( وبدرجققة موافقققة متوسققطة  61.8يققة بلغققت )ونسققبة مئو ( 3.71م ازخيققر بمتوسقق  حسققابي بلققغ )االمققق 

( ونسقققبة مئويقققة بلغقققت 3.78  قبقققل ازخيقققر بمتوسققق  حسقققابي بلقققغ )و وجقققا  ْبعقققد ا نفتقققال فقققي المققققام از

 حسققابيموافقققة متوسقطة  وجققا  ْبعقد اإلرثققار فقي المقققام الثقاني قبققل ازخيقر بمتوسقق   %( وبدرجقة63.0)

 موافقة متوسطة. %( وبدرجة63.2( ونسبة مئوية بلغت )3.79بلغ )

ليددل وبيددت لحددم، ويبينهددا الجددداول خالمغددايرة لدددى المرشدددين التربددويين فددي محددافظتي ال مسددتوى  -ب

 20:) 

طات الحسابيية وا  د  المرشقدرن ة لالمغارر  لمستو  نحرافات المريارية وازوزان النسبية استخرجت المتوسي

 (.20وذلك كما هو موضح في الجدو  )وبيت لح   ي الخليل في محافظتبويين التر 

لدى المرشدين   المغايرة لمستوى واألودان النسبية  ةي(: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيار 20  جدول
 .الخليل وبيت لحم التربويين في محافظتي

 أبعاد المغايرة
المتوسط 

 الحسابي

حراف النا

 المعياري

وزن ال

نسبي %ال  
 وافقةالم ترتيبال

 متوسطة 10 50.0 1.10 3.00 األثرة

 متوسطة 11 48.8 0.76 2.93 التبلد االجتماعي

 متوسطة 6 52.7 0.89 3.16 األخذ

 متوسطة 4 53.7 1.01 3.22 التمركز حول الذات 

 متوسطة 12 48.3 0.84 2.90 ةالتبعي

 متوسطة 5 53.2 0.92 3.19 العدوانية

طةمتوس 1 54.7 1.07 3.28 الاالنعز  
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 أبعاد المغايرة
المتوسط 

 الحسابي

حراف النا

 المعياري

وزن ال

نسبي %ال  
 وافقةالم ترتيبال

 متوسطة 8 52.0 1.15 3.12 التنافر

 متوسطة 9 51.2 0.90 3.07 الخجل 

وسطةتم 7 52.2 1.05 3.13 التنافس  

 متوسطة 3 53.8 0.95 3.23 واالنغالق

سطةمتو 2 54.2 0.94 3.25 التشدد   

 متوسطة  52.0 0.68 3.12 الدرجة الكلية للمغايرة

المغققاررة لققد  المرشققدرن التربققويين فققي محققافظتي  تو  مسقق ( أن 20الجققدو  ) ردة فققيير المعطيققات الققواتشقق 

( وبنسبة مئوية 3.12ابي للدرجة الكلية للمغاررة )س  إذ بلغ المتوس  الحاا كان متوسطالخليل وبيت لح  

 %(.52.0بلغت )

ا  في عد ا نعز جا  بْ الل ازولى  حيث الثت أبعاد )ا نعزا   والتشدد  وا نغالق( في المراكز وقد جا 

%( وبدرجققة موافقققة متوسققطة  54.7( ونسققبة مئويققة بلغققت )3.28قققام ازو  بمتوسقق  حسققابي بلققغ )الم

وبدرجقة  %(54.2( ونسقبة مئويقة بلغقت )3.25الثاني ْبعد التشدد بمتوس  حسابي بلغ ) متاله في المقا

ة بلغقت نسبة مئوي( و 3.23) بي بلغنغالق بمتوس  حساا موافقة متوسطة  وجا  في المقام الثالث ْبعد 

 %( وبدرجة موافقة متوسطة.53.8)

المراكققز الققثالل ازخيققرة  حيققث جققا  ْبعققد  بينمققا جققا ت أبعققاد )التبريققة  والتبلققد ا جتمققاعي  وازثققرة( فققي

فققة موا%( وبدرجقة 48.3( ونسقبة مئويقة بلغقت )2.90حسقابي بلقغ ) التبرية في المقام ازخير بمتوسق 

( ونسبة 2.93ي المقام ازو  قبل ازخير بمتوس  حسابي بلغ )جتماعي فالتبلد ا ْبعد  متوسطة  وجا 

  وجا  ْبعد ازثرة في المقام الثاني قبل ازخير بمتوس  ة%( وبدرجة موافقة متوسط48.8مئوية بلغت )

 %( وبدرجة موافقة متوسطة.50.0( ونسبة مئوية بلغت )3.00حسابي بلغ )

المغدايرة لددى -المسدايرة مسدتوى إحصدائية فدي متوسدطات ات داللدة و  ذوجدد فدر هل تالسؤال الثاني: 

تغيدرات  الجدنس، سدنوات الخبدرة، المؤهدل مالمرشدين التربويين في محافظتي الخليل وبيت لحم تعزى ل

 العلمي، المحافظة(؟



78 

 

 ( على النيحو اآلتي:4-1  الفرضيات من )حيْث انبثق عن

( بين متوسطات α≤0.05مستوى الداللة   صائية عندة إحت داللولى: ال توجد فرو  ذااأل الفرضية

وبيددت لحددم تعددزى لمتغيددر  لالمغددايرة لدددى المرشدددين التربددويين فددي محددافظتي الخليدد -المسددايرة مسددتوى 

 الجنس.

-Independent-Sample tر )ت( للعينات المستقلة )لإلجابة عن الفرضية ازولى  استخدم اختبا

test طبين ( إليجاد الفروق المغاررة لد  المرشدرن التربويين في محافظتي  -اررة المس ستو  مات متوسي

 . الخليل وبيت لح  تعز  لمتغير الجنس

ت بين متوّسطالفرو  للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test  ت( ختبار ا( نتائج 21جدول  
 ن =  الجنس زى لمتغيرتع يت لحمن في محافظتي الخليل وبوييالمغايرة لدى المرشدين الترب-المسايرة مستوى 

260). 

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 صائيّةحالّداللة اإل

 الدرجة الكلية للمسايرة
 0.57 4.19 124 ذكر

2.53 *0.012 
 0.54 4.01 136 أنثى

 الدرجة الكلية للمغايرة
 0.73 3.22 124 ذكر

2.28 *0.024 
 0.63 3.03 136 ىأنث

الدرجة الكلية للمسايرة 

 والمغايرة معاً 

 0.45 3.30 124 ذكر
3.27 **0.001 

 0.37 3.13 136 أنثى
 1.96 =( 0.05( الجدولية عند مستوى داللة )/ قيمة )ت258(، درجات الحرية = 0.05دال ة إحصائي اً عند مستوى داللة ) *

 2.58 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )258رجات الحرية = (، د0.01)لة وى دال ال ة إحصائي اً عند مستد  **  

( إلى وجود فروق ذات د لة إحصائية عند مستو  الدي لة  21تشير النتائج الواردة في الجدو  )

(0.05 ≤  بين ) طات خليل  لتربويين في محافظتي الن االمغاررة لد  المرشدر-المساررة  مستو  متوسي

  حيث بلغت ميمة )ت( المحسوبة للدرجة الكلية للمساررة والمغاررة معاا لمتغير الجنس لح  تعز   بيت و 

(  وكانت الفروق 0.05( عند مستو  د لة )1.96مة )ت( الجدولية )ي ( وهي أكبر من م 3.27)

 ل.نا( لإل3.13( مقابل )3.30ذكور بمتوس  حسابي بلغ )لصالح ال
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ررة لد  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لح   لية للمسا الكلدرجة كذلك ظيرت فروق في ا

(  4.01( مقابل )4.19توس  حسابي بلغ ) متعز  لمتغير الجنس  وكانت الفروق لصالح الذكور ب

فظتي الخليل  محاة الكلية للمغاررة لد  المرشدرن التربويين في لإلنال. وظيرت فروق أيضاا في الدرج

( مقابل  3.22وكانت الفروق لصالح الذكور بمتوس  حسابي بلغ )ر الجنس  تغيعز  لموبيت لح  ت

لمرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت  ا( لإلنال. ومن خال  هذه النتائج رتضح أن 3.03)

 ثر من المرشدات التربويات.لح  لدري  مساررة ومغاررة أك

( بدددين α≤0.05اللدددة  مسدددتوى الدندددد ائية عوجدددد فدددرو  ذات داللدددة إحصددد  تالفرضدددية الثانيدددة: ال

عدزى تالمغايرة لدى المرشدين التربويين في محافظتي الخليدل وبيدت لحدم -المسايرة مستوى متوسطات 

 لمتغير سنوات الخبرة.

 One Way Analysisار تحليل التيبقارن ازحقادي )للتحقق من صحة الفرضيية الثانية  استخدم اختب
of Varianceطاق بقققين مفقققرو ( لل د  المرشقققدرن التربقققويين فقققي لمغقققاررة لققق ا-المسقققاررةدرجقققات ت توسقققي

 :(22موضح في الجداو  ) و  وذلك كما همحافظتي الخليل وبيت لح  تعز  لمتغير سنوات الخبرة

ين رشدالمغايرة لدى الم-المسايرة لمستوى واالنحرافات المعيارية  (: يبين األعداد والمتوّسطات الحسابّية22جدول  
 تعزى لمتغير سنوات الخبرةوبيت لحم حافظتي الخليل ن في مالتربويي

 المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المتغير
االنحراف 

 المعياري

 رجة الكلية للمسايرةدال

 0.54 4.06 78 سنوات 5أقل من 

 0.62 4.09 98 سنوات 10-5

 0.52 4.13 84 سنوات 10أكثر من 

 0.56 4.09 260 المجموع

 ة للمغايرة الكلي الدرجة

 0.65 3.08 78 واتسن 5ل من أق

 0.74 3.22 98 سنوات 10-5

 0.64 3.06 84 سنوات 10أكثر من 

 0.68 3.12 260 المجموع

الدرجة الكلية للمسايرة 

 والمغايرة معاً 

 0.40 3.17 78 سنوات 5أقل من 

 0.47 3.27 98 سنوات 10-5

 0.37 3.18 84 سنوات 10أكثر من 

 0.42 3.21 260 لمجموعا
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طات الحسقابيية 22الجدو  ) رتضح من المغقاررة -المسقاررة مسقتو  فقي ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسقي

وللتحقققق مققن . شققدرن التربققويين فققي محققافظتي الخليققل وبيققت لحقق  تعققز  لمتغيققر سققنوات الخبققرةر لققد  الم

(  One Way Analysis of Variance)زحقادي ن اد لة هقذه الفقروق اسقتخدم اختبقار تحليقل التيبقار

 (:23لجدو  )موضح في اكما هو 

الفرو   إلىللتعرف  (One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل الّتباين األحادي  23جدول  
لدى المرشدين التربويين في محافظتي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغير  المغايرة-المسايرة مستوى بين متوّسطات 

 (260 ن=  الخبرةسنوات 

 مصدر التّباين تغيرالم
مجموع 

اتالمربع  

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

لدرجة الكلية ا

 للمسايرة

 0.08 2 0.17 بين المجموعات

 0.32 257 81.33 جموعاتداخل الم 0.77 0.26

  259 81.50 المجموع

 

الدرجة الكلية 

 رةللمغاي

 0.71 2 1.42 المجموعات بين

 0.47 257 119.67 موعاتداخل المج 0.22 1.52

  259 121.09 المجموع

الدرجة الكلية 

رة يللمسا

 والمغايرة معاً 

 0.25 2 0.51 بين المجموعات

 0.18 257 45.08 اتداخل المجموع 0.24 1.45

  259 45.59 المجموع

 ( 0.05لة ) وى دال* دال ة إحصائي اً عند مست

وجود فروق ذات د لة إحصائية عند عدم  (23جدو  )ح من خال  النتائج الواردة في الرتض 

طات  ( α≤0.05مستو  الدي لة ) المغاررة لد  المرشدرن التربويين في  -المساررة  مستو  بين متوسي

جة اا في الدر حصائيي   إذ ل  تظير فروق دالية إظتي الخليل وبيت لح  تعز  لمتغير سنوات الخبرة محاف

في محافظتي الخليل وبيت لح  تعز  لمتغير سنوات لتربويين لمرشدرن االكلية للمساررة والمغاررة لد  ل

  لدرجة الكلية للمغاررة  كذلك ل  تظير فروق دالية إحصائيياا في الدرجة الكلية للمساررة  وفي اةالخبر 

(  0.05بر من مستو  الدي لة ) أك رجة الكليةت وللد حيث كانت ميمة الدي لة اإلحصائيية ليذه المجا 

 حصائيياا.  ر دالية إوغي
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( بين متوسطات α≤0.05ند مستوى الداللة  عالفرضية الثالثة: ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية 

مرشدددين التربددويين فددي محددافظتي الخليددل وبيددت لحددم تعددزى لمتغيددر المغددايرة لدددى ال-المسددايرة مسددتوى 

 .المؤهل العلمي

-Independent-Sample tستقلة )عينات المة الثالثة  استخدم اختبار )ت( للرضيابة عن الفلإلج

test طا( إليجاد الفروق المغاررة لد  المرشدرن التربويين في محافظتي  -المساررة مستو   ت بين متوسي

 .يت لح  تعز  لمتغير المؤهل العلميالخليل وب

ت بين متوّسطالفرو  للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test  ت( ( نتائج اختبار 24جدول  
 ن =   المؤهل العلمييت لحم تعزى لمتغير بالمغايرة لدى المرشدين التربويين في محافظتي الخليل و -لمسايرةا مستوى 

260). 

 عددال المؤهل العلمي المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الّداللة 

 ئيّةاإلحصا

 للمسايرة ليةالدرجة الك
 0.57 4.11 207 بكالوريوس

0.92 0.36 
 0.53 4.03 53 ماجستير فأعلى

 الدرجة الكلية للمغايرة
 0.70 3.13 207 كالوريوسب

0.45 0.66 
 0.60 3.09 53 ماجستير فأعلى

رجة الكلية للمسايرة الد

 والمغايرة معاً 

 0.42 3.22 207 بكالوريوس
0.75 0.45 

 0.40 3.17 53 تير فأعلىماجس
 1.96 =( 0.05وى داللة )ت/ قيمة )ت( الجدولية عند مس258(، درجات الحرية = 0.05داللة ) عند مستوى* دال ة إحصائي اً 

 2.58 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )258درجات الحرية = (، 0.01دال ة إحصائي اً عند مستوى داللة )  **  

لة إحصائية عند مستو  الدي لة  وق ذات د ( إلى عدم وجود فر 24في الجدو  ) ردةنتائج الواشير ال ت

(0.05 ≤  طات المغاررة لد  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل  -المساررة    مستو ( بين متوسي

رة  للمسار  حيث بلغت ميمة )ت( المحسوبة للدرجة الكلية تعز  لمتغير المؤهل العلمي وبيت لح 

 (.0.05( عند مستو  د لة )1.96ة )( الجدولي( وهي أصغر من ميمة )ت 0.75معاا )رة والمغار

( بدددين α≤0.05و  ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة  ر الفرضدددية الرابعدددة: ال توجدددد فددد 

ى المغايرة لدى المرشدين التربويين في محافظتي الخليدل وبيدت لحدم تعدز -مسايرةال مستوى متوسطات 

 ة.ير المحافظلمتغ
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-Independent-Sample tر )ت( للعينات المستقلة )خدم اختبالإلجابة عن الفرضية الرابعة  است

testطات فروق ل( إليجاد ا محافظتي  المغاررة لد  المرشدرن التربويين في -المساررة مستو  بين متوسي

 . الخليل وبيت لح  تعز  لمتغير المحافظة

طات بين متوسّ  لفرو  للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test  ت( ( نتائج اختبار 25جدول  
 ن =  المحافظةتي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغير ظالمغايرة لدى المرشدين التربويين في محاف -المسايرة مستوى 

260). 

 العدد المحافظة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الّداللة 

 صائيّةاإلح

 ية للمسايرةلكلالدرجة ا
 0.57 4.13 197 الخليل 

1.63 0.105 
 0.52 3.99 63 بيت لحم

 الدرجة الكلية للمغايرة
 0.69 3.19 197 الخليل 

2.85 **0.005 
 0.61 2.91 63 بيت لحم

لمسايرة الدرجة الكلية ل

 والمغايرة معاً 

 0.44 3.25 197 الخليل
2.97 **0.003 

 0.31 3.07 63 بيت لحم
 1.96 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )258ات الحرية = (، درج0.05ة إحصائي اً عند مستوى داللة )دال  * 

 2.58 =( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) /258(، درجات الحرية = 0.01دال ة إحصائي اً عند مستوى داللة )  **  

الدي لة  ند مستو  ى وجود فروق ذات د لة إحصائية عإل (25لجدو  )ة في اتشير النتائج الوارد 

(0.05 ≤  طات المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل    المغاررة لد -المساررة  مستو  ( بين متوسي

حيث بلغت ميمة )ت( المحسوبة للدرجة الكلية للمساررة والمغاررة    وبيت لح  تعز  لمتغير المحافظة

(. وقد كانت 0.05د لة ) ( عند مستو  1.96ة )ت( الجدولية )ميمي أكبر من ( وه2.97معاا )

( لمحافظة بيت لح   وهذا 3.07( مقابل )3.25)الفروق لصالح محافظة الخليل بمتوس  حسابي بلغ 

رة لد  المرشدرن التربويين في محافظة الخليل كانت أعلى من المساررة  رد  على أن المساررة والمغار

روق في الدرجة الكلية للمغاررة  لك ظيرت فالتربويين في محافظة بيت لح . كذ رن لد  المرشد غاررة والم

(  2.91( مقابل )3.19ظة الخليل بمتوس  حسابي بلغ )فوكانت لصالح مرشدي ومرشدات محا

 بيت لح .  لمرشدي ومرشدات محافظة
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تربويين في  ال   المرشدرنررة لد بينما ل  تظير فروق ذات د لة إحصائية في متوسطات درجات المسا

( وغير  0.05( وهي أكبر من )0.105كانت الد لة اإلحصائية )لح   حيث محافظتي الخليل وبيت 

 إحصائياا.  دالة

 ين في محافظتي الخليل وبيت لحم؟السؤال الثالث: ما مستوى األداء المهني لدى المرشدين التربوي

طات لإلجابققة عققن السققؤا  الثالققث  اسققتخرجت المت لنسققبية ا نحرافققات المرياريققة وازوزان اة و الحسققابيي  وسققي

وذلقققك كمقققا هقققو بيقققت لحققق   و لقققد  المرشقققدرن التربقققويين فقققي محقققافظتي الخليقققل  سقققتو  ازدا  المينقققيلم

 (.26موضح في الجدو  )

دين المرش لدى لمستوى األداء المهنيواألودان النسبية  ابّية واالنحرافات المعيارية(: المتوّسطات الحس26  جدول
 .ن في محافظتي الخليل وبيت لحموييالترب

 لمتغيرا
متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 قةف الموا الترتيب

 متوسطة 3 72.6 0.73 3.63 الشخصية العامة

 كبيرة 1 75.2 0.87 3.76 األداء اإلداري 

 كبيرة 2 74.4 0.88 3.72 العالقات االجتماعية

 كبيرة 74.0 0.75 3.70 المهنياء قياس األدلية لمالدرجة الك

التربقققويين فقققي  ن( أن مسقققتو  ازدا  المينقققي لقققد  المرشقققدر26ات القققواردة فقققي الجقققدو  )ير المعطيققق تشققق 

سابي للدرجة الكلية لألدا  الميني للمرشدرن كان كبيراا  إذ بلغ المتوس  الحمحافظتي الخليل وبيت لح  

 ا  ازدا %(. وقققد جقق 74.0بنسققبة مئويققة بلغققت )( و 3.70لحقق  )وبيققت  التربققويين فققي محققافظتي الخليققل

%(  وجققا  مجققا  75.2بلغققت ) ( ونسققبة مئويققة3.76اإلداري فققي المركققز ازو  بمتوسقق  حسققابي بلققغ )

%(  74.4( ونسقبة مئويقة بلغقت )3.72حسقابي بلقغ )العالقات ا جتماعية في المركز الثاني بمتوسق  

يققة بلغققت ( ونسققبة مئو 3.63توسقق  حسققابي بلققغ )بم كققز الثالققث ي المر وجققا  مجققا  الشخصققية العامققة فقق 

(72.6 )% 
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بققققويين فققققي محققققافظتي الخليققققل وبيققققت ر لمرشققققدرن التبمسققققتو  ازدا  المينققققي لققققد  اأمددددا فيمدددددا يتعلدددددق 

طات الحسقققققابيية وا نحرافقققققات لحقققق  لكقققققل مجقققققا  مقققققن مجقققققا ت ازدا  المينققققي  ف ققققققد اسقققققتخرجت المتوسقققققي

 حو التيالي:النمجا  على ة لكل المريارية وازوزان النسبي

ين التربددويين فددي محددافظتي الخليددل وبيددت لحددم، ويبينهددا الجدددول دى المرشدددالشخصددية العامددة لدد  -أ

 27): 

لدى المرشدين  للشخصية العامةبية واألودان النس (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية27  جدول
 .التربويين في محافظتي الخليل وبيت لحم

رقم 

 لفقرةا
 قرةالف

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

 الوزن

 النسبي %
 الموافقة الرتبة

 متوسطة 8 71.4 1.33 3.57 .أتمتع بشخصية بشوشة  .1

 متوسطة 5 72.4 1.18 3.62 .أتقبل النقد البناء وأستفيد منه  .2

 متوسطة 6 72.0 1.19 3.60 .أتكيف مع المواقف المتغيرة  .3

 متوسطة 4 72.8 1.15 3.64 .واقف المختلفةالمفعالي في ن االنأتمتع باالتزا  .4

 متوسطة 3 73.4 1.11 3.67 .أتمتع بالنظر الثاقب لألمور  .5

 كبيرة 2 75.2 1.18 3.76 .بروح المبادرة والنشاط أتمتع  .6

 كبيرة 1 75.4 1.15 3.77 .لدي دافعية للعمل  .7

 سطةمتو 7 71.4 1.32 3.57 .لدي القدرة على العمل في أماكن وظروف متنوعة  .8

 متوسطة 9 69.8 1.20 3.49 .وح طيبةأتقبل األعمال اإلضافية بر  .9

 متوسطة  72.6 1.20 3.63 الدرجة الكلية لمجال الشخصية العامة

الشخصققية العامققة لققد  المرشققدرن التربققويين فققي ( أن مسققتو  27تشققير المعطيققات الققواردة فققي الجققدو  )

مققة خصققية العامتوسقق  الحسققابي للدرجققة الكليققة للشال   إذ بلققغمتوسققطاا كققان محققافظتي الخليققل وبيققت لحقق  

 (.3.77-3.49سابية بين )ح%(. وقد تراوحت المتوسطات ال72.6( وبنسبة مئوية بلغت )3.63)

للشخصقية ت علقى أعلقى درجقة موافققة بالنسقبة ( ققد حصقل6  7( أن الفققرات )27ويتضح من الجقدو  )

دي لق ت حو : )  وقد تمحورت هذه الفقراوبيت لح يل فظتي الخلفي محاالعامة لد  المرشدرن التربويين 

 موافقة كبيرة. ة(  وجا ت بدرجأتمتع برول المبادرة والنشاط(  و)دافرية للعمل
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للشخصقققية العامقققة لقققد  ققققة بالنسقققبة ( ققققد حصقققلت علقققى أققققل درجقققات المواف1  9فقققي حقققين أن الفققققرات )

  أتقبقل ازعمقا) هقذه الفققرات حقو : ورت   وققد تمحق يقت لحق المرشدرن التربويين في محافظتي الخليقل وب

 ة.ط( وجا تا بدرجة موافقة متوسأتمتع بشخصية بشوشة(  و)ة برول طيبةاإلضافي

 :(28حم، ويبينها الجدول  األداء اإلداري لدى المرشدين التربويين في محافظتي الخليل وبيت ل -ب

تربويين مرشدين اللدى ال لألداء اإلداري ن النسبية ودا واأل ريةالمعيا(: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات 28  جدول
 .في محافظتي الخليل وبيت لحم

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الموافقة الرتبة

 كبيرة 1 77.2 1.25 3.86 ات مهنية جيدة مع إدارة المدرسة والمعلمينأقيم عالق  .1

إدارة الصف في حصص التوجيه بط رة على ض القدلدي    .2

 يالجمع
 كبيرة 6 74.6 1.28 3.73

 كبيرة 2 76.6 1.28 3.83 .ألتزم بأنظمة المدرسة ولوائحها  .3

 كبيرة 4 75.0 1.22 3.75 متمكن من تخصصي في أداء عملي.  .4

 متوسطة 8 72.8 1.26 3.64 اهم في تطوير العملية التعليمية.أس  .5

 كبيرة 4 75.0 1.22 3.75 د بمهنيةاإلرشاأدير جلسات   .6

 كبيرة 7 74.4 1.32 3.72 .مكن من الحضور إلى المدرسةدما ال أتأعتذر عن  .7

 كبيرة 3 76.0 1.42 3.80 عيد العمل الرسميةاألتزم بمو  .8

 كبيرة 5 74.6 1.35 3.73 العمل اإلرشادي أنفذ التعليمات المتعلقة ب  .9

رةكبي 75.2 1.29 3.76 الدرجة الكلية لألداء اإلداري  

أن مسقققتو  ازدا  اإلداري لقققد  المرشقققدرن التربقققويين فقققي  (28جقققدو  )تشقققير المعطيقققات القققواردة فقققي ال

( 3.76اإلداري ) كان كبيراا  إذ بلغ المتوس  الحسابي للدرجة الكلية لقألدا ليل وبيت لح  خمحافظتي ال

 (.3.86-3.64ن )بية بي%(. وقد تراوحت المتوسطات الحسا75.2وبنسبة مئوية بلغت )

لقققألدا  ( ققققد حصقققلت علقققى أعلقققى درجقققة موافققققة بالنسقققبة 3  1ققققرات )( أن الف28ويتضقققح مقققن الجقققدو  )

و :   وقققد تمحققورت هققذه الفقققرات حقق رشققدرن التربققويين فققي محققافظتي الخليققل وبيققت لحقق ماإلداري لققد  ال

(  وجققا ت يققاائحدرسققة ولو مققة المألتققزم بأنظ(  و)أمققي  عالقققات مينيققة جيققدة مققع إدارة المدرسققة والمعلمققين)

 بدرجة موافقة كبيرة.
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اإلداري لققققد   لققققألدا ( قققققد حصققققلت علققققى أقققققل درجققققات الموافقققققة بالنسققققبة 7  5الفقققققرات ) فققققي حققققين أن

أسققاه  فقققي ) ت هققذه الفقققرات حقققو :  وقققد تمحقققور المرشققدرن التربققويين فقققي محققافظتي الخليققل وبيقققت لحقق 

 ذر عنقدما   أتمرقن مقن الحضقور إلقىأعتق وسقطة  و)فققة مت( وجقا ت بدرجقة مواتطوير العملية التعليميقة

 وجا ت بدرجة موافقة كبيرة. (المدرسة

التربويين في محافظتي الخليل وبيدت لحدم، ويبينهدا الجددول  نالعالقات االجتماعية لدى المرشدي -ج

 29): 

المرشدين  لدى جتماعيةات االللعالق واألودان النسبية  (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية29  جدول
 .يت لحمالخليل وبالتربويين في محافظتي 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

وزن لا

 النسبي %
 الموافقة الرتبة

 كبيرة 2 75.0 1.31 3.75 أتسم بالتفاعل مع طاقم المدرسة   .1

 يرةكب 5 73.6 1.26 3.68 ي.أتمتع بقدرة فعالة على التواصل مع المجتمع المحل  .2

 كبيرة 4 74.6 1.28 3.73 .عية مع الطلبةقات اجتمالدي  القدرة على إقامة عال  .3

 كبيرة 3 74.8 1.29 3.74 .سيةرأشارك في األنشطة المد  .4

 كبيرة 4 74.6 1.23 3.73 أشارك طاقم المدرسة في األفراح واألتراح  .5

 رةكبي 1 75.4 1.25 3.77 أعمل على تقبل المجتمع للعمل اإلرشادي  .6

 متوسطة 6 73.0 1.28 3.65 اآلخرين  أتمتع بمهارات تفاعلية جيدة مع  .7

 كبيرة 74.4 1.27 3.72 الدرجة الكلية لألداء اإلداري

ت ا جتماعية لد  المرشدرن التربويين في ( أن مستو  العالقا29تشير المعطيات الواردة في الجدو  )

ماعيققة قققات ا جتوسقق  الحسققابي للدرجقة الكليققة للعاللمتإذ بلقغ ايققراا  كققان كبمحقافظتي الخليققل وبيققت لحق  

 (.3.77-3.65لحسابية بين )ا%(. وقد تراوحت المتوسطات 74.4( وبنسبة مئوية بلغت )3.72)

للعالقققات صققلت علققى أعلققى درجققة موافقققة بالنسققبة ( قققد ح1  6( أن الفقققرات )29ويتضققح مققن الجققدو  )

حقو :  ه الفققرات   وققد تمحقورت هقذ الخليل وبيت لح  ظتيفي محاف ربويينا جتماعية لد  المرشدرن الت

(  وجققا ت بدرجققة مققع طققاق  المدرسققة أتسقق  بالتفاعققل(  و)أعمققل علققى تقبققل المجتمققع للعمققل اإلرشققادي)

 موافقة كبيرة.
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للعالققات ا جتماعيقة لقد  ققد حصقلت علقى أققل درجقات الموافققة بالنسقبة  (2  7في حقين أن الفققرات )

أتمتقع بميقارات ) الفققرات حقو :حقورت هقذه   وققد تممحافظتي الخليل وبيت لحق في تربويين درن الالمرش

أتمتققع بقققدرة فعالققة علققى التواصققل مققع جققة موافقققة متوسققطة  و)ر ( وجققا ت بد تفاعليققة جيققدة مققع اآلخققرين

 وجا ت بدرجة موافقة كبيرة. (يالمجتمع المحل

توى األداء المهنددي لدددى مسدد  متوسددطات ئية فدديهددل توجددد فددرو  ذات داللددة إحصدداالسددؤال الرابددع: 

، المؤهدل ةفي محافظتي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغيدرات  الجدنس، سدنوات الخبدر  التربويينالمرشدين 

 العلمي، المحافظة(؟

 حو اآلتي:( على الني 8-5حيْث انبثق عن  الفرضيات من )

بدددين ( α≤0.05ة  الداللددد الفرضدددية الخامسدددة: ال توجدددد فدددرو  ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى 

شدددين التربددويين فددي محددافظتي الخليددل وبيددت لحددم تعددزى لدددى المر  متوسددطات مسددتوى األداء المهنددي

 لمتغير الجنس.

 Independent-Sampleإلجابة عن الفرضية الخامسة  استخدم اختبار )ت( للعينات المستقلة )ل

t-test طات ( إليجاد الفروق بويين في محافظتي  لتر مرشدرن الد  المستو  ازدا  الميني بين متوسي

 . تغير الجنس  تعز  لمالخليل وبيت لح

بين متوّسطات لفرو  للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test  ت( ( نتائج اختبار 30جدول  
 .(260 ن =  الجنسن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغير لدى المرشدي مستوى األداء المهني 

 ددلعا الجنس لمتغيرا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ياريالمع

ت  قيمة

 المحسوبة
 الّداللة اإلحصائيّة

 الشخصية العامة
 0.72 3.68 124 ذكر

1.07 0.29 
 0.74 3.59 136 أنثى

 األداء اإلداري
 0.90 3.75 124 ذكر

-0.13 0.90 
 0.85 3.76 136 أنثى

 العالقات االجتماعية
 0.87 3.76 124 ذكر

0.60 0.55 
 0.88 3.69 136 أنثى
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 ددلعا الجنس لمتغيرا
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ياريالمع

ت  قيمة

 المحسوبة
 الّداللة اإلحصائيّة

داء الكلية لألالدرجة 

 المهني

 0.76 3.73 124 ذكر
0.52 0.60 

 0.74 3.68 136 أنثى
 1.96 =( 0.05)ت( الجدولية عند مستوى داللة ) / قيمة258(، درجات الحرية = 0.05* دال ة إحصائي اً عند مستوى داللة )

 2.58 =( 0.05عند مستوى داللة ) الجدولية / قيمة )ت(258(، درجات الحرية = 0.01داللة )مستوى دال ة إحصائي اً عند   **  

( إلى عدم وجود فروق ذات د لة إحصائية عند مستو  الدي لة  30) تشير النتائج الواردة في الجدو 

(0.05 ≤  طات ل الخلي مستو  ازدا  الميني لد  المرشدرن التربويين في محافظتي( بين متوسي

حسوبة للدرجة الكلية لألدا  الميني ة )ت( الم  حيث بلغت ميمتعز  لمتغير الجنس ح وبيت ل

(  كذلك ل  تظير  0.05( عند مستو  د لة )1.96الجدولية )  ( وهي أصغر من ميمة )ت(0.52)

ي  دا  الميني للمرشدرن التربويين في محافظت لأل  الحا ت جميعيا إحصائية في فروق ذات د لة 

  . لحيل وبيت الخل

( بدددين α≤0.05ة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة  ذات داللددد  الفرضدددية السادسدددة: ال توجدددد فدددرو  

المهنددي لدددى المرشدددين التربددويين فددي محددافظتي الخليددل وبيددت لحددم تعددزى  متوسددطات مسددتوى األداء

 سنوات الخبرة. لمتغير

 One Way Analysis) ازحادي  تيبارنللتحقق من صحة الفرضيية السادسة  استخدم اختبار تحليل ال
of Varianceط  يلقد  المرشقدرن التربقويين فقي محقافظت ازدا  المينقيمسقتو  ات ( للفقروق بقين متوسقي

 :(32  31و  )  وذلك كما هو موضح في الجداالخليل وبيت لح  تعز  لمتغير سنوات الخبرة

لدى المرشدين   يهنلمستوى األداء الميارية ت المع(: يبين األعداد والمتوّسطات الحسابّية واالنحرافا31جدول  
 ل وبيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرةظتي الخليالتربويين في محاف 

 المتوسط الحسابي العدد ات الخبرةوسن المتغير
االنحراف 

 المعياري

 الشخصية العامة

 0.71 3.55 78 سنوات 5ل من أق

 0.73 3.67 98 سنوات 10-5

 0.76 3.67 84 تسنوا 10أكثر من 

 0.73 3.63 260 المجموع

 األداء اإلداري

 0.86 3.66 78 سنوات 5أقل من 

 0.88 3.72 98 سنوات 10-5

 0.86 3.90 84 سنوات 10 أكثر من
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 المتوسط الحسابي العدد ات الخبرةوسن المتغير
االنحراف 

 المعياري

 0.87 3.76 260 المجموع

 العالقات االجتماعية

 0.86 3.58 78 سنوات 5قل من أ

 0.85 3.76 98 سنوات 10-5

 0.91 3.82 84 اتسنو 10أكثر من 

 0.88 3.72 260 المجموع

الدرجة الكلية لألداء 

 لمهنيا

 0.73 3.60 78 سنوات 5من  أقل

 0.76 3.71 98 سنوات 10-5

 0.76 3.79 84 سنوات 10أكثر من 

 0.75 3.70 260 المجموع

طات الحسققابيية لمسققتو  ازدا  31الجققدو  ) رتضققح مققن لققد   المينققي( وجققود فققروق ظاهريققة بققين المتوسققي

. وللتحقققق مققن د لققة ات الخبققرةمتغيققر سققنو ي محققافظتي الخليققل وبيققت لحقق  تعققز  لفقق  المرشققدرن التربققويين

(  كمقا One Way Analysis of Variance)ختبقار تحليقل التيبقارن ازحقادي اهقذه الفقروق اسقتخدم 

 (:32موضح في الجدو  )هو 

الفرو   إلىللتعرف  (One Way Analysis of Variance( نتائج اختبار تحليل الّتباين األحادي  32جدول  
ل وبيت لحم تعزى لمتغير سنوات يفي محافظتي الخل التربويينلدى المرشدين  ستوى األداء المهنيم بين متوّسطات

 (260 ن=  الخبرة

 مصدر التّباين المتغير
جموع م

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

ةحصائيّ اإل  

 الشخصية العامة

 0.38 2 0.77 بين المجموعات

 0.53 257 137.39 داخل المجموعات 0.49 0.72

 ----- 259 138.16 موعالمج

 األداء اإلداري

 1.34 2 2.67 بين المجموعات

 0.76 257 194.18 جموعاتداخل الم 0.17 1.77

 ----- 259 196.85 المجموع

 

العالقات 

 تماعيةاالج

 1.27 2 2.53 بين المجموعات

 0.76 257 196.12 داخل المجموعات 0.19 1.66

 ----- 259 198.66 المجموع

ية لالدرجة الك

 لألداء المهني

 0.80 2 1.59 بين المجموعات

 0.56 257 143.91 تداخل المجموعا 0.24 1.42

 ----- 259 145.50 المجموع

 ( 0.05وى داللة ) ند مست* دال ة إحصائي اً ع

مستو   ائية عند وجود فروق ذات د لة إحصعدم ( 32)  رتضح من خال  النتائج الواردة في الجدو 

طات α≤0.05الدي لة ) افظتي الخليل  لد  المرشدرن التربويين في مح مستو  ازدا  الميني( بين متوسي
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يياا في الدرجة الكلية لألدا  إحصائ   إذ ل  تظير فروق داليةوبيت لح  تعز  لمتغير سنوات الخبرة

ذلك ل  ك  ر سنوات الخبرةعز  لمتغيفي محافظتي الخليل وبيت لح  تيين بو الميني لد  للمرشدرن التر 

يث كانت ميمة الدي لة اإلحصائيية    ح دا  المينيلأل الحا ت جميعيا تظير فروق دالية إحصائيياا في 

 ( وغير دالية إحصائيياا.  0.05) ليذه المجا ت أكبر من مستو  الدي لة

( بدددين α≤0.05لدددة  ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الدال  الفرضدددية السدددابعة: ال توجدددد فدددرو
تعددزى  سددتوى األداء المهنددي لدددى المرشدددين التربددويين فددي محددافظتي الخليددل وبيددت لحددمممتوسددطات 

 لمتغير المؤهل العلمي.
-Independent-Sample tلعينات المستقلة ))ت( ل لإلجابة عن الفرضية السابعة  استخدم اختبار

testطات وق فر ( إليجاد ال في محافظتي   نلمرشدرن التربويي لد  ا ينيمستو  ازدا  المبين متوسي
 .الخليل وبيت لح  تعز  لمتغير المؤهل العلمي

ستوى األداء مطات بين متوسّ لفرو  للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test  ت( ئج اختبار ( نتا33جدول  
 .(260ن =   العلمي المؤهللخليل وبيت لحم تعزى لمتغير الدى المرشدين التربويين في محافظتي   المهني

 العدد المؤهل العلمي رالمتغي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 بةالمحسو

الّداللة 

 اإلحصائيّة

 الشخصية العامة
 0.74 3.63 207 بكالوريوس

-0.19 0.85 
 0.72 3.65 53 ماجستير فأعلى

 األداء اإلداري
 0.85 3.76 207 سوبكالوري

0.12 0.90 
 0.95 3.74 53 ير فأعلىماجست

 لعالقات االجتماعيةا
 0.86 3.71 207 بكالوريوس

-0.37 0.71 
 0.95 3.76 53 ىماجستير فأعل

 الدرجة الكلية لألداء المهني
 0.74 3.70 207 بكالوريوس

-0.14 0.89 
 0.81 3.72 53 ماجستير فأعلى

 1.96 =( 0.05ولية عند مستوى داللة )د/ قيمة )ت( الج258لحرية = (، درجات ا0.05 عند مستوى داللة )اً * دال ة إحصائي  

 2.58 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )258(، درجات الحرية = 0.01لة )دال ة إحصائي اً عند مستوى دال   **  

الدي لة  فروق ذات د لة إحصائية عند مستو   ( إلى عدم وجود 33تشير النتائج الواردة في الجدو  )
(0.05 ≤ بين م )طات ت لد  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل  مستو  ازدا  المينيوسي

ة لألدا  الميني الكلي   حيث بلغت ميمة )ت( المحسوبة للدرجةوبيت لح  تعز  لمتغير المؤهل العلمي
دالة  ( وغير0.05( عند مستو  د لة ) 1.96)( وهي أصغر من ميمة )ت( الجدولية 0.14)

 ائياا. إحص
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 ( بدددينα≤0.05ثامندددة: ال توجدددد فدددرو  ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة  لالفرضدددية ا

لحددم تعددزى وبيددت  متوسددطات مسددتوى األداء المهنددي لدددى المرشدددين التربددويين فددي محددافظتي الخليددل

 لمتغير المحافظة.

-Independent-Sample tة )استخدم اختبار )ت( للعينات المستقل لإلجابة عن الفرضية الثامنة 

test طات ( إليجاد الفروق بويين في محافظتي  مستو  ازدا  الميني لد  المرشدرن التر بين متوسي

 . الخليل وبيت لح  تعز  لمتغير المحافظة

بين متوّسطات  لفرو  للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test  ت( ار ج اختب( نتائ34جدول  
 .(260 ن =  المحافظةمحافظتي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغير  دين التربويين فيلدى المرش مستوى األداء المهني 

 العدد افظةالمح المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

 الّداللة

 ائيّةاإلحص

 الشخصية العامة
 0.73 3.65 197 الخليل 

0.57 0.57 
 0.72 3.59 63 بيت لحم

 إلدارياألداء ا 
 0.86 3.75 197 خليل ال

-0.21 0.83 
 0.90 3.78 63 بيت لحم

 العالقات االجتماعية
 0.85 3.74 197 الخليل 

0.53 0.59 
 0.95 3.67 63 بيت لحم

 المهنيألداء لالدرجة الكلية 
 0.74 3.71 197 الخليل

0.28 0.78 
 0.78 3.68 63 بيت لحم

 1.96 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )258=  (، درجات الحرية0.05اللة )* دال ة إحصائي اً عند مستوى د

 2.58 =( 0.05ستوى داللة )عند م / قيمة )ت( الجدولية258(، درجات الحرية = 0.01صائي اً عند مستوى داللة )دال ة إح  **  

لة  عند مستو  الدي  ة إحصائية( إلى عدم وجود فروق ذات د ل34  )و تشير النتائج الواردة في الجد 

(0.05 ≤  طات ن في محافظتي الخليل مستو  ازدا  الميني لد  المرشدرن التربويي( بين متوسي

بة للدرجة الكلية لألدا  الميني المحسو   حيث بلغت ميمة )ت( وبيت لح  تعز  لمتغير المحافظة

(. كذلك ل  تظير  0.05لة )( عند مستو  د 1.96)ت( الجدولية )  ة( وهي أصغر من ميم0.28)

بويين في محافظتي  روق ذات د لة إحصائية في جميع مجا ت ازدا  الميني لد  المرشدرن التر ف

 الخليل وبيت لح . 
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المغايرة واألداء المهني لدى المرشدين  -المسايرةن طية بيهل توجد عالقة ارتبا: الخامسالّسؤال 

 خليل وبيت لحم؟ لالتربويين في محافظتي ا

 : التاسعة اآلتيةالفرضيية  عن    اإلجابةت الخامس  ؤا السلإلجابة عن 

بين  ( α≤0.05ة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد عالق: ال التاسعةالفرضّية 

 واألداء المهني لدى المرشدين التربويين في محافظتي الخليل وبيت لحم. مغايرةال-المسايرة

مقن  المغقاررة-الققة بقين المسقاررةيجقاد الع( إلPearson Correlationاط بيرسقون )بق استخدم معامل ارت

  كمقا   المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لح  من جية أخقر  جية وبين ازدا  الميني لد 

 (.35خال  الجدو  ) اضح منهو و 

ين داألداء المهني لدى المرشوبين  من جهة بين المسايرة(: نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة 35جدول  
 من جهة أخرى من جهة أخرى في محافظتي الخليل وبيت لحم لتربويين ا

 عاد األب
 العالقات االجتماعية اإلداري الشخصية العامة

الدرجة الكلية لألداء 

 المهني

 الداللة  ر الداللة ر الداللة ر الداللة ر

 0.00 230.** 0.01 160.** 0.00 0.21** 0.00 260.** اإليثار 

 0.00 640.** 0.00 580.** 0.00 640.** 0.00 510.** اعية جتمالالحساسية ا

 0.00 520.** 0.00 470.** 0.00 490.** 0.00 46.0** العطاء 

 0.00 390.** 0.00 360.** 0.00 390.** 0.00 320.** التمركز حول اآلخرين 

 0.00 490.** 0.00 460.** 0.00 460.** 0.00 410.** االستقاللية 

 0.00 540.** 0.00 490.** 0.00 510.** 0.00 470.** ة المسالم

 0.00 510.** 0.00 450.** 0.00 480.** 0.00 450.** التوحد 

 0.00 300.** 0.00 8.20** 0.00 300.** 0.00 250.** االنسجام 

 0.00 550.** 0.00 500.** 0.00 520.** 0.00 490.** الثقة االجتماعية 

 0.00 260.** 0.00 190.** 0.00 32.0** 0.00 290.** التعاون 

 0.00 360.** 0.00 290.** 0.00 330.** 0.00 340.** االنفتاح 

 0.00 500.** 0.00 460.** 0.00 460.** 0.00 430.** التسامح

 0.00 710.** 0.00 630.** 0.00 680.** 0.00 630.** المسايرة الكلية

 0.00 -0.36** 0.00 -0.36** 0.00 -0.39** 0.00 -.220** األثرة

 0.00 -0.22** 0.00 -0.19** 0.00 -0.25** 0.04 -0.16* التبلد االجتماعي

 0.00 -40.2** 0.00 -0.21** 0.00 -0.28** 0.02 -0.14* األخذ

 0.00 -0.22** 0.00 -0.22** 0.00 -0.23** 0.03 -0.13* التمركز حول الذات 

 0.00 -0.23** 0.00 -0.22** 0.00 -0.26** 0.04 -160.* التبعية

 0.00 -0.21** 0.00 -0.20** 0.00 -0.24** 0.02 -0.14* العدوانية

 0.00 -0.30** 0.00 -0.29** 0.00 -0.33** 0.00 -0.19** االنعزال

 0.00 -0.29** 0.00 -0.25** 0.00 -0.34** 0.00 -0.20** التنافر
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 عاد األب
 العالقات االجتماعية اإلداري الشخصية العامة

الدرجة الكلية لألداء 

 المهني

 الداللة  ر الداللة ر الداللة ر الداللة ر

 0.00 -0.21** 0.00 -0.18** 0.00 -25.0** 0.02 -0.14* الخجل 

 0.00 -0.33** 0.00 -0.31** 0.00 -0.35** 0.00 -0.23** فسالتنا

 0.00 -0.25** 0.00 -0.22** 0.00 -0.27** 0.00 -0.18** واالنغالق

 0.00 -0.22** 0.00 -0.18** 0.00 -0.25** 0.02 -50.1* د التشد

 0.00 -0.37** 0.00 -0.34** 0.00 -0.41** 0.00 -0.24** المغايرة الكلية

المغايرة -المسايرة

 الكلية
-0.04 0.51 **0.21- 0.01 *0.15- 0.02 *150.- 0.04 

 (، ر: قيمة معامل ارتباط بيرسون0.05وى )* دالة إحصائياً عند مست (، 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى )

ني  دا  المين ازي وب أبعادهابالمساررة الكلية  ن( أن العالقة بي 35تشير المعطيات الواردة في الجدو  )

ت لح  كانت عالقة طردية موجبة  حيث بلغ  لد  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبي أبعادهب

( بد لة  0.71لية للمساررة والدرجة الكلية لألدا  الميني )جة الكمعامل ا رتباط للعالقة بين الدر 

ربويين في محافظتي  رشدرن التالم    كلما زادت درجة المساررة لد ن (  وهذا يعني أ0.00إحصائية )

 لعرس صحيح. الخليل وبيت لح  زاد أدائي  الميني  وا

يني بأبعاده لد  المرشدرن التربويين في ا  المبينما كانت العالقة بين المغاررة الكلية بأبعادها وبين ازد 

بين   ط للعالقةرتبا ة إحصائياا  حيث بلغ معامل ا لمحافظتي الخليل وبيت لح  عالقة عرسية سالبة ودا

(  وهذا 0.00( بد لة إحصائية بلغت )0.37-ي ) الدرجة الكلية للمغاررة والدرجة الكلية لألدا  المين

د  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لح  كلما قلي  اررة لرد  على أن  كلما زادت المغ

 . حأدائي  الميني  والعرس صحي

ي  رة بشرل عام وبين ازدا  الميني لد  المرشدرن التربويين فة والمغار سارر م أما بالنسبة للعالقة بين ال

غ معامل ا رتباط  حيث بلمحافظتي الخليل وبيت لح  فقد كانت عالقة عرسية سالبة ودالة إحصائياا  

ت المساررة والمغاررة لد   د (  مما يعني أن  كلما زا0.04( بد لة إحصائية ) 0.15-للعالقة بينيما )

 لعرس صحيح.ن في محافظتي الخليل وبيت لح  كلما قلي أدائي  الميني  واالتربويي  شدرنر الم
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائجأوال: 
المغاررة  -المساررةعالقة ارتباطية بين هل توجد  :الذي نصه الّسؤال الرئيسلمتعلقة بامناقشة النتائج 

 دا  الميني لد  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لح ؟ زوا

توجد عالقة : ال هالسؤال الرئيس التي تنص على أن منالمنبثقة  الفرضّية الرئيسةاقشة نتائج تم من

المغايرة واألداء المهني  -رةالمسايين ب ( α≤0.05حصائية عند مستوى داللة  إارتباطية ذات داللة 

 التربويين في محافظتي الخليل وبيت لحم. لدى المرشدين

لد  المرشدرن  أبعادهبوبين ازدا  الميني  أبعادهابين المساررة الكلية أن العالقة ب توصلت الدراسة إلى

باط للعالقة  امل ا رتانت عالقة طردية موجبة  حيث بلغ معكين في محافظتي الخليل وبيت لح  لتربويا

(  وهذا يعني  0.00( بد لة إحصائية )0.71الدرجة الكلية لألدا  الميني )و بين الدرجة الكلية للمساررة 

ح  زاد أدائي  وبيت لأن  كلما زادت درجة المساررة لد  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل 

 يح. حالميني  والعرس ص

  يعملون ضمن  حشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لى أن المر هذه النتيجة إل وتفسر الباحثة

ت المساررة من خال  ا نضباط وتنفيذ    بالتالي فإن  كلما ارتفعت لدري  سماالقوانين والتعليمات 

 مينية. ئي  الالتعليمات  أد  ذلك ارتفاع درجة أدا

دالققة إحصققائياا بققين وجبققة غيققر وجققود عالقققة مالتققي توصققلت إلققى  (2011  الشددريفواتفقققت مققع دراسققة 

التققي  (2017بددن يطددو  واختلفققت مققع دراسققة   ه نحققو تعققاطي المققواد النفسققيةاتوجقق  الالشخصققية وا تجقق 

تالميققذ السققنة  لي لققد المغققاررة وا تققزان ا نفعققا-عالقققة دالققة إحصققائياا بققين المسققاررةت عققدم وجققود أظيققر 

 اا عالققة دالقة إحصقائيعقدم وجقود تقي أظيقرت ال ( 2012  سدمورا اختلفت مع دراسقة مك  الثانية ثانوي 

 .المغاررة ومتغيرات الدراسة–ةر بين المسار
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وبين ازدا  الميني بأبعاده لد  المرشدرن التربويين      بأبعادهابينما كانت العالقة بين المغاررة الكلية 

القة رتباط للعودالة إحصائياا  حيث بلغ معامل ا  ليل وبيت لح  عالقة عرسية سالبةتي الخفي محافظ

(   0.00( بد لة إحصائية بلغت )0.37-الكلية لألدا  الميني ) بين الدرجة الكلية للمغاررة والدرجة

كلما قلي ت لح  ى أن  كلما زادت المغاررة لد  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيوهذا رد  عل

 صحيح.  أدائي  الميني  والعرس

  واستحساني  من  ي مغاررة لد  المرشدرن التربويين  زاد تقبلت سمات الأن  كلما انخفض وترى الباحثة

 قبل اآلخرين  وهذا رؤدي إلى رفع مستو  أدائي  الميني.

المرشدرن التربويين في  ي لد  أما بالنسبة للعالقة بين المساررة والمغاررة بشرل عام وبين ازدا  المين

ودالة إحصائياا  حيث بلغ معامل ا رتباط  ية سالبة لخليل وبيت لح  فقد كانت عالقة عرسامحافظتي 

المساررة والمغاررة لد   (  مما يعني أن  كلما زادت 0.04( بد لة إحصائية ) 0.15-لعالقة بينيما )ل

 لي أدائي  الميني  والعرس صحيح.كلما قالمرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لح  

  العقلية بحيث توالمغاررة تعتمدان على شخصية الفرد وقدراالمساررة هذه النتيجة إلى أن وتفسر الباحثة 

يعقة العمقل  وهقذا يحتقاج مقن المرشقد التربقوي يستطيع التأقل  مقع المواققا المختلفقة دون التقأثير علقى طب

لصقحيحة سقوا ا مسقاررة أو اجقل اتخقاذ المواققا أجقا  عملق  مقن ة فقي مأن يرون على دراية وثقافقة عاليق 

ازنظمقققة والققققوانين المطبققققة فقققي  مرشقققدرن التربقققويين   يسقققتطيعون الخقققروج علقققىحرققق  أن المغقققاررة  وب

ررة والمغققاررة لققدري  كلمققا زاد أدائيقق  المينققي. وتتفققق هققذه المققدارس لققذا فإنقق  كلمققا انخفضققت سققمات المسققا

ة اك اسقققياماا نسقققبياا عرسقققياا ذات د لققق نققق أن هالتقققي بينقققت  (2016والحسدددين   قاسدددمة النتيجقققة مقققع دراسققق 

. واختلفققت مققع المغققاررة – جتمققاعي فققي المسققاررة المجققا  جققودة الحيققاة ا سققرية  جققودة الققدور  احصققائية

المغقققاررة –عالققققة دالقققة إحصقققائية بقققين المسقققاررةوصقققلت إلقققى عقققدم وجقققود التقققي ت (2012  سدددموردراسقققة 

 .لدراسةومتغيرات ا
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ايرة لدى المرشدين يرة والمغالمسا مستوى : ما الذي نصه ال األولؤ السمناقشة النتائج المتعلقة ب

 لخليل وبيت لحم؟ االتربويين في محافظتي 

كقققان يين فقققي محقققافظتي الخليقققل وبيقققت لحققق  المسقققاررة والمغقققاررة لقققد  المرشقققدرن التربقققو  مسقققتو  أن  تبقققين

وبنسقققبة مئويقققة بلغقققت  (3.21لكليقققة للمسقققاررة والمغقققاررة )درجقققة ا  إذ بلقققغ المتوسققق  الحسقققابي للاا متوسقققط

(53.5.)% 

تققاج إلققى قققدرات عقليققة وميققارات سقققلوكية  حهققذه النتيجققة علققى أن المسقققاررة والمغققاررة ت الباحثددة وتعددزو

بالموقا ا جتمقاعي القذي رتواجقد فيق  الفقرد  بحيقث يميقل الفقرد إلقى  وميارات اجتماعية  كما أنيا تتأثر

مقققن يقققألا  نققق  يميقققل إلقققى إصقققدار أحرقققام تتوافقققق مقققعأفقققي المواققققا غيقققر المتوازنقققة  كمقققا حرامققق  أتغييقققر 

ن المرشققدرن التربققويين فققي محققافظتي الخليققل وبيققت لحقق  إويخققالا أحرققام وسققلوكيات مققن   يققألا  لققذا فقق 

و   لتعلقي مون بالقوانين واللوائح والتعليمات التقي تصقدر إلقيي  مقن وزارة التربيقة واوبحر  عملي  في  ملتز 

 متوسطة. فتيا  لذا جا ت مساررتي  ومغاررتي ليرون لدري  القدرة على مخا

المغاررة لد  تالميذ -أن مستو  المساررة التي أظيرت   (2017بن يطو  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

نق  علقى أ يقاأسقفرت نتائج التقي (2012  سدمور. واختلفقت مقع دراسقة وي كان متوسقطاا السنة الثانية ثان

 .المغاررة لد  أفراد العينة-ةد مستو  مرتفع نسبيا من المسارر روج

 كققققل علققققى حققققدا  فقققققد تقققق  مناقشققققتيا المغققققاررة ومسققققتو  المسققققاررة  مسققققتو  بمناقشققققة  يمددددا يتعلددددقأمددددا ف

 :اآلتيعلى النحو 

المسايرة لدى المرشدين التربويين فدي محدافظتي الخليدل وبيدت  بمستوى لقة مناقشة النتائج المتع -أ

 :لحم
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كقان وبيقت لحق  ي الخليقل لد  المرشدرن التربويين في محافظت ةالمسارر  مستو  أن  ت الدراسة إلىتوصل

 %(.68.2( وبنسبة مئوية بلغت )4.09سابي للدرجة الكلية للمساررة )ح  إذ بلغ المتوس  الاا متوسط

زولققى  حيققث ثالل ا ت أبعققاد )ا نسققجام  والحساسققية ا جتماعيققة  وا سققتقاللية( فققي المراكققز القق وقققد جققا

%( 75.5ة مئويقققة بلغقققت )( ونسقققب4.53المققققام ازو  بمتوسققق  حسقققابي بلقققغ ) يجقققا  ْبعقققد ا نسقققجام فققق 

( 4.40  تققاله فققي المقققام الثققاني ْبعققد الحساسققية ا جتماعيققة بمتوسقق  حسققابي بلققغ )ةوبدرجققة موافقققة كبيققر 

عقققد ا سقققتقاللية ثالقققث بْ %( وبدرجقققة موافققققة متوسقققطة  وجقققا  فقققي المققققام ال73.3ونسقققبة مئويقققة بلغقققت )

 وافقة متوسطة.وبدرجة م %(71.3( ونسبة مئوية بلغت )4.28غ )لبمتوس  حسابي ب

ن في وا نفتال  واإلرثار( في المراكز الثالل ازخيرة  حيث جا  ْبعد التعاو   بينما جا ت أبعاد )التعاون 

موافقققة متوسققطة  بدرجققة %( و 61.8( ونسققبة مئويققة بلغققت )3.71المقققام ازخيققر بمتوسقق  حسققابي بلققغ )

( ونسقققبة مئويقققة بلغقققت 3.78بلقققغ ) وسققق  حسقققابيال فقققي المققققام ازو  قبقققل ازخيقققر بمتتققق وجقققا  ْبعقققد ا نف

وسقق  حسققابي رجقة موافقققة متوسقطة  وجققا  ْبعقد اإلرثققار فقي المقققام الثقاني قبققل ازخيقر بمتد %( وب63.0)

 %( وبدرجة موافقة متوسطة.63.2( ونسبة مئوية بلغت )3.79بلغ )

 رتصقرفون  بيقت لحق  درن التربقويين فقي محقافظتي الخليقل و شق هقذه النتيجقة إلقى أن المر  لباحثةتفسر او 

بيئة التي ليس فييا طابع التحدي  حيقث أنيق    رتصقفون بالميقل إلقى لوفق اهتماماتي   ويتجيون نحو ا

ون بالنتقائج   يسقلمقدر كبير من المبادرة الذاتيقة بحثقاا عقن نشقاطات فييقا متعقة وتحقدي  كمقا أنيق إظيار 

بشرل كبيقر للحقظ والققدر  كقذلك  يقيا عائد لخارجة عن سيطرتي   والتي يرون تحقاغير المرغوب فييا و 

إلققى ا قتنققاع  ون بققذلك يميلقق   اإلحسققاس بالقققدرة علققى تغييققر النتققائج أو مطالققب اآلخققرين  فيقق    يمتلكققون 

 إن المساررة تعتمد على العوامل  ة  حيث لذا جا ت المساررة عنده  كبير   بالمواضيع كما هي دون تغيير.

 والسلوك. لعوامل ليا دوراا كبيراا في ثبات ا تجاهق  وهذه االنفسية مثل الصراع واإلحباط والقل
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أن مسقتو  المسقاررة يقرت نتائجيقا التقي أظ (2016المرشدي والبددري  واختلفت هذه النتيجة مع دراسة 

 .عدادية منخفضاا   المغاررة لد  طلبة المرحلة اإلن مستو لد  طلبة اإلعدادية كان منخفضاا  كذلك كا

فدي محدافظتي الخليدل وبيدت  المغايرة لدى المرشدين التربويين بمستوى  المتعلقة مناقشة النتيجة -ب

 لحم:

كقان المرشدرن التربويين فقي محقافظتي الخليقل وبيقت لحق  المغاررة لد   مستو  أن توصلت الدراسة إلى 

 %(.52.0( وبنسبة مئوية بلغت )3.12)لحسابي للدرجة الكلية للمغاررة توس  ا  إذ بلغ الماا متوسط

المراكز الثالل ازولى  حيث جا  ْبعد ا نعزا  في  أبعاد )ا نعزا   والتشدد  وا نغالق( فيوقد جا ت 

%( وبدرجققة موافقققة متوسققطة  54.7( ونسققبة مئويققة بلغققت )3.28حسققابي بلققغ )المقققام ازو  بمتوسقق  

بدرجقة %( و 54.2)( ونسقبة مئويقة بلغقت 3.25سابي بلغ )حقام الثاني ْبعد التشدد بمتوس  في المتاله 

( ونسبة مئوية بلغقت 3.23لث ْبعد ا نغالق بمتوس  حسابي بلغ )اموافقة متوسطة  وجا  في المقام الث

 درجة موافقة متوسطة.%( وب53.8)

جققا  ْبعققد  فققي المراكققز الققثالل ازخيققرة  حيققث ثققرة( بينمققا جققا ت أبعققاد )التبريققة  والتبلققد ا جتمققاعي  واز

وبدرجقة موافققة  (%48.3( ونسقبة مئويقة بلغقت )2.90سقابي بلقغ )بمتوسق  ح التبرية في المقام ازخير

( ونسبة 2.93ل ازخير بمتوس  حسابي بلغ )متوسطة  وجا  ْبعد التبلد ا جتماعي في المقام ازو  قب

الثاني قبل ازخير بمتوس   مسطة  وجا  ْبعد ازثرة في المقاقة متو %( وبدرجة مواف48.8مئوية بلغت )

 متوسطة. %( وبدرجة موافقة50.0ونسبة مئوية بلغت ) (3.00لغ )حسابي ب

رتحقدد سقلوك تي الخليقل وبيقت لحق  هقذه النتيجقة إلقى أن المرشقدرن التربقويين فقي محقافظ وتفسر الباحثة

موضققققوع أو لوالعمليققققات ذات العالققققة بمضققققمون ااعالت المغقققاررة لققققدري  وتقققؤثر فيقققق  مجموعققققة مقققن التفقققق 

الجماعققة  كمققا  فحيققث إشققباع حاجققاتي  وتحقيققق أهققدافي  وأهققدا بة ليقق  مققنالموقققا ومققد  أهميتقق  بالنسقق 

يميقق  لثقافققة الجماعققة وامتثققالي  لقيميققا تققرتب  مغققاررتي  بمسققتو  قلقيقق  ودافعيققتي  للعمققل  ومققن حيققث ف
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أن مسقتو  ت نتائجيقا ر التقي أظيق  (2016لمرشدي والبدري )اراسقة واختلفت مع د  ومعاريرها وأهدافيا.

ة لققد  طلبققة المرحلققة اإلعداديققة ر اديققة كققان منخفضققاا  كققذلك كققان مسققتو  المغققارلبققة اإلعد لققد  ط المغققاررة

 .منخفضاا 

هددل توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية فددي : الددذي نصدده ل الثددانيالسددؤامناقشددة النتددائج المتعلقددة ب

 ن فدي محدافظتي الخليدل وبيدت لحدم تعدزى يالمغايرة لدى المرشدين التربوي-مسايرةال مستوى متوسطات 

 محافظة(؟ل الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، ا لمتغيرات

 حو اآلتي:على الني المنبثقة عن  ( 4-1الفرضيات من ) ت  مناقشة نتائجحيْث 

ذات داللددة إحصددائية عنددد فددرو   : ال توجدددالتددي نصددها الفرضددية األولددىمناقشددة النتيجددة المتعلقددة ب

لمغدايرة لددى المرشددين التربدويين فدي ا-لمسدايرةا مستوى ( بين متوسطات α≤0.05اللة  دمستوى ال

 ي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغير الجنس.تمحافظ

طات   ≥ 0.05)لة إحصائية عند مستو  الدي لة وجود فروق ذات د  أظيرت النتائج ( بين متوسي

  افظتي الخليل وبيت لح  تعز  لمتغير حرة لد  المرشدرن التربويين في مالمغار -المساررة  مستو  

( وهي أكبر من  3.27للمساررة والمغاررة معاا )  يث بلغت ميمة )ت( المحسوبة للدرجة الكلية  حالجنس

(  وكانت الفروق لصالح الذكور بمتوس  0.05عند مستو  د لة )( 1.96ميمة )ت( الجدولية )

 ( لإلنال.3.13قابل )( م3.30حسابي بلغ ) 

التربويين في محافظتي الخليل وبيت لح    المرشدرن روق في الدرجة الكلية للمساررة لد فكذلك ظيرت 

(  4.01قابل )( م4.19ز  لمتغير الجنس  وكانت الفروق لصالح الذكور بمتوس  حسابي بلغ ) عت

التربويين في محافظتي الخليل   مرشدرنلإلنال. وظيرت فروق أيضاا في الدرجة الكلية للمغاررة لد  ال

  ( مقابل 3.22لح الذكور بمتوس  حسابي بلغ )لفروق لصايت لح  تعز  لمتغير الجنس  وكانت ابو 
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افظتي الخليل وبيت  ( لإلنال. ومن خال  هذه النتائج رتضح أن المرشدرن التربويين في مح3.03)

 .لح  لدري  مساررة ومغاررة أكثر من المرشدات التربويات 

ى عاتقي   ولعدم لملقاة علور بحر  كثرة ازعبا  ا قتصادية اكأن الذ ع هذه النتيجة  ر الباحثةوتفس 

ة  الظروف المريشية الجيدة زسره   كما أني  رتمتعون بحريسو  كياية تأمين  اكتراثي  لما ردور حولي 

المساررة والمغاررة لدري   ا فإن التنقل وا شتراك في ازنشطة ا جتماعية والثقافية أكثر من اإلنال  لذ 

فروق ذات د لة توصلت إلى وجود  التي (2012  سمورواتفقت مع دراسة  ن اإلنال.م أعلى 

نت الفروق   ولكن اختلفت معيا في أن دراسة سمور كاالمغاررة تعز  للجنس-ي المساررةفإحصائية 

أبو مر   اتفقت مع دراسة  كذلك .بينما الدراسة الحالية كانت الفروق لصالح الذكور لصالح اإلنال 

اررة تعز  للجنس  واختلفت مع الدراسة  ق في المسالتي توصلت إلى وجود فرو  (2010  وعبد   

 .لية في أن الفروق كانت لصالح اإلنال االح

توصلت إلى عدم وجود فروق ذات د لة إحصائية في  لتي ا (2017بن يطو  واختلفت مع دراسة 

المرشدي  كما اختلفت مع دراسة  .سند عينة الدراسة تعز  لمتغير الج  أفراالمغاررة لد -المساررة 

المغاررة  -صائياا في متوسطات المساررةحعدم وجود فروق دالة إالتي توصلت إلى  (2016لبدري  وا

التي أ هرت   (2014السلمان  ودراسة  لمتغير الجنس. نوية تعز  لد  طلبة المرحلة اإلعدادية والثا

  .في مستو  الحرمان وفق متغير الجنس إحصائياا بين الطلبة المغاررين ق دالةفرو عدم وجود 

: ال توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية عنددد صددهانالثانيددة التددي الفرضددية النتيجددة المتعلقددة بمناقشددة 

المغايرة لددى المرشددين التربدويين فدي -المسايرة مستوى توسطات ( بين مα≤0.05مستوى الداللة  

 .ت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرةيل وبيمحافظتي الخل

  ن ( بي α≤0.05إحصائية عند مستو  الدي لة ) ذات د لةوجود فروق عدم  توصلت الدراسة إلى 
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طات  الخليل وبيت لح  تعز   المغاررة لد  المرشدرن التربويين في محافظتي -المساررة  مستو  متوسي

ررة لد   اي الدرجة الكلية للمساررة والمغيياا ف  إذ ل  تظير فروق دالية إحصائلمتغير سنوات الخبرة

لك ل  تظير فروق ذ   كيل وبيت لح  تعز  لمتغير سنوات الخبرةفظتي الخلفي محاللمرشدرن التربويين 

  حيث كانت ميمة الدي لة  ة الكلية للمغاررةدالية إحصائيياا في الدرجة الكلية للمساررة  وفي الدرج

 ( وغير دالية إحصائيياا.  0.05)الكلية أكبر من مستو  الدي لة لدرجة اإلحصائيية ليذه المجا ت ول

إلققى المسققاررة  محققافظتي الخليققل وبيققت لحقق  أن المرشققدرن التربققويين فققي ع هددذه النتيجددة ر الباحثددةوتفسدد 

قب دوراا ت   ن سقنوات الخبقرةوالمغاررة لدري  متقاربة وذلقك ز قياا  لعق قي أساسق قد  فق  المسقاررة الشخصقيات تحدرق

سقنوات النظقر عقن ققرار بغق  و  اإلنقسانية بأنيقا صقاحبت موققا سالقنف طبيعةوهقذا رتفقق مقع  رةالمغارو 

فقي التي توصلت إلى أن الخبقرة تقؤثر  (Bolin, 2008بولن  جة مع دراسة يهذه النت واختلفت  .الخبرة

 .قا القوظيفي لقد  المعل الرض

ة عنددد ي: ال توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائي نصددهاالثالثددة التدد الفرضددية مناقشددة النتيجددة المتعلقددة ب

بدويين فدي ر المغدايرة لددى المرشددين الت-المسدايرة ستوى ممتوسطات ( بين α≤0.05مستوى الداللة  

 محافظتي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

  ( بين  ≥ 0.05)إلى عدم وجود فروق ذات د لة إحصائية عند مستو  الدي لة دراسة توصلت ال

طات  ل وبيت لح  تعز   ظتي الخلي رة لد  المرشدرن التربويين في محافر المغا-المساررة  مستو  متوسي

(  0.75ث بلغت ميمة )ت( المحسوبة للدرجة الكلية للمساررة والمغاررة معاا )ي  حلمتغير المؤهل العلمي

 (. 0.05( عند مستو  د لة )1.96وهي أصغر من ميمة )ت( الجدولية )

لنظر  ح  وبغ  التربويين في محافظتي الخليل وبيت ل اهذه النتيجة إلى أن المرشدرن  ةالباحثوتفسر 

لون ضمن بيئة داخلية موحدة تحرميا أنظمة وقوانين واحدة  معن اختالف مؤهالتي  العلمية  في  يع
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عتمد على  اررة ترة والمغاررة لدري  متقاربة  ويعود سبب ذلك ايضاا إلى أن المساررة والمغلذا فإن المسار

خاذ القرار المناسب سوا ا باتجاه  لموقا واتعقلية  كذلك على قدرت  على تقدرر الشخصية الفرد وقدرات  ا

 أو باتجاه المغاررة.  ةالمسارر 

: ال توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية عنددد صددهاالرابعددة التددي نالفرضددية مناقشددة النتيجددة المتعلقددة ب

رشددين التربدويين فدي مالمغايرة لددى ال-المسايرة مستوى وسطات ( بين متα≤0.05مستوى الداللة  

 تعزى لمتغير المحافظة. وبيت لحم محافظتي الخليل

( بين   ≥ 0.05)وجود فروق ذات د لة إحصائية عند مستو  الدي لة  ىإلتوصلت الدراسة 

ح  تعز   وبيت لالمغاررة لد  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل -المساررة  مستو  طات متوسي 

( وهي  2.97ة والمغاررة معاا )ة للمسارر غت ميمة )ت( المحسوبة للدرجة الكليل  حيث بلمتغير المحافظة

حافظة  (. وقد كانت الفروق لصالح م0.05( عند مستو  د لة )1.96)ت( الجدولية ) ة أكبر من ميم

على أن المساررة   ذا رد ( لمحافظة بيت لح   وه3.07( مقابل )3.25الخليل بمتوس  حسابي بلغ )

على من المساررة والمغاررة لد  المرشدرن يل كانت أ المرشدرن التربويين في محافظة الخل والمغاررة لد 

وكانت لصالح مرشدي  لتربويين في محافظة بيت لح . كذلك ظيرت فروق في الدرجة الكلية للمغاررةا

( لمرشدي ومرشدات محافظة 2.91ل )( مقاب3.19ومرشدات محافظة الخليل بمتوس  حسابي بلغ )

  . حبيت ل

ربويين في  تمتوسطات درجات المساررة لد  المرشدرن ال حصائية في بينما ل  تظير فروق ذات د لة إ

( وغير  0.05( وهي أكبر من )0.105محافظتي الخليل وبيت لح   حيث كانت الد لة اإلحصائية )

 دالة إحصائياا. 
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ظة الخليل والتي يطغى علييا  فبيئة ا جتماعية السائدة في محايعة السبب ذلك إلى طب  وتعزو الباحثة 

محافظة الخليل لدري  قدرة اكبر على   ية والعناد  لذا فإن المرشدرن التربويين فوالمواجي التحدي

 تربويين في محافظة بيت لح . المساررة والمغاررة من المرشدرن ال

مرشدددين ل: مددا مسددتوى األداء المهنددي لدددى اذي نصددهالدد  السددؤال الثالددثمناقشددة النتددائج المتعلقددة ب

 م؟ل وبيت لحالتربويين في محافظتي الخلي

كقان لد  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيقت لحق   أن مستو  ازدا  الميني أظيرت النتائج

الخليقل افظتي المتوس  الحسقابي للدرجقة الكليقة لقألدا  المينقي للمرشقدرن التربقويين فقي محق  كبيراا  إذ بلغ

في المركز ازو  بمتوس  اإلداري  %(. وقد جا  ازدا 74.0ئوية بلغت )م( وبنسبة 3.70وبيت لح  )

%(  وجققا  مجققا  العالقققات ا جتماعيققة فققي المركققز 75.2ونسققبة مئويققة بلغققت ) (3.76حسققابي بلققغ )

عامقة فقي صية ال%(  وجا  مجا  الشخ74.4( ونسبة مئوية بلغت )3.72ثاني بمتوس  حسابي بلغ )ال

 .%(72.6( ونسبة مئوية بلغت )3.63ابي بلغ )سالمركز الثالث بمتوس  ح

شدرن التربويين فقي محقافظتي الخليقل وبيقت لحق  ملتزمقون ر سبب هذه النتيجة إلى أن الم تعزو الباحثةو 

 د  إلققىوازنظمققة  حيققث يقومققون بواجبققاتي  بدرجققة عاليققة مققن ا لتققزام  وهققذا بققدوره أ بققاللوائح والقققوانين

 لميني. اتمتعي  بدرجة كبيرة في ازدا  
 

محققققافظتي  يلمرشققققدرن التربققققويين فقققق ازدا  المينققققي لققققد  ا مسققققتو  ائج بمناقشددددة نتدددد أمددددا فيمددددا يتعلددددق 

النحققققو  مناقشققققة النتقققائج علققققىتمقققت الخليقققل وبيققققت لحققق  لكققققل مجقققا  مققققن مجققققا ت ازدا  المينقققي  فقققققد 

 :اآلتي
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ي الخليدل وبيدت تدى المرشدين التربويين فدي محدافظعامة لالشخصية المناقشة النتيجة المتعلقة ب -أ

 :لحم

كقققان الخليقققل وبيقققت لحققق   لعامقققة لقققد  المرشقققدرن التربقققويين فقققي محقققافظتيالشخصقققية اأن مسقققتو   تبقققين

( وبنسقققبة مئويقققة بلغقققت 3.63للشخصقققية العامقققة )متوسقققطاا  إذ بلقققغ المتوسققق  الحسقققابي للدرجقققة الكليقققة 

 (.3.77-3.49ة بين )لحسابي%(. وقد تراوحت المتوسطات ا72.6)

مقققن المقققوظفين الحرقققوميين وبسقققبب  ين كغيقققره سقققبب ذلقققك إلقققى أن المرشقققدرن التربقققوي ةثددد وتعدددزو الباح

  يسقعون للتطقور بة التي يمرون بيا سوا ا من الناحية ا قتصادية أو ا جتماعية فإني  رالظروف الص

  .وا رتقا  في مينتي 

حدافظتي الخليدل وبيدت ماري لددى المرشددين التربدويين فدي ء اإلداألدامناقشة النتيجدة المتعلقدة بد  -ب

 :لحم

كقان كبيقراا  إذ فظتي الخليقل وبيقت لحق  اا  اإلداري لد  المرشدرن التربويين في محق ستو  ازد أن م تبين

%(. وققققد 75.2( وبنسقققبة مئويقققة بلغقققت )3.76ليقققة لقققألدا  اإلداري )بلقققغ المتوسققق  الحسقققابي للدرجقققة الك

 (.3.86-3.64سابية بين )ات الحتراوحت المتوسط

احق  فقي عملق  يعتمققد علقى قدرتق  علقى تكققوين درك أن نجذلققك إلقى أن المرشقد التربقوي رقق  باحثدةلوتعدزو ا

 والمرشقققدون اإلرشقققاد   ققققة عمقققل قريبقققة مقققن إدارة المدرسقققة  كمقققا أنققق    رنسقققى ميمتققق  ازساسقققية فقققي الع

العملية فقي  ات اإلرشادية الحدرثة وتطبيقاتيلنظريافي المدارس لدري  معرفة با ون جميعاا التربويين العامل

 فيا في عملي . يدري  القدرة على تقدي  خدمات اإلرشاد وتوظذا يجعل لالعملية اإلرشادية  وه
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ى المرشددين التربدويين فدي محدافظتي الخليدل العالقدات االجتماعيدة لددمناقشة النتيجة المتعلقة ب -ج

 :وبيت لحم

كققان محققافظتي الخليققل وبيققت لحقق   ياعيققة لققد  المرشققدرن التربققويين فقق ا جتمأن مسققتو  العالقققات  تبققين

( وبنسقققبة مئويقققة بلغقققت 3.72ا جتماعيقققة ) غ المتوسققق  الحسقققابي للدرجقققة الكليقققة للعالققققات اا  إذ بلققق كبيقققر 

 (.3.77-3.65الحسابية بين ) %(. وقد تراوحت المتوسطات 74.4)

يسققعون   بحرقق  طبيعققة وحساسققية عمليقق  فققإني ربققويينهققذه النتيجققة إلققى أن المرشققدرن الت فسددر الباحثددةتو 

دون قققدرتي  علققى بنققا  بقق الييئققة التدريسققية وأوليققا  ازمققور  زنيقق  جابيققة مققع دائمققاا إلققى تكققوين عالقققات إي

 لي  اإلرشادي.عالقات اجتماعية قوية   يستطيعون النجال في عم

ت داللدددة إحصدددائية فدددي رو  ذاهدددل توجدددد فدد : الدددذي نصدده السددؤال الرابدددعمناقشددة النتدددائج المتعلقدددة ب

محددافظتي الخليددل وبيددت لحددم تعددزى  ربددويين فدديوى األداء المهنددي لدددى المرشدددين التتمتوسددطات مسدد 

 لجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، المحافظة(؟المتغيرات  

 ( على النيحو اآلتي:8-5الفرضيات من )ئج تمت مناقشة نتاحيْث 

داللدة إحصدائية عندد  : ال توجدد فدرو  ذاتالتدي نصدها ةالخامسد الفرضدية مناقشة النتيجة المتعلقة ب

ين التربددويين فددي دين متوسددطات مسددتوى األداء المهنددي لدددى المرشدد ( بدد α≤0.05مسددتوى الداللددة  

 محافظتي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغير الجنس.

( بين   ≥ 0.05)إلى عدم وجود فروق ذات د لة إحصائية عند مستو  الدي لة الدراسة توصلت 

طات  يت لح  تعز  لمتغير  الخليل وبد  المرشدرن التربويين في محافظتي لمستو  ازدا  الميني متوسي

( وهي أصغر من ميمة  0.52ت( المحسوبة للدرجة الكلية لألدا  الميني ))  حيث بلغت ميمة الجنس
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في   حصائية (  كذلك ل  تظير فروق ذات د لة إ0.05( عند مستو  د لة )1.96ت( الجدولية ))

 بيت لح .الخليل و  يني للمرشدرن التربويين في محافظتيمدا  الالمجا ت جميعاا لأل

  نفسيا  لدورات لتشاب  تخصص المرشدرن التربويين وخضوعي   ىأن سبب ذلك يعود عل وترى الباحثة

رن  المرشد تي رت  عقدها  كذلك تشاب  الثقافة المجتمرية والظروف والخبرات التي يريشيا التدريبية ال

  أم إناثاا. اا التربويين سوا ا كانوا ذكور 

اللدة إحصدائية عندد د: ال توجدد فدرو  ذات السادسدة التدي نصدهاضدية الفر لقة بمناقشة النتيجة المتع

المهنددي لدددى المرشدددين التربددويين فددي ( بددين متوسددطات مسددتوى األداء α≤0.05مسددتوى الداللددة  

 برة.ات الخمحافظتي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغير سنو 

طات α≤0.05دي لة )وق ذات د لة إحصائية عند مستو  الر وجود ف عدم  أظيرت النتائج ( بين متوسي

ت د  المرشدرن التربويين في محافظتي الخليل وبيت لح  تعز  لمتغير سنوال مستو  ازدا  الميني 

في  لمرشدرن التربويين لد  ل   إذ ل  تظير فروق دالية إحصائيياا في الدرجة الكلية لألدا  المينيالخبرة

  ذلك ل  تظير فروق دالية إحصائيياا في جميع   كالخبرةلخليل وبيت لح  تعز  لمتغير سنوات امحافظتي 

ا ت أكبر من مستو  الدي لة    حيث كانت ميمة الدي لة اإلحصائيية ليذه المجمجا ت ازدا  الميني

 ( وغير دالية إحصائيياا. 0.05)

 ي بذاتي   ف سنوات خبرتي   إ  أني  لدري  وع ى أن المرشدرن التربويين باختالذلك إل وتعزو الباحثة

شاعر واحتياجات اآلخرين والعمل على تلبيتيا  وهذه من مولدري  قدرة على إدارة انفعا تي  وتفي  

  المينيالميمة التي   بد أن رتقنيا المرشد التربوي لكي يحقق النجال في أدائ  سية الميارات ازسا

للعمل التي تساعده  على   ي  دافريةحاب سنوات الخبرة القليلة يرون لدرصكما أن المرشدرن التربويين أ 

 الخبرات التي تؤدي إلى رفع مستو  أدائي  الميني.  معايشة الكثير من
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: ال توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية عنددد السددابعة التددي نصدهاالفرضددية تعلقددة بمناقشدة النتيجددة الم

بددويين فددي ى األداء المهنددي لدددى المرشدددين التر و ( بددين متوسددطات مسددتα≤0.05اللددة  وى الدمسددت

 ل العلمي.همحافظتي الخليل وبيت لحم تعزى لمتغير المؤ 

( بين   ≥ 0.05)ستو  الدي لة إلى عدم وجود فروق ذات د لة إحصائية عند م توصلت الدراسة

طات  تعز  لمتغير   ين في محافظتي الخليل وبيت لح لتربوي لد  المرشدرن ا مستو  ازدا  المينيمتوسي

( وهي أصغر  0.14)ت( المحسوبة للدرجة الكلية لألدا  الميني غت ميمة )  حيث بلالمؤهل العلمي

 وغير دالة إحصائياا.  (0.05( عند مستو  د لة ) 1.96من ميمة )ت( الجدولية )

ي   تفي مؤهال وبيت لح  قد رتفاوتون لخليل فظتي اإلى أن المرشدرن التربويين في محا وترى الباحثة

مرشدرن  للمي ل  رؤثر على أدائي  الميني وذلك زن المؤهل العالعلمية  ولكن هذا التفاوت في ا

رتلقون دورات تدريبية  كما أن   كلي  علياالتربويين سوا ا من حملة البرالوريوس أم من حملة الدراسات ال

ليا  ازمور تجعلي  متقاربين  و المباشر بالطلبة والمدرسين وأ اليوميالممارسة العملية اليومية من خال  

 ني.دا  الميفي از

: ال توجددد فددرو  ذات داللددة إحصددائية عنددد منددة التددي نصددهااالثالفرضددية مناقشددة النتيجددة المتعلقددة ب

( بددين متوسددطات مسددتوى األداء المهنددي لدددى المرشدددين التربددويين فددي α≤0.05مسددتوى الداللددة  

 ظة.فيل وبيت لحم تعزى لمتغير المحاي الخلمحافظت

طات   ن( بي  ≥ 0.05)إحصائية عند مستو  الدي لة ات د لة عدم وجود فروق ذ  أظيرت النتائج متوسي

   لخليل وبيت لح  تعز  لمتغير المحافظةمستو  ازدا  الميني لد  المرشدرن التربويين في محافظتي ا

من ميمة )ت(  ( وهي أصغر0.28لألدا  الميني )لكلية حيث بلغت ميمة )ت( المحسوبة للدرجة ا

ائية في جميع  ص(. كذلك ل  تظير فروق ذات د لة إح0.05ة ) ستو  د ل( عند م1.96الجدولية )

 تي الخليل وبيت لح . مجا ت ازدا  الميني لد  المرشدرن التربويين في محافظ
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 بقويينر أم بيقت لحق   فقإن المرشقدرن الت الخليلالمحافظة سوا  كانت هذه النتيجة إلى أن  وتعزو الباحثة

تصقققدر مقققن و  سقققيافن وازنظمقققة والققققوانينتعليمققات الوذلقققك زن  ن عمليققق  عرتققأثر أدائيققق  المينقققي بمرقققا  

 .لي في وزارة التربية والتع  الخا  بي مصدر واحد وهو القس 
 

 ثانيًا: التوصيات
 الباحثة بما رلي: توصي  من خال  النتائج التي توصلت إلييا الدراسة الحالية 

فيوم نفسي  من أجل تحقيق  المغاررة لد  المرشدرن التربويين كم -العمل على نشر ثقافة المساررة •
 رتميز بالجودة والكفا ة. يأدا  مين

 .ازدا  المينيمستو  أعلى من  بما يحققالتربويين   لد  المرشدرنالمغاررة -مستو  المساررة  رفع •

مستو  أعلى من   يحققبما المرشدرن التربويين لد   العامةشخصية الرفع مستو   العمل على  •
 ازدا  الميني.

ي محافظتي  تربويين ف ا جتماعية لد  المرشدرن ال عالقات لتعزيز استمرارية قوة ازدا  اإلداري وا •
 الخليل وبيت لح . 

ق-ا  دراسة مماثلة للتعرف على العالقة بين المساررةإجر  • قق النفق لقد   يجتمقاعوا  سيالمغقاررة والتوافق
 درن التربويين.المرش
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 العراق.

ددداتمددددى فاعليدددة وعدالدددة نظدددام تقيددديم أداء العدددامل (.2010).  شقققاهين  ماجقققد إبقققرايي دددي الجامعد  ين فد

ددة ققر  ."الفلسددطينية وأثددره علددى األداء الددو يفي والددوالء والثقددة التنظيميد رسققالة ماجسققتير غيق

 .زة  فلسطينغمية. عة اإلسالمنشورة. الجام

مينققققي لمعلمققققي الدراسققققات مشققققرفين التربققققويين فققققي تطققققوير ازدا  ال(. دور ال2014الشققققديفات  باسققققل. )

التعلققي  للققوا  الباديققة الشققمالية الغربيققة فققي محافظققة المفققرق. ا جتماعيققة فققي مدرريققة التربيققة و 

 .339-299(: 30)1  مجلة جامعة دمشق

د ألداء الدددو يفي للعددداملينداريدددة علدددى الة اإلثدددر المسددداءأ (.2013) الشقققري   حنقققين. دددياإلداريددد  ين فد

ققققة ."ي بقطدددداغ  ددددزةودارة التربيددددة والتعلدددديم العددددال ققققورة. الجامعق ققققر منشق ققققتير غيق  رسققققالة ماجسق

 .اإلسالمية. غزة  فلسطين

المغدايرة وعالقتهمدا باالتجداه نحدو تعداطي  -التوجهدات السدببية، المسدايرة(. 2011الشري   عقال . )

. رسققالة حديددد الددذاتء نظريددة تمعددة األدهددر بغددزة، فددي ضددو لدددى طلبددة جا نفسدديةالمددواد ال

 ة  جامعة اززهر  غزة  فلسطين.ماجستير غير منشور 

ددة  (.2010صققليحة  شققامي. ) المندداا التنظيمددي وتددأثيره علددى األداء الددو يفي للعدداملين:  دراسددة حالد

بقققو محمققد بقوقرة أامعقة منشقورة. جرسقالة ماجسقتير غيققر  ."جامعدة أمحمددد بدوقرة بددو مدرداس

 .مرداس. الجزائر
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تمدداء االجتمدداعي وأدمددة الهويددة لدددى العدداطلين فاعليددة الددذات واالن (.2013).   عيسققىعبقودي  عققالال

  رسقالة ماجسقتير غيقر منشقورة  كليقة التربيقة  جامعقة أقرانهم من طلبدة الجامعدةعن العمل و 

 .بغداد  العراق

ية الدرجة  عبي أند ى السلوك التنافسي لد  المغاررة علو اررة أثر المس (.2016العبيدي  محمد حات . )

( فقققي محافظقققة 2017-2016دوري العراققققي للموسققق  الكقققروي )ازولقققى فقققي كقققرة الققققدم فقققي الققق 

-1839(: 56  العقدد )( للدراسدات اإلنسدانيةBمجلة دانكوي سدليماني، القسدم    قادسيةال

1860. 

 .: إثرا  للنشر والتوزيع  ا ردن1ط  جماعةالنفس ال علم (.2009العتوم  عدنان روسا. )

  تربددوي  التطبيددع االجتمدداعي والمسددايرة والمغددايرة علددم الددنفس االجتمدداعي ال(. 2002سققيد. )عثمققان  

 .طبعة  مرتبة ا نجلو مصرية: القاهرة بدون 

 .اليرمدوك االتزان االنفعالي وعالقتده بضدب  الدذات لددى طلبدة جامعدة (.2011) عطية  رمزي محمقد.

 .ك  ازردنر منشورة  جامعة اليرمو ماجستير غي ةرسال

. ألردنالو يفي وعالقته باألداء لدى المشرفين التربويين في االتمكين (. 2011عقده  محمد سعيد. )

رسقققالة دكتقققوراة غيقققر منشقققورة. جامعقققة اليرمقققوك. كليقققة التربيقققة. قسققق  اإلدارة وأصقققو  التربيقققة  

 ازردن.

عالقتهددا بددالتزامهم لتنظيمددي و لتربددويين نحددو التغييددر اات القددادة اهدد اتجا (.2008. )العنققزي  عطققا هللا

لتربية  جامعقة أم كلية ا،   رسالة ماجستير غير منشورةالعربية السعودية التنظيمي بالمملكة

 .القر   مرة المررمة  السعودية

ي داء المدهنألده باين وعالقتالرضدا الو ديفي لدى الصدحفيين الفلسطديني(. 2018الغريز  عز القدرن. )

 زة  فلسطين.الجامعة اإلسالمية  غ ير غير منشورة الة ماجسترس دراسدة ميدانية . 
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قودة الحيقاة لقد   –لمساررة (. ا2016قاس   انتصارع والحسين  سميرة. ) المغاررة وعالقت  بالتوكيدية وجقق

 .366-296(: 22)1غداد  . كلية التربية  جامعة بمجلة العلوم النفسيةطلبة الجامعة. 

 العلددوم التربويددة حددث فدديخل الددى البمددد (.2005). كمققا    نضققا الشققريفينو     عبققدهللا زيققد النققيالكي

 .شر  دار المسيرة للنعمان  يةواالجتماع

ققر. ققد جعفق ققل  محمق ققساررة وارتباطيمققا العالق (.2003) الليق ققدرات والمقق ققاطي المخقق ققو تعقق ققاه نحقق ققين ا تجقق ققة بقق قق

قبققبع  المتغيقققرات  قققالب وطالبقق ققد  طق قققة  لق دددعودات الجامعق دددك سد دددة الملد دددة جامعد العلدددوم   مجلد

 .380-345: (1)16. اإلسالميةالتربوية والدراسات 

جاليددة العراقيددة فددي السددويد، النفسددي للالعالقددة بددين اال تددراب والتوافددق  (.2008). اوي  حسققنالمحمققد 

ة بالققدانمارك  ة العربيققة المفتوحقق رسققالة دكتققوراة غيققر منشققورة  كليققة اآلداب والتربيققة  ازكاديميقق 

 .كوبنياجن  الدنمارك

 ايقققةمازدا  المينقققي لألخصقققائيين ا جتمقققاعيين بجمريقققات ح (. تققققوي 2007مقققدبولي  صقققفا  عقققاد . )

 .754-685(: 21)2  عة حلوانمجلة كلية اآلداب بجامالمرأة. 

  طلبقة باضقطراب اليويقة لقد عالقتيمقا المسقاررة المغقاررة و  (.2016المرشدي  عمقادع والبقدري  حنقين. )

(: 26)1يدددة واإلنسدددانية. مجلدددة كليدددة التربيدددة األساسدددية للعلدددوم التربو المرحلقققة اإلعداديقققة. 

448-463 . 

د (.2011) .ممالخة  زهير بسقا دالمسدايرة المغدايرة وضد دي غوط العمد داملين فد درطة العد دال الشد ددى رجد ل لد

ربيققة  الجامعققة منشققورة  كليققة الت جسققتير غيققر. رسققالة ماالمباحددث العامددة فددي محافظددات  ددزة

   غزة  فلسطين.اإلسالمية
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األهليدة ات مد نمداط القياديدة وعالقتهدا بداألداء الدو يفي فدي المنظاأل (.2010) ناصر  حسن محمقود.

  رسقالة ماجسقتير غيقر منشقورة  الجامعقة اإلسقالمية  "العداملين الفلسدطينية مدن وجهدة نظدر

   فلسطين.غزة

لرقابددة اإلداريددة وعالقتهددا بدداألداء الددو يفي فددي األجهددزة ا (.2003) الققرحمن.هللا عبققد النميققان  عبققد 

  المملكقة ية  الريام منزماجستير غير منشورة  جامعة ناي  العربية للعلو ا   رسالةاألمنية

 سعودية.العربية ال

 لمراجع األجنبية:ا
Bolin, Feng. (2008). A Study of Teacher Job Satisfaction and Factors That Influence it, 

Chinese Education and Society, 40(5): 47-64. 

Chughtai, A. (2008)."Impact of job involvement on in-role job performance and 

organizational citizenship behavior", Institute of Behavioral and Applied 

Management. 

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least 

squares structural equation modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks: Sage. 

Jeffrey R. Stowell a; Terrah Oldham a; Dan Bennett a (2010). Using Student Response 

Systems “Clickers” to Combat Conformity and Shyness. Teaching of 

Psychology, 37(2): 135 –140. 

Muenich, J. A. (2014). A Study of How Secondary School Principals in 

Minnesota Perceive the Evaluation of Their Performance. NASSP 

Bulletin. 98(4): 280-309. 
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dissertation, Stephen F. Austin State University, Texas, U.S. 
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Taylor, Shelley E. Anne Peplau Letitia and David Sears (2000). Social Psychology. 10th 
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 الدراسة  أدوات(: 1ملحق رقم  

 جامعة الخليل

 العليا الدراسات كلية

 برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي 

 

 تحية وبعد: المحترمونعالزميالت المرشدات  الزمال  المرشدون 

لمرشدين التربويين  المسايرة والمغايرة لدى ا الخليل بإجرا  دراسة حو   الباحثة في جامعةتقوم 

باإلجابة على كل سؤا  تعاونك   لذا أرجو (ي الخليل وبيت لحموعالقتها بأدائهم المهني في محافظت 

جز  من   الدراسة والتي هي نتائج هذه برل أمانة ودقة وموضوعية  لما زجوبتك  من أهمية بالغة في

وي  علماا أن إجاباتك  ستحاط  لحصو  على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربامتطلبات 

 روجد داع  لذكر أسمائك .    فالفق   العلميخدم إ  زغرام البحث بالسرية التامة  ولن تست

 والتقدرر     ا حتراممع فائق 

 إسراء أبو حنكالباحثة: 

 ل أبو مر  جماالدكتور: ستاذ األإشراف 
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( فقي المرقان xررجقى وضقع إشقارة )هقذا الجقز  معلومقات شخصقية عقن خلايقة المسقتجيبين  لقذا  رتضمن
 الشرر.الذي رنطبق وحالتك  مع 

 أنثى  -ب                     ذكر -أ الجنس: -أ

        سنوات  10 -5  من -ب       سنوات  5أقل من  -أ سنوات الخبرة: -أ

 سنوات  10ر من أكث   -ج

  فأعلى ماجستير -ب     رالوريوسب  -أ العلمي:مؤهل ال .1

   محافظة بيت لح  -ب              ظة الخليلمحاف -أ: المحافظة -أ

 س المسايرة والمغايرة:أوال مقيا
 هد1412النفس/  / قسم علم مكة المكرمة / كلية التربية  -جامعة أم القرى  -الدكتور / سعيد بن مانع القحطاني  األستاذ  إعداد

 رقمال
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 : ( اإليثار واألثرة1)

م في بعض الطعا واحد فقط ليشتري به شيكلتلميذ معه  1م

 اه ما عنده .طة زميل محتاج فأعالفسحة، قابل 

      

ود ولم يكن معه شيئاً طلب صديق من صديقه بعض النق 2م

 ولكنه ذهب القتراضها له.

      

 3م

 

ه حتى ال يظهروا على إخوت أخ يبخل على نفسه ليصرف

 اقل من أقرانهم.

      

فته الطريق صادسافر احد الطالب بسيارته وفي أثناء  4م

 يصالهم مكانهم.م سيارتهم فعاد إلأسرة تعطلت به

      

ع بصوت عال دون  شاب تعود سماع صوت المذيا 5غ

 مراعاة مشاعر اآلخرين.

      

وزمالؤه  التلفزيونيقضي معظم أوقاته أمام شاشة شاب  6غ

 يستغلون أوقاتهم.

      

لتي من حق كل واحد منا أن يعيش بحسب الطريقة ا 7غ

 ن.دون مراعاة اآلخريتعجبه 

      

يطلب ممن حوله عدم إيقاظه من نومه حتى يستيقظ  شاب 8غ

 .بنفسه

      

 ( الحساسية االجتماعية والتبلد االجتماعي2)

       باالستحسان. رين تقابلصدور أعمال جيده من اآلخ 9م

       معرفة مشاعر اآلخرين تجاه عملك جيد. 10م

  يذا دور ايجابي ف ئي ال بد أن أكونفرت مع زمالإذا سا 11م

 الرحلة. 

      

ون النفايات في مرأتضجر عندما أرى بعض الناس ي 12م

 الطرقات أو يقطعون إشارات المرور.
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       ي.ي ال يهمننقد اآلخرين لتصرفات 13غ

       مجاملة اآلخرين مغالطة لهم وظلم للنفس. 14غ

       ذلك.  هم حتى لو أغضبهم بسوء تصرف أصارح الزمالء 15غ

       أصارح الزمالء بسوء تصرفهم حتى لو أغضبهم ذلك.  16غ

 ( العطاء واألخذ3)

       افأ عليه.إذا عملت عمالً فأحب أن أك 17م

       وبلت بنكرانه.قميل حتى ولو اعالً للجسأظل ف 18م

       أعطي اليوم حتى آخذ غداً.  19م

       ن األخذ.عطاء خير مال 20م

       .حساب اآلخرينا أريد ولو على مارغب أن أحقق  21غ

       ب مني أن أعطي مقابل ما أخذت.ليس مطلو  22غ

       املك شيء صعب.تنازلي عما  23غ

       نجاح بأي طريقة ممكنة من حقي. بحث عن الال 24غ

 ذات( التمركز حول اآلخرين والتمركز حول ال4)

راسته عندما الحظ ميذه غير مهتم بدتال أحددرس اعتبر م 25م

 كثرة غيابه عن المدرسة. 

      

       األطفال أحس أن أسرته أهملته بعد والدة أخ له. أحد 26م

       عد زواجه. همل لها بأم اعتبرت ابنها م 27م

غضب الصديق على صديقه يوم من األيام ألنه لم يرد  28م

 الم. عليه الس

      

لهم ويريد أن يكون كذلك  ين أقرانه قائداً شخص يعتبر ب 29غ

 مع إخوته.

      

ان يعامل بلطف وحنان من والده وبعد وفاة والده شاب ك 30غ

 لة.خوانه بنفس المعامإن يعامله توقع أ

      

ظل الفتى منشغالً مع الزمالء في الوقت الذي أصبح فيه   31غ

 طالبها.مسئوالً عن أسرته وم

      

ف عليه كما يصرف آباء ع من أبيه أن يصرابن يتوق 32غ

 الجيران على أبنائهم.

      

 التبعية -( االستقاللية 5)

       من يحاول كشف أسرارها.  ليس من حق الجماعة عزل 33م

س من حق الجماعة عزل من يضع من نفسه مصلحاً لي 34م

 لها.

      

العضو الذي ال زمالء عزل ليس من حق جماعة ال 35م

 رس هواياتها.يما

      

تخدم ال يحق لجماعة الزمالء عزل الشخص الذي ال يس 36م

 أسلوبها في الكالم والمناقشة.

      

إذا لم  ي أسراره الفرد للجماعة ألنها سوف تفشينقاد  37غ

 يسايرها.

      

يحق للجماعة أن تؤثر على آراء أعضائها لما فيه   38غ

 ة الجماعة مصلح

      

بالدور المكلف به حتى ولو لم  و الجماعة القيامعلى عض 39غ

 صلحة الجماعة. يقتنع به ألن في ذلك م
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اره ما دامت المجموعة ال على الفرد أن يتنازل عن أفك 40غ

 .فقه عليهااتو

      

 ( المسالمة والعدوانية6)

حتى ولو  من حق اآلخرين عليك أن تحترم وجهة نظرهم 41م

 ان فيها نقداً لك.ك

      

       ي إال يكون لآلخرين فكرة سيئة عني.يهمن 42م

ن عدم تذكير اآلخرين باألخطاء التي قاموا بها في يستحس 43م

 ضي. الما

      

ة بين الناس بالتفاهم خير من خلها ر المختلفأن تحل األمو 44م

 عن طريق الجهات الرسمية.

      

       ب منها.شكلة خير من الهروأسك في المأن تضع ر 45غ

       صبرك على األذى قد يفسر بالجبن. 46غ

       مح لآلخرين بتوجيهي.لن اس 47غ

تخدام طرق غير مألوفة من لكي انجح ال بد من اس 48غ

 مجازفة. خاطرة والالم

      

 ( التوحد واالنعزال7)

       سرعة اندماجك في المجموعة شيء مفضل. 49م

       ة من أشياء.تقوم به المجموع استجيب بسرعة لما 50م

       التي اقضيها مع الزمالء. أمتع أوقاتي على اإلطالق تلك 51م

       موعة.ن التخلص مما تعلمته من المجمن الصعوبة بمكا 52م

       اشعر أن جماعة الزمالء غير مهتمين بي. 53غ 

       وقت فراغي.ال أجد من اقضي معه  54غ

       لهم أسراري.  أفشىي أصدقاء مخلصين  ليس ل 55غ

       علي.  ال أجد من يحاول التعرف 56غ

 ( االنسجام والتنافر8)

       .األخيار( يسه )لذا فأنني ال أجالس إالالمرء من جل 57م

يعتقد الشاب أن الموت مع الجماعة رحمة ولذا فإنه يوافق   58م

 دائماً.له زمالؤه على ما يقو

      

زمالئه ولذا يأخذ بما يقول دون  أحديثق الطالب في  59م

 التفكير فيه.

      

ادلهم الرأي  يعتقد الشاب أن بإمكانه إقناع اآلخرين لذا يب 60م

 باستمرار.

      

يعرف أضرار التدخين غير انه ال ينصح  شخص 61غ

 اآلخرين باالمتناع عنه.

      

ندما يحتاج إلى قة حرام غير انه عرف أن السرشخص يع 62غ

 قود وال يجدها يعمد للسرقة. ن

      

وساطة مرفوضة ولكنه يتوسط باآلخرين شاب يعتبر ال 63غ

 وقت الحاجة. 

      

الفصل غير مناسبة ضوضاء في طالب يعرف أن إثارة ال 64غ

 ولكنه يثيرها في الفصل بحجة تضايقه من طول الحصة. 

      

 تماعية والخجلالثقة االج( 9)

الحياة االجتماعية العامة عمل غير   إن االنعزال عن 65م

 مناسب.
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       حضور الحفالت والنشاطات االجتماعية ممتع. 66م

       لمك منهم.تفاعلك مع اآلخرين يعني تع 67م

       من األفضل أن يكون الشخص محبوباً من زمالؤه. 68م

       مع الغرباء.في الحديث أجد صعوبة  69غ

في التحدث مع المسئولين وأصحاب الشأن  أجد صعوبة  70غ

 في المجتمع.

      

       أحاول تجنب مقابلة اآلخرين أحيانا. 71غ

جموعة من في حضور مال استطيع التحدث طويالً  72غ

 الناس.

      

 ( التعاون والتنافس10)

       ة عليها.اإلجاب يمنمعرفة أسئلة اآلخرين تقتضي  73م

اً مصراً على خطأ فالقناعة بالعدول  عندما نرى شخص 74م

 عنه أفضل. 

      

       عدم وقوفك إلى جانب اآلخرين عمل سلبي. 75م

       مذاكرة الفردية. ئدة من الالمذاكرة الجماعية أكثر فا 76م

       ليس من مصلحتي اإلجابة على أسئلة اآلخرين. 77غ 

       تي لنفسي.االحتفاظ بمعلوما من حقي 78غ

       ميذ.من ضياع وقتي انتظاري والمدرس يشرح لبقية التال 79غ

       .يد التعاون في عالم اليومفليس من الم 80غ

 النغالقوا -( االنفتاح 11)

       تهيمن قضايا المجتمع على تفكيري. 81م

       .من ال نحبهليس من المعقول تجاهل انجازات  82م

       دامت المجموعة ال توافق عليها.زل عن أفكاري ما أتنا 83م

       مع عن الجديد حتى وان كنت لن اشتريه.أحب أن اس 84م

خطوات  لتفكير فيع خطوات من سبقونا أفضل من اإتبا 85غ

 جديدة لتحقيق أهدافنا.

      

       اش. هناك حل واحد صحيح لكل قضية مدار النق 86غ

       من البحث عن األخطاء فيها.التعليمات بدالً علينا تنفيذ  87غ

       ضي محبب إلى نفسي.كل ما في الما 88غ

 ( التسامح والتشدد12)

       ئون.عندما يخطعلينا التماس العذر لآلخرين  89م

       من واجبي االستماع إلى نصائح من هو اكبر مني. 90م

جهة ما دام ال يفهم وعلى خطأ معذوراً  من يفهمني اعتبر 91م

 نظري.

      

       .تحقيقهكن مليس كل ما تتوقعه من اآلخرين ي 92م

إنما المهم أن تسمعهم ما ليس المهم أن تستمع لآلخرين و 93غ

 د.تري

      

من الخطأ التنازل عن آرائك التي تدافع عنها في أثناء  94غ

 النقاش.

      

مر من مهما كان في األ أن يواصل ما بدأه لى اإلنسانع 95غ

 متاعب لآلخرين.

      

       اآلراء الواضحة والصريحة.  ال أحب أن اسمع إال 96غ
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