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   أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه، كل من أضاء بعلمه عقل غيره ىإل

 فأظهر بسماحته تواضع العلماء وبرحابته سماحة العارفين.
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الرسرررالة بأمهرررا قررردما لجامعرررة الجليرررل لنيرررل نرجرررة الماجسرررتير، وأمهرررا متيجرررة أبحرررا ي ة عرررد أقرررر أمرررا م  

أي جرءء منهرا، لرا مقردي لنيرل  شرارة لره حينمرا ورن، وأذ هرذه الدراسرة أومرا ترا اإ  باسرتنناءالجاصة،  

 خر.آمعهد  نرجة عليا ألي جامعة أو
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 شكر وتقدير
وإقرارًا ،  العقل والدين  بنعمتيّ   علىالحمد هلل حتى يبلغ الحمد منتهاه، الحمد هلل الذي أمعا  

 " وسلا  عليه  الرسول صلى هللا  بقول  وتمسكًا  يشكر هللابالفضل  ال  الناس  يشكر  ال  فإمني  من   "
قي إال باهلل عليه  ذه الدراسة وما توفيه  الذي وفقني إمجاز أشكر هللا الكريا رب العرش العظيا  

 توكلا وإليه مآب.

الفرصة إكمال   لي  أتاحا  التي  العليا  الدراسات  ولعمانة  الجليل  لجامعة  والعرفاذ  بالشكر  أتقدي 
 الدراسات العليا في مجال اإرشان النفسي والتربوي.

لمشرف واالحتراي  والتقدير  الشكر  بجءيل  أتقدي  عجالدكتور  ي  كما  علي    وةمحمد  يبجل  لا  الذي 
 بالنصح أو التوجيه أو المشورة إتماي هذا العمل، فله كل الشكر والعرفاذ.

المناقشة،   لجنة  والتقدير لعضوي  الشكر  آمات  بأسمى  أتقدي  الن.  كما  يا  إبراه ون.  ريماوي،  عمر 
 والذين لمالحظاتهما أ رًا كبيرًا في إ راء وجونة هذه الرسالة. المصري 

لي من    قدموه، لما  للمرشدين التربويين في تربية ضواحي القدسشكر واالمتناذ  اليل  كما أتقدي بجء 
 مساعدة في اإجابة على أنوات الدراسة. 
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 سة الدراص ملخ
لردى  المهنري والتوافرق بياإمجرا التفكيررالعالقرة برين هدفا الدراسة إلى التعرف على طبيعرة 

هج ، واسررررتجدما الباحنررررة المررررنحي القرررردسفرررري مرررردارس مديريررررة تربيررررة ضرررروا المرشرررردين التربررررويين
مرردارس مديريررة تربيررة الوصررفي االرتبرراطي، وتكرروذ مجتمررع الدراسررة مررن المرشرردين التربررويين فرري 

 ث اسررتجدما يررح(، 2019/2020لعرراي )( مرشرردًا ومرشرردًة ل66البررالغ عرردنها )و  القرردس حيضرروا
طبقررا الدراسررة و  لتربررويين،لمرشرردين الالمهنرري التوافررق قيرراس وم التفكيررر اإمجررابيمقيرراس  الباحنررة
مرردارس العرراملين فرري ( مرشرردًا ومرشرردًة مررن المرشرردين التربررويين 66) ع أفررران المجتمررعجميررعلررى 

 .واحي القدسض بيةمديرية تر 
اإمجرابي وبرين التوافرق  برين التفكيرررنمرة نالرة إحصرائيًا توصلا الدراسة إلى وجون عالقرة ط

مسرتوى التفكيرر أذ أظهررت النترائج كمرا (. 0.72) نهمراإذ بلغ معامل االرتباو للعالقة بيالمهني،  
ث بلرررغ حيررر، كررراذ عاليررراً  االمجرررابي لررردى المرشررردين التربرررويين فررري مررردارس تربيرررة ضرررواحي القررردس

 . (0.67محراف ميياري )اب( 4.16ر اإمجابي )لحسابي للدرجة الكلية للتفكيالمتوسط ا
مستوى التفكير  بين متوسطات  توصلا الدراسة إلى عدي وجون فروق ذات ناللة إحصائية  و 
 .ابي لدى المرشدين التربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير الجنساالمج

ظهرت  ناللذ   ق رو ف  بينما  إحصائية  ات  متوسطات  ة  التفكيربين  لدى   مستوى    االمجابي 
الذين  ، لصالح  تربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير المؤهل العلميدين الالمرش
العلمي ماجستير فأعمؤ  للىهلها  الجبرة  ، وظهرت فروق تعءى  الجبرة، لصالح أصحاب  سنوات 
لصالح  ظهرت فروق تعءى لمتغير التجصص  ذلكك ،ت(سنوا 10سنوات(، و)أكنر من  6-10)

   فسي تربوي.ص إرشان متجص
تربيرررة أظهررررت النترررائج أذ مسرررتوى التوافرررق المهنررري لررردى المرشررردين التربرررويين فررري مررردارس و 

يث بلغ المتوسط الحسرابي للدرجرة الكليرة للتوافرق المهنري للمرشردين ، حعالياً كاذ    ضواحي القدس
 . (0.40ري )يامي بامحراف( 3.79التربويين )

مستوى التوافق بين متوسطات  ة  وق ذات ناللة إحصائيتوصلا الدراسة إلى عدي وجون فر و 
ما لا ، كواحي القدس تعءى لمتغير الجنسالمهني لدى المرشدين التربويين في مدارس تربية ض

ن  وييمستوى التوافق المهني لدى المرشدين التربفروق ذات ناللة إحصائية بين متوسطات  تظهر  
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 .جصص في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير الت
مسرتوى التوافررق برين متوسرطات ن فرروق ذات ناللرة إحصرائية اسرة إلرى وجرو توصرلا الدر  كمرا

 ة ضرواحي القردس تعرءى لمتغيرر المؤهرل العلمريتربير لمرشدين التربرويين فري مردارسالمهني لدى ا
ح الرذين مرؤهلها العلمري ماجسرتير فرأعلى. اللص في الدرجة الكلية للتوافق المهني، وكاما الفروق 

 سرنوات(. 10الرذين سرنوات خبررتها )أكنرر مرن الح نوات الجبررة لصرتعءى لمتغير سر  فروق   ووجون 
اي برفع مستوى التفكير اإمجابي والتوافق بضرورة االهتم  راسة أوصا الباحنةوفي ضوء متائج الد 

ي سنوات الجبرة ولمن ها مرن تجصصرات ف قلالمهني للمرشدين األقل في المؤهالت العلمية واأل
 .ان النفسي والتربوي غير اإرش

 
 المهني، المرشدين التربويين. التوافق ، التفكير اإمجابي: الكلمات المفتاحية



   س 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the nature of the relationship between positive 

thinking and professional compatibility among educational counselors in the schools 

of the Directorate of Education of Jerusalem suburbs. The descriptive-correlational 

approach was used. The study population consisted of 66 educational counselors in 

the schools of the Jerusalem suburbs in the academic year 2019/ 2020. Both the 

Positive Thinking Scale and the Professional Compatibility Scale were applied. 

Data analysis found a statistically significant positive correlation (0.72) between 

positive thinking and professional compatibility. The results showed a high level of 

positive thinking among educational counselors in the schools of Jerusalem suburbs. 

The mean of the total score for positive thinking was 4.16 and the standard deviation 

was (0.67). 

No statistically significant differences in positive thinking were found among 

educational counselors in the schools of Jerusalem suburbs due to gender. 

However, there were statistically significant differences in positive thinking due 

to academic qualification for postgraduate degree holders; years of experience in 

favor of those with 6-10 years or more of experience; and specialization in favor of 

Educational & Psychological Counseling. 

The results also showed a high level of professional compatibility among 

educational counselors in the schools of Jerusalem suburbs. The mean of the total 

score for professional compatibility was 3.79 and the standard deviation was 0.40. 

 

No statistically significant differences in professional compatibility were found 

among educational counselors in the schools of Jerusalem suburbs due to gender or 

specialization. 

However, there were statistically significant differences in professional 

compatibility due to academic qualification for postgraduate degree holders and years 

of experience in favor of those with 6-10 years or more of experience. 

Based on the results, the study recommended the necessity of raising the level 

of positive thinking and professional compatibility among educational counselors 

with low academic qualifications, less years of experience and specializations other 

than psychological and educational counseling. 

Key words: Positive Thinking, Professional Compatibility, Educational Counselors. 
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 األول الفصل 
 العام للدراسة اإلطار 

 دمة قم
وهرذه  األخررى،فرن بهرا البشرر عرن بقيرة الكائنرات يتة التفكير بأمها عملية امسامية تتميء عملي

فررني او علرى  علرى صرعيد تنعكس على سلوك االمساذ وممارساته الحياتية، سرواء   العقلية  العملية

ى علراالفرران اعدة موضوع التفكير لمس مهمه للبحث فياذ هناك ضرورة   جد ا مصعيد جماعي، لذ 

مرن خرالل البحرث فري عمليرة التفكيرر ترواجهها، و طة وحل المشركالت التري التكيف مع البيئة المحي

النرررامي التفكيرررر و التفكيرررر اإمجرررابي  التفكيرررر: أولهمرررافررري  اسرررلوبينلررره ممطرررين او مجرررد اذ االمسررراذ 

 السلبي.

رق وطر سرتهابي وممار حاضرر بموضروع التفكيرر االمجروقرا الفري ال  جرابياالم  فسالناهتا علا  

 )اممرراذ، مررنها البرراحنين قبررل الموضرروع محررور اهتمرراي كبيررر مررن وأصرربح هررذاتنميترره عنررد االفررران، 

الفرن التي مقوي بها  والمسؤوليات المهاي ب مسهل القياي  فكير االمجابي(، فالت2017،بوحر )  ،(2012

لة شرركم أوألي موقرر    وانراكرره امتباهررهتركيررء يررد مررن فيء  رة، متغيررظررروف الالمررع يتكيررف  ويجعلرره

 ويبعرررده عرررن التفكيرررر السرررلبي الرررذي يرررؤني بررره الرررى الفشرررل  وعررردي النظرررر الرررى المشررركالت الحياتيرررة

 (2012)امماذ صحيح. بمنظور

 ةنيررالتطرور فهررو محتراى الررى عمليرة ذهمفترراح البنراء و  علررى امره التفكيررر االمجرابيوينظرر الرى 

يرنجح الفررن  يكرلسرلبية .لا ؤى للتفكيرر والرر  نيرة  لردى الفررن مرن أجرل وضرع حرد لذهة اية والتغطيراعو 

ة مررررع الواقررررع الررررذي مييشرررره وتبررررديل الواقررررع واتجرررراذ القرررررارات المناسرررربة المتفقرررر يرررررالتغداث حررررفرررري ا

 مررلاألو  هررو التفرراؤل والمنررابرة والتصررمياوأهررا مكومررات  التفكيررر االمجررابي ، (2012 الفرن)حجررازي،

وجرون عالقرة  الرى (Wilson & Peperer, 2004)يربرروأكرد كرل مرن ولسرن و بيرة ءة الذاتوالكفرا
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سية  للفرن فالتفراؤل والكفراءة لنفوا فعاليةكار االمجابية والحالة االمبين استدعاء األف  ارتباطية موجبة

 الذي مفكر بطريقة إمجابية. فرن ذاتية ابعان مهمة في شجصية الال

 دما المسرراعدة مررنة علررى تقررامرره عمليررة تفاعليررة قائمرر رشرران التربرروي الا فرري توجررب الحررديث ي

ب لتغلررلالعرروذ  لرره مشرركلة محترراى الررى مررن مسرراعده ويقرردي رشررد  صرراحب ستصررص الرري متجمرشررد م

بصرورة  ير و تنميرة قدراتره علرى التفكيررحرل المشركلة برل تطرو  فقرطن لريس لمشركلة ،ولكرعلى هرذه ا

هو الرذي  ممط تفكيره  ألن ،  في المستقبل اجهها في حياتهيو ية  اتجاه أي اشكالية أو قضامجابية  

 هرا ، فتنميرة التفكيرر االمجرابي لردىالمشركلة او الرذي مجعلره مفشرل فري حلعلرى في التغلب مساعده  

أذ ممتلرررك  ولرررذلك البرررد ،  للمرشرررد  أمرررر مهرررا  ويعرررد مرررن أهرررا ركرررائء الجطرررة االرشرررانمة يند سترشرررالم

 طلبترره لرردى رحتررى مسرتطيع اذ ينمرري ويطررو المجررابي التفكيررر اى علر هررذه  المهررارات والقرردرةالمرشرد 

 ن النفسري علمري ومرن خرالل مظريرات االرشرا بنراء علرى اسراس هرذا الرنمط مرن التفكيرر  نسترشديالم

 .(1994،  لجوان )عبد ا

تدفعرره محررو  االمجررابي كسررمة مررن السررمات شجصرريته اذ تمتررع المرشررد بالقرردرة علررى التفكيررر

قري طناح محتراى الرى تفكيرر مالجاصة بالعملية االرشانمة فالنجالقرارات ذ تجااالمجاز والنجاح في ا

مرن  وذلرك سترشرد منها الم التي معاميستطيع التغلب على المشكلة وامجابي من قبل المرشد حتى م

 التي تؤني الى حل جذري لمشكلة المسترشد.و خالل اتجاذ القرارات الصائبة والصحيحة 

تفكيررره فررأذ  التربرروي فهررو الررذي محرردن طريقررةرشررد للم مجررابيالر امررن هنررا مرردرك أهميررة التفكيرر

اتجررراذ  بررره الرررى بطريقرررة امجابيرررة مسرررتطيع اتجررراذ القررررارات الصرررحيحة والتررري ترررؤني مفكرررراخترررار اذ 

 إنميررردزوقرررد أيرررد  الرررى الوصرررول الرررى حلرررول لمشررركالت المسترشررردين بررره يت ارشرررانمة ترررؤن اجرررراءا

(Edmeades, 2004) شرجص المرشرد ومردى  ارشانمة هو قةعال اي ذ العنصر األساسي فيأ
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،  يرد مرن مسرتوى التوافرق المهنري لدمره كمرشرد وهرذا يء   لدمرهبمسرتوى عرالي  المجرابي و توفر التفكير ا

توافقه المهني يءيد من مستوى  مرشد بمستوى من التفكير االمجابيوهذا مطرح السؤال هل تمتع  ال

فرري اطررار العمليررة  ها هررو مطلرروب منررمرر بكررلعلررى القيرراي  شررد ويءيررد مررن مسررتوى اناءه وقدرتررهكمر 

 . ةاإرشانم

توافرق حيث أذ التوافرق قرد مأخرذ شركل  اشكال التوافق بصورة عامة  أحد عد التوافق المهني  وي

المستوى المهنري الروظيفي مطلرب اساسري للمروظفين أو العراملين فري  معاجتماعي، وأمضا    مفسي،

 التربروي علرى تحقيرق المرشرد مسراعد المهنري  فقتوارشردين التربرويين فرالكل المهن وال سيما لدى الم

وأوليرراء  ن والمشرررفينوبررين المرشرردين األخررري اء عالقررة امجابيررة بنيررهالعمليررة االرشررانمة وبنررأهررداف 

 عبررد الهررانيالعناصررر ) هررذه تكامليررة بررين جميررع ارشررانمة تشرراركيةلررى عمليررة ذا يررؤني ااألمررور وهرر

 .(2014، والعءة

 العمررل. وأذا عررن وظيفي هررو الرضررر التوافررق الرراهمظررهررا أذ أ  (2009)وقررد أشررار عررو  

مرررن عرررالي  علرررى مسرررتوى ويجرررب اذ مكررروذ المرشرررد التربررروي  اآلخررررين، مرررع عالقتررره امجابيرررةوذ تكررر

الحيرراة، والرضررا عررن عررالي مررن الطمرروح المسررتقبلي جررابي للررذات ومسررتوى الذاتيررة وتقرردير ام الكفرراءة

لعمرل مفسره وعلرى بيئرة اباتره و متطلمرل و لعا ةتحقيق هذه المظراهر معتمرد باألسراس علرى طبيعر  واذ

لتفكير االمجابي هو الذي محدن مستوى التوافق المهني مستوى ا لدمه الذكير االمجابي مستوى التف

  .كمرشد وقدرته على بناء عالقة ارشانمة مع طلبته المناطة له  سؤوليات مي والفي القياي بالمها
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 وأسئلتها  مشكلة الدراسة
 الطلبرررة االجتمررراعياقرررع و  مرررع تفاعلررره ا نررراء مرشرررد همرررًا ألي ي عرررامال مابمجررركيرررر االمعرررد التف

ا وهررذ  يعملرره االرشرران  ا نرراءمشرركالت الصررعوبات او ال مررن العديررد  مرشررد ال واجررهحيررث يي، والنفسرر

 المسترشرردين مشركالت  ينظرر الررى لكرريالي مرن التفكيررر االمجرابي اذ مكروذ لدمرره مسرتوى عرر تطلرب ي

بي ر االمجرراالي مررن التفكيررلرردى المرشررد مسررتوى عرردما مكرروذ عنرر، و حلهررابصرورة امجابيررة ويررنجح فرري 

ممرا يرؤني الرى تقليرل مسرتوى وموعيرة سرتوى التفكيرر االمجرابي لردى طلبتره ى معلر  فاذ هذا يرنعكس

 حل مشكالتها بأمفسها. ت التي يواجهها الطلبة ويصبحوذ قارين علىالمشكال

 مهنرريلالتوافررق اعررالي مررن  وى مسررتاذ التفكيررر االمجررابي للمرشررد مسرراعده علررى الوصررول الررى 

، ممرا جعرل ف يتعامرل مرع عردة اطررا هبكومر نيرشرااالأمرر مهرا للعمرل   ضراً ام  هنيموهذا التوافق ال

من في أي مهنرة وعنردما معمرل المرشرد التربروي  ضر مهنيالالبحاث تركء على  التوافق كنير من ا

لمشركالت ن الضرغوو وامر فيرففإذ هذا يءيرد مرن مجاحره فري التج مهنياطار ماجح  من التوافق ال

 االكرانمميى زيرانة مسرتوى تحصريلها كس علروهرذا بردوره يرنع  المسترشردين  التي معامي منهرا الطلبرة

لة الدراسررة الحاليررة  ترردور حررول السررؤال سرربق فررإذ مشررك امطالقررًا ممرراو  واالجتمرراعي وتكرريفها النفسرري

 الرئيسي التالي :

لردى المرشردين التربرويين فري  المهنريوافرق لتوا لتفكيرر االيجرابيا ارتباطية بينهل توجد عالقة  

 تربية ضواحي القدس؟س مدار 

 دراسةة الاسئل

 ينبنق عن السؤال الرئيسي السابق األسئلة الفرعية التالية:

 القدس؟تربية ضواحي  ي مدارسلدى المرشدين التربويين فاالمجابي  التفكير ما مستوى  -
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التربرررويين فررري مررردارس تربيرررة المرشررردين  دىي لرررهرررل هنررراك فرررروق فررري مسرررتوى التفكيرررر االمجررراب -

 ، التجصص(.نوات الجبرة، المؤهل العلميالقدس تعءى لمتغير)الجنس، سضواحي 

 ؟التربويين في مدارس ضواحي القدسما مستوى التوافق المهني لدى المرشدين  -

ي احضرو  تربيرةمردارس لدى المرشدين التربويين في  مهنيلتوافق الافي مستوى  هناك فروق   هل  -

 .(التجصص  العلمي،، المؤهل الجبرة الجنس، وسنوات )ءى لمتغير القدس تع

لررردى  نررريهملتفكيرررر االمجرررابي والتوافرررق الهرررل توجرررد عالقرررة ارتباطيرررة ذات ناللرررة احصرررائية برررين ا -

 تربية ضواحي القدس. مدارس المرشدين التربويين في

 اهداف الدراسة 
 :ليةتهدف هذه الدراسة الى تحقيق االهداف التا

ربيررة ضررواحي فرري مرردارس ت رشرردين التربرروييناالمجررابي لرردى الموى التفكيررر مسررت علررى التعرررف -

 القدس.

س تربيرررة ضرررواحي مررردار فررري  ق المهنررري لررردى المرشررردين التربرررويينالتعررررف علرررى مسرررتوى التوافررر -

 القدس.

فري مردارس تربيرة  في مستوى التفكير االمجرابي لردى المرشردين التربرويين  التعرف على الفروق  -

 .(سنوات الجبرة، التجصص  ي،المؤهل العلم لمتغيرات )الجنس، تبعاً  القدسي واحض

بيررة فرري مرردارس تر  مسررتوى التوافررق المهنرري لرردى المرشرردين التربررويين فرريالفررروق التعرررف علررى  -

 التجصص( الجبرة،سنوات  العلمي، الجنس، المؤهل) لمتغيرات  تبعاً  قدسضواحي ال

لمرشردين ي والتوافرق المهنري لردى ااالمجراب التفكيرر نيبر طيةاالرتبا العالقةطبيعة    التعرف على -

 تربية ضواحي القدس. مدارس التربويين في
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 اهمية الدراسة 
 األهمية النظرية  :أوالً 

لعمررل المرشررد التربرروي وهررو متغيررر التفكيررر  متغيررر مهررا أمهررا تناولررا  سررة فرريالدراتكمررن أهميررة  -

وهرل هرذا االرتبراو  .ربرويينتدين الرشرلما ىلرد  فق المهنرياارتباطره برالتو مردى  لفحرص   االمجابي

 رشدين.مستوى االناء لهؤالء الم فييؤ ر 

ضرواحي  بيرةتر  فري مردارسمرن مرشردين  الدراسرة المرأخوذة عينرة أهمية هرذه الدراسرة فري  تكمن -

اذ الطلبررة  االرشرران النفسرري والتربرروي المطبررق علررى المرشرردين حيررث  فرري قلررة الدراسررات لالقرردس 

  المرواطنين فري اهمتنوعة بسبب سياسات االحتالل اتجرن مشاكل  م  موذ في محافظة القدس معا

 ها.قدس وضواحيمحافظة ال

 ابي واالبتعرران كيررر اإمجررعلررى التف هررذه الدراسررة فرري تطرروير قرردرة المرشرردين التربررويين سرراهاقررد ت -

 مسررتوى  لرردى المرشرردين لتحسررينوافررق المهنرري الت ى ي مسررتو عررن التفكيررر السررلبي وهررذا يءيررد فرر

 .ين ل االرشاعمال أنائها في

 ثانيًا: األهمية التطبيقية

 اسة في ما يلي:من االهمية التطبيقية للدر تك

رها االمجابي واهمية تفكيممط لطالب في تبصير المرشدين التربويين بضرورة أذ مكوموا قدوة ل -

 بحاث في هذا الجامب.ألواكل الدراسات ل متابعةالنمو المهني في هذا الجامب 

ارس معلمرين فري المرد الالتفكيرر االمجرابي لردى المرشردين و رشرانمة لتنميرة ا  امجاعدان وتطبيق بر  -

وهرذه  واألكرانمميإمجراح البرمرامج االرشراني  اها جوامب التجطيط فري العمرل االرشراني  كأحد 

 الهمية موجهة لقسا االرشان النفسي والتربوي في مديريات التربية.
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ط بررين التفكيررر االمجررابي التربررويين ترررب ينرشررد تفررتح هررذه الدراسررة افاقررا لدراسررات اخرررى مررع الم -

 اة.تية والرضا عن الحيظيفي والكفاءة الذالو والرضا ا

لدى الطلبة في تجصصرات  تكمن اهمية هذه الدراسة في تضمين مفهوي التفكير االمجابي -

 للمرشدين العاملين في المدارس.امج تأهيلية االرشان وفي الجامعات وكذلك أي بر 

 حدود الدراسة:
 (2020-2019ومن العاي ) ولاالل الدراسة الحالية في الفص بيق هذهمي: تا تطالءماد  الح •

مديريررة تربيررة  فرري المرردارس الترري المرشرردين فرري لررىالحررد المكررامي: تررا تطبيررق هررذه الدراسررة ع •

 ضواحي القدس.

ي فر ناإمراث( العراملي-تا اجرراء هرذه الدراسرة علرى المرشردين التربرويين )الرذكور  :الحد البشري  •

 ة.ومرشد  مرشداً ( 66القدس والبالغ عدنها )ة ضواحي رية تربييرس مد دام

جرابي برين التفكيرر االم االرتباطية هذه الدراسة على معرفة العالقة  الموضوعي: اقتصرت د  الح •

 رية تربية ضواحي القدس.يالمهني لدى المرشدين التربويين في مدارس مد   والتوافق
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 مصطلحات الدراسة: 
 :لمصطلحات االتيةا علىتشمل الدراسة 

 التفكير االيجابي

 جموعة من االفكار العقالميرة وامتردان مشراطات واهردافي متبن االمجابي بأمهر ويعرف التفكي

يررة الموجهررة محررو اليررية بفعاليررة وسررعانة تمكنرره مررن الممارسررة االمجابالفرررن محررو اكتسرراب مهررارات 

 .(100: 2008، عبد الستار)ورضا 

رن لمعالجررة لفررطة واالسرراليب الترري مسررتعملها امشرراال ي بأمرره تمنيررلابمجرركمررا معرررف التفكيررر اال

لتفكيررر ت عقليررة بنرراءة وباسررتعمال وتبنررى اسررتراتيجيات القيررانة الذاتيررة لت باسررتعمال قناعرراالمشرركال

 مسرراق عقليررة منطقيررة ذات طررابع تفرراؤليأمظمررة و ألترردعيا  قررة الفرررن فرري النجرراح مررن خررالل تكرروين 

  .(34: 2007 )العنءي،

يراس التفكيرر نرة الدراسرة علرى مقعي الدرجة التي محصل عليهرا افرران   يه  :االجرائيريف  تعال

 الدراسة. هذه ابي المعد لتحقيق اهدافاالمج

 التوافق المهني

كنررر مرره األسررلوب الررذي بواسررطته مصرربح الشررجص أأب (Lazarus, 2006اروس )عرفرره الز 

 ئة.ت الذات ومتطلبات البيباتطلحاولته لمواجهة مكفاءة في عالقته مع بيئته، وهو م

بهرا الفررن مرن أجرل تحقيرق التكيرف مرة التري مقروي العمليرة المسرت ويعرف التوافق المهني بأمره 

التري معمرل  بينره وبرين بيئرة العمرلو  يؤنيهرا،الوظيفرة التري  نرة اوالمه متطلبرات   واالمسجاي بينه وبين

 (.97: 2004 )هجاذ، بها



10 

 

ها افران عينة الدراسرة علرى مقيراس التوافرق المهنري حصل عليم  يلتا  الدرجة  هو  التعريف االجرائي:

 ق اهداف هذه الدراسة.المعد لتحقي
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
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 ثاني ل الالفص
الدراسرة علرى االنب النظرري الرذي مقردي تعريفرا عامرا بمفهروي التفكيرر ن  مشتمل هذا الفصل مر

توضيحات ومفاهيا، ومفهوي التوافق المهني وما يتصل به من عناوين ن  ه ماالمجابي وما يرتبط ب

ع بموضرو القرة ة وينتهي هذا الفصل بعر  أبرز الدراسات السابقة العربيرة واالجنبيرة ذات العفرعي

 الدراسة.

 ي:ظر اإلطار الن
 أواًل التفكير اإليجابي: 

 فاعلية األكنر األناة  شك بال همأ ذ إ اإمسامي االقتدار جوامب  أبرز اإمجابي التفكير مٌمنل  

 ال اختالفهرا علرى والسرلبيات  والصرعوبات  فالعقبرات  ا،الحيراة وتحردماته مشركالت  مرع التعامرل فري

 الحلول إمكاميات  جارى ويستكش ملا ممنل وحده الذي اإمجابي كيرتفال خالل من إال عملياً  تحل

 االتجاه للمشكالت، ويرتبط حل ن جاإم اجل من منها الكامن ويستجرى الطاقات  معبئ هو وبالتالي

 (.2012حجازي، ) الحياة مجاالت  من مجال كل في حنجابال و يقاً  ارتباطاً  اإمجابي العقلي

، بحيرررث أمررره األكررانمميالحقرررل و فررري المجرررال أ ولدالتررديث ارع حررراالمجرررابي هرررو فررر والتفكيررر

 والتربويرررةررررراوز المشررررركالت النفسرررررية ي تجرررررف ةاإمجابيررر التوجيرررهمعتمرررررد علرررررى مررررردى قررررردرة مستشرررررار 

 التررري تعيرررق أناءه المهنررري بالنسررربة لرره والعراقيررلوالضرررغوطات  للتالميررذ ربة والعمرررل علرررى حلهرررا بالنسرر

 .(2017ي، ر ومغل)مطام
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 ير اإليجابي: فك مفهوم الت
 :هناك العديد من التعاريف للتفكير اإمجابي أهمها

 المشركالت  لمعالجرة الفررن  مسرتعملها التري واألسراليب  األمشرطة لنرمم يالرذ  التفكيرر ذلرك أمره

  قرة اتردعيللتفكيرر ل الذاتيرة القيرانة اسرتراتيجيات  وتبنري وباسرتعمال عقليرة بنراءة قناعات  باستعمال

تفراؤلي )شرهد،  طرابع منطقيرة ذات  عقليرة وامسراق أمظمرة تكروين لخرال مرن النجراح فري الفررن 

2017.) 

( بأمرره الطريقررة الترري مفكررر بهررا الشررجص Juda & Assalia, 2013) اوأصرراليويعرفرره جررونة 

لفرن ويسراعده علرى اسرتنمار يرًا علرى تصررفاته تجراه األشرجاح واألحرداث ويرتقري براوينعكس إمجاب

ه علرررى تغييرررر حياتررره محرررو األفضرررل، عد كامنرررة، ويسررراوسرررلوكه، واكتشررراف قرررواه الره، مشررراععقلررره، و 

محررو اسررتنباو الحلررول ألمررة مشرركلة مهمررا كامررا معقرردة،  ئررانا وبالتررالي هررو امرردماى بالحيرراة، وتوجرره

 .والمؤ رات ومتشابكة العناصر 

اسرتجداي قناعرات ت بشركالويمنرل التفكيرر اإمجرابي توقرع النجراح فري القردرة علرى معالجرة الم

ح مررن جرراالنجداي اسررتراتيجيات القيررانة الذاتيررة للتفكيررر، ولترردعيا  قررة الفرررن فرري سررتبنرراءة، وبا عقليرررة

 .(2014ر، ساق عقلية منطقية ذات طابع تفاؤلي )السوأمخرالل تكروين أمظمرة 

ل مررن فرري كررقرروة ويشررمل التفكيررر اإمجررابي قرردرة الفرررن علررى التركيررء واالمتبرراه إلررى جوامررب ال

ا الفرررن كالقرردرات النفسررية والمنررابرة والقرردرة علررى تحمررل المشرراق، كهررت الترري ممتلالمشرركلة وفرري القرردرا

ضرررا لحررررل النفسررري، قررردرات عقليرررة تررررتبط بأسررراليب واسرررتراتيجيات متنوعرررة كمرررا تشرررمل أمق وافررروالت

ابيرة فري إمجرح االمشكالت، والقدرة على التعلا واالستفانة من المواق  الضاغطة، واكتشراف الفر

 (.2015جديدة في حياة الفرن )النجار والطالع،  ات ل تكوين عان الموق ، كما مشم
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بأمرره الرروعي والجهررد المعتمررد والمرردروس إنارة الفرررن ألفكرراره ( Williams, 2011ويعرفرره )

 امية حردوث أكنرره وحدينه وسلوكياته غير اللفظية ومعتقداته بالطريقة التي تؤني إلى امكوامفعاالت

 سلبية. مجابية، وعدي حدوث متائجئج إمتا

المرشررد محررو ع ترردفالباحنررة التفكيررر اإمجررابي بأمرره قرروة  رفتعرر ،مررن خررالل التعريفررات السررابقة

 المشركالت  لمعالجرة يسرتعملهاو بهرا  الطريقرة التري مفكررالحيراة و النجاح واليية بتفاؤل ورضا عن 

رن برالف يرتقري تفراؤلي طرابع ذات  منطقيرة عقليرة وامسراق أمظمرة كروينلتعقليرة  قناعرات  مرن خرالل

 .سلوكه، واكتشاف قواه الكامنةو  ه، ومشاعره،ويساعده على استنمار عقل

 ير اإليجابي فكالتأهمية 
 ( أهمية التفكير اإمجابي فيما يلي:2011لجص سليماذ )

ن اإمسرراذ إعرردانًا صررالحًا لمواجهررة ظررروف الحيرراة العمليررة الترري تتشررابك فيهررا المصررالح، داأعرر •

التفكيرررر فررري  لرررىلررره قرررانرًا علمجرررال الكتسررراب المهرررارات التررري تجعان المطالرررب، ليتررراح لررره اوترررءن 

 أ على حياته.طر ي تتلمس الحلول لمشكالت الت

كرروذ لرره األ ررر النررافع فرري شجصرريته التغيررر اإمجررابي البنرراء الررذي مجريرره الفرررن ناخررل مفسرره في •

 وكافة األمشطة.

، وتصردر منره المقترحرات توالردي ء، وهو تفكير بنرايبحث التفكير اإمجابي عن القيمة والفائدة •

 البناء.و  ليةمجعل األشياء تعمل، وهدفه هو الفعا يث والعلمية، حالملموسة 

والعكرررس محررردث عنررردما مفكرررر  عنرررد التفكيرررر بطريقرررة إمجابيرررة تنجرررذب إلينرررا المواقررر  اإمجابيرررة، •

 واق  السلبي.بطريقة سلبية فإمنا مجذب إلينا الم
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 يجابيفوائد التفكير اإل
 :لي( بما ي2017ي وضحها بن عوف )للتفكير اإمجابهناك عدة فوائد 

فتررراح األناء العرررالي، ويعرررءز بيئرررة العمرررل باالمر و سرررهرررو الباعرررث علرررى اسرررتنباو األفضرررل، وهررر .1

 والصدق والنقة.

 قائمة أهداف الحياة األفضل التي تحقق األهداف.اختيار  مساعد في .2

 مافع في شجصية الفرن. أذ التغيير اإمجابي البناء له أ ر .3

 التوتر وطرن األفكار السلبيةو  يف من القلقمساعد التفكير اإمجابي في التجف .4

 على جلب المواق  اإمجابية والعكس. ير اإمجابيفكالتمساعد  .5

 مفسه وينظر مظرة تفاؤلية.إمجابيًا معتمد على أذ الشجص الذي مفكر  .6

 هو تفكير بناء.يبحث التفكير اإمجابي عن القيمة والفائدة ف .7

 ن النفس.ع ة عن الدفاعاإمجابية والطاقة والقدر تفاؤل و يبعث ال .8

 صفات المفكر اإليجابي 
لتركيرء، والتركيرء مع األفكرار، واألفكررار تسرربب التفكيررر، والتفكيررر مسرربب ار هرو صراكرلمفأذ ا

 تحرردن واقررع حيرراةج، والنتررائج مسربب األحاسرريس، واألحاسرريس تسرربب السررلوك، والسررلوك مسربب النتررائ

 الفقررري،) المفكرررريررره أذ مغيرررر إنراك عل فررري حياتررره ن اإمسررراذ أذ محررردث تغيررررا ً فلرررو أراالشرررجص، 

2009). 

هللا، كمررا امرره  ( أذ المفكررر اإمجررابي لدمرره إممرراذ برراهلل ويتوكررل علررى2016وأضرراف السرريد )

جهرة المشركالت، والرؤيرا والتركيء على حل وموا  يوجد لدمه االعتقان والتوقع اإمجابي والقيا العليا،
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يرق حقلت يريد على المردى البعيرد ويجطرط بمرومرةا لتعرف إلى مالواضحة تساعد المفكر اإمجابي ل

 أهدافه. 

مرررع مفسرره وأفكررراره ومشررراعره،  ( اذ المفكرررر اإمجرررابي أكنررر تكيفررراً 2012وذكررر عبرررد الحميررد )

ترراح مررن انوات ووسررائل حياترره عررن طريررق التعامررل بكررل مررا هررو موينظررر إلررى الجامررب المشرررق فرري 

مر قليرررة، كمررررا أمررره يتمتررررع باإحسررراس المسررررتلعًا قدراتررره الرررول المشررركالت الترررري تواجهررره مسررررتجدملح

 ه بعد المواق  الضاغطة.لحيوية والحماس ويستطيع العونة إلى طبيعتبا

حيرث توصرلوا إلرى وجرون ارتبراو  (Park et al., 2004لرى ذلرك برارك وآخرروذ )د عوأكر

، والقرردرة علررى الحررب وحرررب إمجررابي بررين جوامررب التفكيررر اإمجررابي فرري الشجصرررية وهرري )االمتنرراذ

 ياح في الحياة(.وحب العلا والحكمة واالرت اعبد ات وتقدير الجمال واإاالستطالع مع الذ 

مررن خررالل إ باترره وجررون ارتبرراو  (Khramtsovay, 2008) وبرررهن علررى ذلررك كرامتسرروفاي

 بين التفكير اإمجابي والشعور بالسعانة.

 االيجابي  التفكيرأنواع 
 رذكرالتري مو  را،سرتجدي فيهاالمجرابي براختالف المواقر  والظرروف التري م التفكيريتنوع استجداي 

 .(2009منها ما يلي )الفقي، 

مسررتجدمه بعررا األفررران لكرري  التفكيررر: هرذا النروع مرن يا وجهرات النظالمجرابي لتردعا  . التفكير1

يررردعا وجهرررة مظرررره الشجصرررية فررري شررريء معرررين، وبرررذلك مقنرررع مفسررره بأمررره علرررى صرررواب حترررى ولررو 

 ة.بيسل إلى متائج كاما وجه مظره تؤني

واء كرراذ ذلررك مرن اع اآلخررين سركرل فررن إتبر يعمستط :ينخر باآلاالمجابي بسبب التأ ر   يرلتفك. ا2

 األقارب أو األصدقاء إذا رأى بأمها امجابيوذ ويتبعوذ خطى إمجابية.



17 

 

 يا وقتبي مررتبط : وهرو تفكيرر امجرابي ينرتج عنره سرلوك امجرابالتوقيا االمجررابي بسرربب   . التفكير3

 ك الظروف.في منل تل التفكيرفيتكرر عيناذ، وزمن م

الفرن قرد تكرروذ هرري مفترراح التغيررر  المعامراة: إذ المشركالت التري تعتر    ابي فرياالمجر  التفكير.  4

إلرررى األفضرررل. فبمجررررن أذ يواجررره الفررررن صرررعوبة مررررا فإمهرررا مرررن الممكرررن جررردا أذ تنتهررري المعامرررراة 

 ابي في حلها.مجاال كيرتفال قبلها يتبنىبت

االمجررررابي المسررررتمر مررررع الررررءمن هررررو أفضررررل  تفكيررررلار مررررع الررررءمن: تمالمسرررر جررررابياالم . التفكيرررر5

ألمه مسرتمر فري مجتلر  األوقرات وال يترأ ر بالمكرراذ والءمرراذ أو المررؤ رات، بررل هررو   التفكيراألمواع  

لبردائل وافرري الحررل  الفرررن تحرردمًا أي ال فهررو مفكرررواجرره ء رواالررءمن، فسر  عرانة عنرد الفررن مسرتمرة فري

 انة ميية بها في حياته.الت حتى أصبحا عواالحتما

 العوامل المؤثرة بالتفكير اإليجابي
 ( عدة عوامل تؤ ر في التفكير اإمجابي تمنلا في:2016ذكر صقور وحواو )

بيرررر فررري تكررروين الفررررن النفسررري ر كأ يتررر اهرررلة والتنشرررئة التنشرررئة األسررررية واالجتماعيرررة: فالتربيررر •

والترررروتر واالمفعررررال والصررررراع الرررردائا نشررررئة علررررى الجرررروف مررررا التربيررررة والتقاتمرررراعي وإذا واالج

والمتكرر فإمها تؤني إلى بلورة شجصية مضطربة لدى األفران وينعكس هذا فري سرلوكه وممرط 

 تفكيره.

اإمجابيرة ومرا يررتبط بهرا مرن فراهيا م إذ اسري السرائد:النقافة السائدة والنظاي االجتمراعي والسي •

ى  قافررررة أو حضررررارة أو عرررررق أونيررررن، إمهررررا ترررروحي لرررريررررر ليسررررا قاصرررررة عفكاتيجيات التاسررررتر 

باإمكامرات الهائلرة التري ممكرن أذ يتطرور بهرا أي مجتمرع ممكنره أذ معرءز لردى أفررانه السررلوك 

لتري تسرعى إلرى جييرة الر ة اظمة السياسرياإمجابي، فسلوك األفران وتفكيرها مجتل  ما بين األم
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دمرررة التررري تسرررعى إلرررى مموقراطيرررة المتقبرررين األمظمرررة الد و  عجء والضرررع ،إشرررعار مواطنيهرررا برررال

 تطوير شجصيات األفران وتحرير أفكراها من القيون والرجيية.

تلفراز وسائل اإعالي المجتلفة: وجد أذ هناك تأ يرًا مباشرًا لوسائل اإعالي المجتلفة ال سيما ال •

لفازيررة وظ للمشرراهدة التلحروجررد تررأ ير مى سرلوك المشرراهدين وتفكيرررها، كمرا ائي علررفضررال والبرث 

ولة هسأذ األفران ومدى تقبلها وقدرتها على التكيف مع المعايير االجتماعية، كما  في مبانئ

الوصررررول إلررررى المعلومررررات الغءيرررررة جرررردا باسررررتجداي تقنيررررات فرررري متنرررراول الجميررررع منررررل الشرررربكة 

 تفكيرها. واذ أذ مستجدمان إلى هذه الوسائل والتقنيات نو كوذ األفر ر  إلىة، تؤني العنكبوتي

 اتيجيات التفكير اإليجابيتر اس
 :من االستراتيجيات المهمة للتفكير اإمجابي أهمها ( مجموعة2015) سلياذكر 

 .يةاستراتيجية التنقيص والتصعيد: بمعنى تنقيص األفكار السلبية، وتصعيد األفكار اإمجاب •

لجميلرة فري وتأمل األشياء ا، الهءيمة ، قدرها وأرفا آلخر: الحياة ممتعةة الشجص اجياتياستر  •

، وضع مفسك في مكاذ الشرجص اآلخرر عنردما تتصرور أمره السربب فري تعاسرتك أو مرا حياتك

 .تتعر  له

 استراتيجية تغيير التركيء: الرغبة الجانة في التغيير، هي أساس البدامة لعمل أي شيء، وهي •

جح يمًا، كل رجل ماعظيا أصبح الماضي. مقول ماريل: " كل رجل عظا لتجارب ييلتقتغيير ا

 ".عندما وضع كل قدراته وتركيءه على هدف إمجابي محدن  أصبح ماجحًا،

استراتيجية النتائج اإمجابية: كن متفائاًل وضع في عقلك متائج إمجابية ومارس الرياضة فهري  •

 مفيدة لتفريغ الجهد العقلي
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 ن المجررانالت غيرررعرر ، وابتعررد إمجررابيوذ  يررف: صرراحب مررن تعتقررد أمهرراانة التعر إعررية اسررتراتيج •

 .عريف إمجابي يتبعه سلوك إمجابي، والعكس صحيحالمجدمة، وكل ت

استراتيجية التجءئة: غذي العقل باألفكار، واليبرارات اإمجابيرة، وكرن كمرا مقرول مرابليوذ هيرل:  •

أجءاء صغيرة،  ا تعاملا مع أتها إلى جء لو مشكلة،  "ممكنك أذ تحقق أي هدف، أو تحل أي

 .حتى تحقق هدفك" ه،ء على حد كل جء 

 اإليجابي يرأساليب تعزيز التفك 
 ( أذ هناك أساليب لتعءيء التفكير اإمجابي تمنلا في:2017ذكر بن عوف )

 التمسك بحبل هللا المتين واالستعامة به والتوكل عليه. .1

 التفاؤل بالجير. .2

 ب.بذل الجهد وتحمل النتائج بصدر رحن خالل م طةبسابهدوء وبأخذ الحياة  .3

 جهة المشكالت واألحداث الضاغطة. وخاصة عند مواالدائا لنعا هللار التذك .4

علرررى الجامرررب الجيرررد فررري اآلخررررين عرررن طريرررق التركيرررء علرررى اإمجابيرررة وتعءيرررء النقرررة  التركيرررء .5

 بالنفس.

 حسن الجلق واستعمال اللغة المالئمة. .6

 لحياة.جابية في امالب االجوامالتركيء على  .7

 كالت.يمنة هذه المشالتحصين ضد ه ليك من خالال تجعل المشاكل تسيطر عل .8

 استعمال الدعابة وروح النكتة وممارسة التمارين الرياضية. .9
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 االيجابي  التفكير تناولت التي النظريات
 (Sternberg, 1988) التفكير أساليب نظرية أو الذاتي العقلي التحكم

 فقد  لتفكيرا أساليب  ةطبيع تفسير بهدف ظهرت  التي ات ظريالن أحدث  من يةر نظال هذ ه تعد 

 غيرر  را الرذاتي، العقلري الرتحكا مظرية باسا 1988 عاي صورتها األولى في النظرية هذه رت هظ

 فري النهائيرة فري صرورتها وظهررت  التفكيرر، أسراليب  مظريرة لتصربح 1990 عراي أسرمها سرتيرمبرى

 أذ محتراجوذ  النراس أذ (مفانهرا رئيسرية فكررة ىعل التفكير ب ليأسا ريةظم تقوي حيث  1997 عاي

 (.2017ذلك( )شهد،  تحقيق في طرقها هي التفكير عقليا، وأساليب  هاأمفس مكيفوا

 (Seligman et al., 1988) وآخرون  سيلجمان نظرية

 وفري التفكيرر فري أسرلوباذ همرا والتشراؤي التفراؤل مرن كرال اذ النظريرة هرذه صراحب  يررى 

 أو مجاح من ةخاص حالة بهةاجم على صرلتقت تفسيرما للوقائع طريقة داث،واإح وقائعلل سيرالتف

 وإمكاماتنرا معطيهرا ألمفسرنا التري العامرة القيمرة عرن مكومها التي الفكرة على تتوق  هي بل فشل،

 امرب تناتنشرئ وممرط خبراتنرا علرى بنراءً  التشراؤي او التفراؤل مرتعلا اذ ويمكرن .الحيراة فري وفرصرنا

 أذ القدر حيث  من وحط همالإ  او إحاطة او ومكامة وتعءيء وحب وتشجيع مةرعا من به ص ات

 أسراليب  خرالل مرن تعلمره واسرتبداله أعرانه ممكرن مرتعلا، فأمره التشراؤمي او التفراؤلي األسرلوب  هذا

 نييرؤ  ذلك ذوأ طريقة تفكيرها، اختيار في الكاملة والمقدرة الحرية مملكوذ  تدريبه، كما اذ األفران 

 والتري إنارتهرا موجهرة وأمشرطة سراليب أ ويسرتعمل لدمرة التري القروة جوامرب  مكتشر  علاالمت اذ الى

 (.2005تفكيره )الءهرامي،  ومسارات  اتجاهات  فيإرانمة  بصورة أكنر تحكما تجعله

 (Haresun,1982) هاريسون  – نظرية

 سلوكه نوبي بينها اوتبر الا يعةوطب الفرن، مفضلها التي التفكير أساليب  النظرية هذه توضح

 األفرران  برين الفرروق  وتبرين، للتغييرر قابلرة أي ترة اب األسراليب ه هذ  كاما  إذا ما توضح كما الفعلي،
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 ممكنره من االسرتراتيجيات  عدنا مكتسب  الطفل أذ النظرية هذه أوضحا  وقد ، التفكير أساليب  في

 فري أساسرية كنمراذى لرشرد او  هقرةالمرا  مرحلتري خرالل وتءنهرر االسرتراتيجيات  هرذه وتنمرو تجءينهرا

 أسراليب  النظريرة هرذه صرنفا  وقرد ، خاصرة يات اسرتراتيج ضريلتف إلرى ؤنيممرا ير العمليرة الحيراة

 وأكردت ، التحليلري العملري، المنرالي الرواقعي، التركيبري، التفكيرر هري أسراليب  خمسرة إلرى التفكيرر

، لاوالعرا خرينآلبرا اسلإلحسر المفيردة للطررق  أساسرية فئرات  هري األسراليب  هرذه أذ علرى النظريرة

التفكيرر )شرهد،  فري فرروق  إلرى نيوترؤ  تتسربب  مر لل النصرفية السريطرة فري الفرروق  وذكررت أذ

2017.) 

 (Herman, 1987) المخ قيادة - نظرية

وهري  العرالا األفرران مرع بهرا يتعامرل التري الطرائرق توضرح للتفكيرر أسراليب  أربعرة النظريرة تعرر  

 (:2011)العوضي، 

 بنيرةألا ونمرج افهر علرى تسراعد  معرفيرة قاعردة بنراء علرى القردرة وهر :قريالمنط – ألسرلوب ا .1

 .المعرفية والعمليات  ةواألمظم

 بالتفاصريل واالهتمراي األمشرطة وتنظريا جدولرة خصائصره أهرا مرن: التنظيمري – األسرلوب  .2

  محوها والتحرك أهداف ووضع

 مع التعامل وفن نخرياآل ىعل والتأ ير االتصال على القدرة في يتمنل: االجتماعي األسلوب  .3

 الغير

 علرى والحصرول والعقبرات  الحرواجء جطريتو  يرل البردائلتج فري منرلتي: االبتكراري  – األسلوب  .4

 .جديدة أفكار
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 التوافق المهني: ثانيًا 
 مفهوم التوافق المهني 

بالرضررررا  والشررررعورهرررو العمليرررة المسرررتمرة التررري مقررروي بهرررا العامرررل مرررن أجررررل تحقيررررق التكيرررر  

 (.2007)بو عطيط،  والمهنيةعية االجتما ئةلبيمع ا واالمسجاي

وضرعه النفسري لمقتضريات العمرل  مالئمرةالفرن بإمكامية  ورشع( بأمه  2017)قة  ه زرو ويعرف

إلرى  باإضرافةبرأذ العمرل محقرق لره مرا يريرده كأهرداف شجصرية  وشرعورهورغبته في التواصل معره  

مجررال العمررل  سرتقبل فرريالم أذبرر هوشررعور ورؤسررائه ومرؤوسرريه بصررفة عامرة  زمالئرهرضرا الفرررن عررن 

 .هذا العمل هدافألو لعمله  بالوالءشعوره  خيراً وأي حياته له ما يتمناه ف يتيح

لرردى اإفررران العرراملين فرري  والموضرروعيةممنررل التوافررق المهنرري ممررط الحيرراة وصررورته الذاتيررة 

  يرررررق التكيرررررحقلت لفررررررن مؤسسررررات الدولررررة أو غيرهرررررا، فهرررررو عمليرررررة نينامكيرررررة مرررررستمرة مقررررروي بهرررررا ا

كرراذ هنرراك سرروء توافررق مهنرري الررذي هررا ، فررإذا لترري معمررل با  المهنيررة  البيئيةوبرين    بينهاواالمرسجاي  

، عرردي تناسررب  ترردريبهافررري مجرررال )اجتهرررانها، اسررتعدانها  بالعرراملينقرررد ينرررشأ مرررن عوامرررل تتعلرررق 

 فررأذ الفرررن قررد ال ماعيررة(،االجتانمة" و تصررقال"ا مررةالمان  البيئررةقرردراتها مررع مرروع أعمررالها، عيرروب فرري 

 .(2010)فحجاذ،  من قدراته في مجال عمله عدي االمتفاعما يؤني الى م ةع المهنينسجا م

تكيررف الشررجص مررع عملرره الررذي مسرررتطيع أذ وترررى الباحنررة اذ التوافررق المهنرري عبررارة عرررن 

مرع ظرروف العمرل والبيئرة  اً فركيًا متكروذ أمضر، ألمه يتناسب مع ذكائه وقدراتره والرذي ميؤنمه بنجاح

 المهنية التي معمل بها المرشد.
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 ق المهني مظاهر التواف
 ل،عمرال عرن ضراالر  هرو المهنري للتوافرق األساسري رالمظهرهنراك مظهررين للتوافرق المهنري 

 براألمن مشرعر بحيرث  مرؤ رات  مرن برالموظ  محريط وعمرا عرن العمرل، اإجمرالي الرضرا ويشرمل

 عرن الرضرا ويتمنرل العمرل، بيئرة بجوامب  تتعلق التي ظ ية للمو ابجماإ عرالمشا وكل واالرتياح،

 الظرروف وكرل بهرا، معمرل التري ؤسسرةوالم ورئيسره، مشررفه، وزمالئره، عرن الفررن  رضرا فري العمرل

 فري المعنويرة الجوامرب  مشرمل كمرا عراي، بوجره العمرل وسراعات، وطبيعرة أجر، من عملهب المتعلقة

 المهرارات  وتكسربه وطموحاتره، وميولره، ورغباتره، هاترحاجباع شرإ فري تتمنرل التري مفسره الشرجص 

 اإمجراز حجرا فري يتمنل ذيلا بالنجاح واحساسه كل توقعاته، وتحقق ه،يفتبوظ والرقي والجبرات،

 (.2011أبو شقة، و  المالحة( وموعه

 عرن معبرر مرا كرل وهرو العمرل، فري اإرضراء مظهرر هرو المهنري للتوافرق النامي المظهر أما

 ذلك عن رعبوي زمالؤه، بها مقدره التي بالطريقة وأهليته، وكفايته، وامتاجيته، ،ظ مو لا اءةمدى كف

 قدرات  وتوافق سسة،مؤ بال عمللا سير مظاي واتباع واالمضباو، ء،والءمال المسؤول إمجابيا بإرضاء

 عرن وترأخره غيابه، من سلبا ويتضح وظروفه، ومقتضياته، العمل، مطالب  مع ومهارته الموظ 

 األطرراف ابهر مقردر التري الطريقرة معكرس فهرو العمرل، مرن وترذمره اسرتقراره، وعردي مرل،لعد امواعير

برن الموظر  ) جيرةتاإم ويعكرس أو لعمرل، للجهرد  والرءمالء فينمشرر وال الرؤسراء فري المعنيرة المتمنلرة

 (.2009عمارة، 



24 

 

 أسباب سوء التوافق المهني
عوامرل الذاتيرة مجموعرة ال لرىق إمتطرر  عند الحديث عن أسباب سوء التوافق المهني مجب أذ

)بررررو عطرررريط،  ة وفيمررررا يلرررري مررررذكر هررررذه العوامررررلالعوامررررل البيئيررررة الترررري أفرررررزت المشرررركل ومجموعررررة

2007): 

الشجصررية مررن األسررباب الهامررة الترري تسرربب ظرراهرة  أوة مررل الذاتيررتعررد العوا: العوامررل الذاتيررة

  .العقلية ، النفسية،مةجسد مل السوء التوافرق، ومرن العوامل التي تندرى تحتها مجد العوا

كررء عملرره، ء التوافررق لرردى العامررل فرري مر هررذه العوامررل لهررا أ ررر علررى سررو : العوامررل الجسررمية 

ة، ضع  السمع كل ذلرك قرد مسربب اهلعالنظر، ا مشمل ضع  والذيعلى سبيل المنال    فالمر  

اب، غيرال كنيرر للعامل اضطراب مفسري مما مجعلره غيرر قرانرا علرى ممارسرة العمرل بنجراح فيصربح

سرربب العوامررل الجسررمية بللحرروانث بسرربب حالترره الصررحية السرريئة، فسرروء التوافررق المهنرري  مسررتهدف

 .ة ألخطار العملمجعل العامل أكنر عرض

الترري تسرربب مررل تررأ ير كبيررر علررى مجتلرر  جوامررب الشجصررية و والهررذه الع: ةالعوامررل النفسرري 

سروء توافقره بشركل  مرا إلرى برروزحتني ممرا يرؤ معظمهرا فري ظهرور الصراعات النفسية لدى العامل  

ؤشرررات األخرررى، ومررن هررذه الم فرري العديررد مررن المشرراكلواضررح وملفرررا لالمتبرراه ممررا قررد يتسرربب لرره 

، عرردي االترءاذ االمفعرالي، اإحبرراو فهري فري مجملهررا مب الشرعور بالرذ العصرر: القلررق،  مررذكر مررر  

رى برأذ معظرا يرل النفسري ترحلالتمدرسرة عوامل ذات تأ ير في تعر  الفرن لحروانث العمرل، فنجرد 

 .إصرابات العمل ترجع إلى الدوافع الالشعورية

انث حرو اطرا كبيررا بفلهرا ارتب لسوء التوافق المهني،  هي من العوامل المسببة:  العوامل العقلية 

البرراحنوذ المتجصصرروذ أذ هنرراك عالقررة طرنمررة بررين  ا العمررل وتغيررب العامررل عررن عملرره وقررد أتبرر

الشرريء عررن تررأ ير عرردي القرردرة بحيررث أذ النتررائج الترري  ل، كررذلك مفررسعمررال وحرروانث مسررتوى الررذكاء 
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عامرل مسربب الي القدرة على االمتباه مرن طررف " مرن خالل نراسته بينا بأذ عد غيها “يومرلإتوصل  

 .الت كنيرة بينره وبين العاملين في التنظيا الصناعيشكم

ظرراهرة  نمررة إلررىألسررباب المؤ ا مررن ئترره هرريإذ عرردي االتررءاذ بررين العامررل وبي: العوامررل البيئيررة

أو امهيرار ا محردث ناخلهرا مرن تفكرك تمنرل فري األسررة ولمرالبيئيرة والتري قرد ت سوء التوافق، فالعوامل

ئررة المهنيررة يوكررذلك العوامررل الب، فررق الررذاتي واالجتمرراعيواامررل عرردي التأو اضررطراب قررد مسرربب للع

كلهررا لهررا  واآلالت نارة لمشرررفين، اإا ء،الررءمال فتحترروي علررى الكنيررر مررن العوامررل منهررا: العالقررة مررع

 .صلة و يقة بسوء التوافق المهن

 المهني  التوافق ق تحسينرط
 تفصرريال خيررر مررد مح السرريد  ركتو الررد  معررر   المهنرري، التوافررق مسررتوى  رفررع علررى معمررل لكرري

 مرع وعالقاتره العامرل توافرق تحسرين علرى العمرل فرإذ وبالترالي  بيئتره،  مكومرات   مرع  العامرل  لعالقات 

 هرررذه اأمررر عملررره. فررري لررره المطلررروب  التوافرررق تحقيرررق إلرررى يرررؤني سررروف هرررذه بيئتررره ومرررات كم مرررن كررل

 ر لرؤسراءبا العامرل ةقرعال ،المؤسسرة بنظراي العامرل عالقرة  ،بحرفتره  العامرل  عالقرات   فهي  العالقات 

 مرلالعا عالقرة ر العمل بآالت  العامل عالقة ر العمل بظروف العامل عالقة ر بءمالئه العامل  عالقة

  .(2018بو عءيء، ) المؤسسة رىاخ ئتهببي

 مررن فيهررا معمررل الترري المانمررة الشررروو العمررل فبظرررو  العمررل: مقصررد  بظررروف العامررل عالقررة

 مفسريا اختيرارا العامل مجتار فقد  ال ،.... الراحةو  العمل فترات   تتابع  ومظاي  ورطوبة  وتهوية  إضاءة

 االمفعالية، والسمات  انات عد ستالاو  الميول حيث  منمعه  ناسب تت التي المهنة  في  فيوضع  صحيحا

 بحيرث  المؤسسرة ومصرلحة لمصلحته وجه أحسن إلى  راتهد ق  استجداي  على  ماجحاً   تدريباً   ب درّ ي  وقد 

 تهيرأ أذ ذلرك عن فضال ينبغي ولكن العمل. ةبيئ مع  يحصحال  للتوافق  ممكنة  فرصة  أكبر  له  حتتا
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 التوافرررق هرررذا لررردواي الطبيييرررة ةيرررئبيال الظرررروف بتررروفير الصرررحيح التوافرررق بهرررذا االحتفررراظ أسرررباب  لرره

 مسرها للعامرل مناسربة عمرل ظرروف تهيئرة علرى نئوليالمسر جامب  من العمل  أذ  كوال ش  وتحسينه.

)زروقة،  فيه توافقه وزيانة عمله  عن ملاعلا رضا زيانة  على عالوة  اإمتاى معدالت  رفع يف  أمضا

2017.) 

 االجتماعية العالقات  من خالل نيمهلا العامل توافق  تحسين  مجب   بالرؤساء:  العامل  عالقة

 صررحية مفسررية عالقررات  تجلررق الترري السررلوكية والميررءات  والمرررؤوس، الرررئيس بررين الصررحية والنفسررية

يلري بعرا الممارسرات  فيمرا المؤسسرة جرو يف المتبانلة ةالنق روح وتشع  والمرؤوسين  المشرف  بين

 :(2018التي تحسن العالقة )بو عءيء، 

  لشجصياتها. باحترامه عرهاشت ملةمعا المرؤوسين معاملة ❖

 .لياالع الهيئات  لدى أمنياً  تمنيالً  تمنيلها ❖

 .مرماً  تطبيقا عليها ولوائحها الشركة قوامين تطبيق ❖

 . وتأميبا تشجيعا رشانهاإ في إخالصه ر محتذي. منال نائما مفسه اعتبار ❖

 .التحسن على ومعاومتها مهنيا والتقدي لنمو كافية فرصة إعطائها ❖

 مرررنها كرررل معاملرررة بقصرررد  مرررنها بكرررل الجاصرررة الميرررءات  علرررى للتعررررف فرنمرررة ةاسرررنر  هانراسرررت ❖

 . ةالمناسب ةالمعامل

 .تهامعامال في والرحمة والعدل لها هاإخالص طريق عن للمؤسسة إخالصها تنمية ❖

 وميوله. قدراته يناسب   الذي العمل في عامل كل إحالل ❖

 . ءطاأخ من فيه مقعوذ  فيما المرؤوسين عن المسؤولية يتحمل ❖
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 فيررره ممنرررل ميكينينرررا اجتمررراعي موقررر  هرررو إممرررا العمرررل موقررر  أذ بءمالئررره: العامرررل عالقرررة

 لعالقرةا تحردناذ ينلترال األساسريتين الظراهرتين أذ  حر الوي.  للفررن   بالنسربة  اإخروة  ممنلره  ما  الءمالء

 اإمم ئهمالبء  العامل وعالقة ،( والمنافسة  التعاوذ )  هما العمل، مؤسسة ناخل  وزمالئه  العامل  بين

 ورفررع والتررآل  بيررنها افررقالتو  تحقيررق إلررى أنعررى ذلررك التوافررق، تحقيررق فرري وفعررال هرراي عامررل هرري

 برالغ أ رر ذات  هفير مسراميةإا للعالقرات  المشركلة والعناصرر لعمرال  موقر   أذ  ذلك  اإمتاجية  كفايتها

 ىعلر اهرذ  عد سرا الحليمرة الرونونة العالقرات  الجرو هذا في سانت  فإذ للعامل،  النفسية  الصحة  على

  .(2005 عو ،) التوافق تحقيق

 مكرروذ  مررا عررانة عملرره مررع حسررنا توافقررا المتوافررق العامررل إذ:  المؤسسررة بنظرراي العامررل عالقررة

 ومررا العمررال بشرركاوى  الجبيررر ولعررل ، ةسسررللمؤ  اريررةن اإ والهيئررات  النظرراي مررع حسررنة قررةالع علررى

 ال الررذي فالعامررل ، الهمرراأع فرري الفاشررلين عررن مصرردر أغلبهررا أذ يرردرك مشرراغبات  مررن برره مقومرروذ 

 فرري يررنجح وبررذلك ، المؤسسررة ناخررل باالضررطرابات  نوالقررائمي المتمرررنين يتررءعا النفسرري الرضررا مجررد 

 بدراسرررة تقررروي أذ لمؤسسرررةا علرررى لرررذلك ، لذاتررره اعتبررراره ويرضررري هرررو فيررره فشرررل عمرررا غيرررره صررررف

 اإناريرررة هرررااتيئوه سرررةالمؤس ومظررراي العامرررل برررين العالقرررة سررروء إلرررى ترررؤني التررري الحقيقيرررة األسررباب 

 .(2018بو عءيء، . ) إزالتها على العمل جانة وتحاول

 المهني  التوافق  نظريات
 والعمل ب الح على انرالق هو بالتوافق عتالمتم الفرن  ذأ فرويد  يرى  :النفسي التحليل نظرية

 ة،شرعوري ال بردوافع مردفوع سرلوكه ألذ ناخليرة، لصرراعات  عرضرة بطبيعتره اإمسراذ المنرتج، وأذ

 الشجص  إذ المجتمع، ابه مقر ومواهي ومطالب  المجتمع، مقبلها ال نوافع بين نائا صراع يف مهوأ
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عيرة مااالجت ترهقاوعال عملره تجراه ملتويرة اتجاهرات  مرهلد  وتوجرد  اجتماعيرا، متوافرق القلرق غيرر

 (.2010)صالح، 

 وب جرو  فري وترتلجص  ترايلور، بقيرانة للعمرل العلمري التنظريا باسرا تعررف: الماديرة النظريرة

 ويسرتلءي إمتاجرًا، األكنرر نارةواإ الطريقرة واكتشراف وقرا، بأسررع العمل لتنفيذ  على وسيلة التعرف

 النرافع غيرر ن عاواسرتب ا،اسرهوقي عناصررها، أبسرط إلرى وتحليلهرا العراملين، مالحظرة حركرات  ذلرك

 حصر قد  ةرينظلا هذه في تايلور والتدريب، إذ الحركة يوفر بما الميسرة ووضع اإمكاميات  منها،

 علرى محصرل أذ اسرتطاع إذا نيراهم متوافقرا مكروذ  فرالفرن  األجرر، فري وحاجرات األفرران  المتطلبرات 

 (.2014المناسب )العتيبي،  األجر

 مفسره معررف أذ هرو اإمسراذ مفعلره مرا ب عصرأ أذ آنلرر رأشرا: الفرردي الرنفس علرم نظرية

 محرو حاجاتره إشرباع ةجديرد  ت رابرخ عرن ويبحرث  ومترجمهرا، الحيراة مفسرر فهرو ويسعى لتغييرهرا،

اإمسرامي  السرلوك أممراو كرل تحتره ينردرى ذيلرا األول الهردف وهرو حمايتهرا، الرذات أو تحقيرق

 (.2010)صالح، 

 كراذ حيرث  مرايو، ألتروذ  بقيرانة المدرسة ههذ  ظهرت  لقد  :اإلنسانية العالقات مدرسة ريةظن

 برين العالقرة هرو نراسرة ذ  ور هراو  نرةديمل الكهربراء بشرركة أجراهرا التري الدراسرات  من الهدف األول

 هرذه أكردت  فلقرد  للتوقعرات، مجالفرة كامرا  متائجهرا أذ الإ األناء، فري العمرال اإضراءة وفعاليرة

 فري تتمنرل الحاجرات  مرن مجموعرة قتحقير إلرى هراعمل خرالل مرن مسرعوذ  أذ األفرران  رب التجرا

 النظريرة هرذه قردما  د وقر ،نرةمهلا مجرال فري واإبرداع االمتمراء وتحقيرق واألمن الوظيفي، االستقرار

 تحقيرق علرى ومسراعدتها العراملين، تحفيرء فري تسراعد  التري القواعرد واألسراليب  مرن مجموعرة

 (.2007حسن التوافق )محمد،  اهل مضمن مما رغباتها،
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 )الصحية – الدافعة العوامل نظرية) نالعاملي ةرينظ

وقرد  والردوافع، ةعامرلا ةصرحال عراملي ضروء فري المهنري التوافرق إلرى تنظرر النظريرة هرذه إذ

مجرجرات  علرى الوظيفرة خصرائص  ترأ ير مردى لدراسرة الوظيفرة  خصرائص  ممروذى هاكمراذ اقتررح

للوظيفرة  مميءة ئص خصا خمس إلى النموذى هذا مشير حيث  المهني، قالتواف ذلك في بما العمل،

 وتعكرس دة،مرترلا ذمرةوالتغ الرذاتي، واالسرتقالل المهراي، وناللرة المهراي، وأهميرة المهرارة، تنروع :هري

العمل،  مجرجات  عن التامة لمسؤوليةاو  المتأمية، الجبرة :هي مفسية حاالت   الث  هذه الجصائص 

 المهنري، التوافرق نرلم ككرل العمرل ت مجرجرا علرى يرؤ ر ممرا المحردنة، ائجبالنتر التامرة والدرامرة

 (.2002وغيرها )الشافعي،  او الدافيية العمل، عن وظاهرة الغياب 

 ،المهنري النمرو مراحل من الحقة كمرحلة مأتي المهني التوافق أذ برو س ى ر ي :برسو  نظرية

 فهنراك التوافرق،  ا فااللتحاق، يار،ختفاال بالتفضيل، تبدأ مراحل عدة في مسير المهني وأذ النمو

 وأذ المهنري، التوافرق فري ترؤ ر العالقرة وهرذه االجتمراعي، التعامرل ومحريط الفرن  بين ائمةن  عالقة

 كمرا ل،والميرو  والشجصرية القردرات  إبرراز مرن المهنرة تحققره مرا ضروء فري يتحردن  هنريلمق االتوافر

 مرع يتناسرب  الرذي الردور يرؤني أذ مرن هممكنر الرذي حياتره وأسرلوب  الفررن  علرى اسرتعدانات  يتوق 

 (.2016ته )الرواحية، راوخب مموه
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 الدراسات السابقة: 
 االيجابي:  الدراسات التي تتعلق بالتفكير

 وعالقتره اإمجرابي التفكيرر مسرتوى  هردفا إلرى التعررف علرى اسرةر ن ( 2017) شرهد أجررت

 جررى  البحرث  أهرداف ولتحقيرق التربرويين المرشردين لردى المهنري والنجراح والتأهيل والعمر سبالجن

 الباحرث  تبنرى حرين ( فريHamfrize ,2004مظريرة) علرى اعتمراناً  اإمجرابي رالتفكي ياسقم بناء

 (100) قوامهرا علرى عينرة المقياسرين طبرق ( 2006 د،شره( دهأعر الرذي المهنري مقيراس النجراح

 التابعرة عدانمرةإوا والمتوسرطة االبتدائيرة المردارس من ومديرة مدير(100)  لكوكذ  ومرشدة مرشد 

 مرن عاليرة بدرجرة يتمتعروذ  التربرويين أذ المرشردين  النترائج أظهررت  ةالديواميريرة ترب مديريرة الرى

 المهنري، وهنراك النجراح مرن عاليرة بدرجرة يتمتعروذ  ويينتربرلا دينالمرشر اإمجرابي، وإذ التفكيرر

 المهني. والنجاح والتأهيل والجنس والعمر اإمجابي التفكير بين امجابية يهارتباط عالقة

هررردفا الررري معرفرررة العالقرررة برررين التررردين والتفكيرررر ة اسرررنر ( 2017ف )عرررو  ابرررنكمرررا أجررررى 

قيرق ذلرك اتبعرا الباحنرة المرنهج الوصرفي، ولتح، طوياإمجابي لدى المرشدين النفسيين بوالمة الجر 

يارهرا عرن ( مرشد، تا اخت100ينة )ن المرشدين النفسيين، وبلغ حجا العتا اختيار عرينة البحرث م

الباحنة مقياس التدين ومقياس التفكير اإمجرابي. وتمنلرا  قا البسيطة، طبطريق العينة العشوائية  

النفسيين بوالمة الجرطوي تتسا باالرتفاع. السمة العامرة دين  رشللمأها النتائج: السمة العامة للتدين  

ع. توجد عالقرة ارتباطيرة طرنمرة لجرطوي تتسا باالرتفااالمجابي للمرشدين النفسيين بوالمة اللتفكير  

مجررابي والترردين لرردى المرشرردين النفسرريين بوالمررة الجرطرروي. توجررد فررروق ذات ناللررة إن التفكيررر ابرري

. مرشردين النفسريين بوالمرة الجرطروي تعرءى لمتغيرر النروع لصرالح اإمراث ى اللرد ين  احصائية في التد 

النفسررريين بوالمرررة الجرطررروي تعرررءي  التررردين لررردى المرشررردين ال توجرررد فرررروق ذات ناللرررة احصرررائية فررري
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ال توجرررد فرررروق ذات ناللرررة احصرررائية فررري التررردين لررردى المرشررردين النفسررريين بوالمرررة . متغيرررر العمررررل

االجتماعيررة. ال توجررد فررروق ذات ناللررة احصررائية فرري الترردين لرردى  حالررةاليررر الجرطرروي تعررءى لمتغ

 .لمتغير المؤهل العلميرشدين النفسيين بوالمة الجرطوي تعءي الم

العالقررررة بررررين التفكيررررر اإمجررررابي ن لكشرررر  عررررإلررررى اهرررردفا نراسررررة ( 2017ربررررو  ) وأجرررررى 

ي بكررل مررن المرردذ لمهنررواسرري ومهررارات التواصررل لرردى عينررة مررن مستشرراري التوجيرره واالرشرران المدر 

عينررة الوصررفي االرتبرراطي أجريررا الدراسررة علررى التاليررة: ورقلررة وتقرررت والررواني. تررا سررتجدي المررنهج 

لرواني. أمرا فيمرا مجرص أنوات وارقلرة وتقررت شرارًا بمراكرء التوجيره المدرسري بو مست 73تكوما مرن 

راهيا عبرررد السرررتار إبررر بيمجررراالدراسرررة فاسرررتجدما الدراسرررة الحاليرررة )ترررا تبنررري اسرررتبياذ التفكيرررر اإ

اذ  -لية: بة( وتوصلا الدراسة إلى النتائج التا، واستبياذ مهارات التواصل من إعدان الطال2010

واصل لدى مستشاري التوجيه واإرشان لتي ومهارات اذ مرتفعا لكل من التفكير اإمجابالمستوى كا

مجرابي ومهرارات التواصررل ر اإكيرلتفتوجرد عالقرة ذات ناللرة إحصرائية برين ا -المدرسري والمهنري. 

العالقررة برررين المهنررري. ر ال تجتلرر  ناللررة الفررروق فرري لرردى مستشرراري التوجيرره واإرشرران المدرسرري و 

واإرشران المدرسري والمهنري براختالف  يرهتشراري التوجاإمجابي ومهرارات التواصرل لردى مسالتفكير  

 كل من الجنس والجبرة والتجصص.

ى التعررررف علرررى العالقرررة االرتباطيرررة برررين التفكيرررر لرررإ فا هرررد سرررة بدرا( 2016)إبررررا يم  وقرررام

ائج أذ مسرررتوى ( فررررنًا وأظهررررت النتررر168المهنررري، وتكومرررا عينرررة الدراسرررة مرررن ) اإمجرررابي واألناء

وأذ هنرراك عالقررة ارتباطيرة طرنمررة برين التفكيررر اإمجررابي  ،رتفرعم دى المرروظفينالتفكيرر اإمجررابي لر

 كير اإمجابي لدى موظفي بنك أي نرماذ وسنوات الجبرة.التفن بي واألناء المهني، وال توجد عالقة
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 وعالقتره جرابياإم التفكيررإلى التعرف علرى   (2014النجار وعبد الرؤوف )  ةهدفت دراسو 

( 100، حيررث بلررغ أفررران العينررة )غررءة بمحافظررات  األهليررة سسررات مؤ بال عرراملينلا لرردى الحيرراة بجررونة

وجرررون عالقرررة ارتباطيرررة برررين التفكيرررر اإمجرررابي ظهرررر و  يرررة،فررررن مرررن العررراملين فررري المؤسسرررات األهل

الجتمرراعي ق علررى مقيرراس التفكيررر اإمجررابي تعررون إلررى النرروع ا، ووجررون رو والشررعور بجررونة الحيرراة

سرررنوات مقارمرررة  5الجبررررة لصرررالح ذوي الجبررررة أكنرررر مرررن ت لمتغيرررر سرررنواولصرررالح الرررذكور، وتبعرررًا 

 سنوات. 5بالجبرة أقل من 

 وعالقتررهإلررى الكشرر  عررن مسررتوى التفكيررر اإمجررابي ( 2014زة )ايررلحر دراسررة اهرردفت كمررا 

مرراذ. تكومررا عينررة لرردى المرشرردين التربررويين فرري محافظررة العاصررمة ع واصررل المدركررةبمهررارات الت

%( معملرروذ  28إمرراث( شكلرررررررررروا مررا مسرربته ) 78ذكررور،  71) ةشررد ومر ( مرشرردا 149الدراسررة مررن )

هرردف  ولتحقيررقفرري محافظررة العاصررمة.  والتعلرريالتربيررة ات اريمررديفرري المرردارس الحكوميررة التابعررة ل

لمعلومررات الشجصررية مكومررة مررن  ال ررة أجررءاء، يتعلررق األول باباحررث ببنرراء اسررتبامة الدراسررة قرراي ال

ترا  وقرد بمهرارات التواصرل لردى المرشردين.  والنالرث لتفكير اإمجابي، ا  بمهارات   اميوالنللمستجيب،  

قهررا علررى عينررة الدراسررة. أظهرررت متررائج الدراسررة أذ ا تطبي رر مررنو  تهرراو باالتأكررد مررن صرردق األناة 

توسرررطة لررردى عينرررة مهرررارات التواصرررل المدركرررة كامرررا بدرجرررة م ومسرررتوى كيرررر اإمجرررابي مسرررتوى التف

ن فروق ذات ناللة إحصائية تعءى أل ر الجرنس فري جميرع مهرارات جو ا النتائج و الدراسة. كما بين

الفررروق لصررالح الررذكور فرري  وجرراءت ؤولية الشجصررية، المسررل تقبررالتفكيررر اإمجررابي باسررتنناء مجررال 

تقبل الجتماعي و والذكاء ا والسماحةاإماث في مجاالت الضبط االمفعالي   الحولصمجال التفاؤل،  

النترائج وجرون فرروق ذات ناللرة  وبينرا الكليرة للتفكيرر اإمجرابي. ة و وفي الدرجالذات غير المشرو 

يع مهارات التفكير اإمجابي باستنناء مجال السرماحة. ي جمف لميإحصائية تعءى أل ر المؤهل الع
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 ومهررررارة لررررة إحصررررائية تعررررءى أل ررررر الجررررنس فرررري مهررررارات عكررررس المشرررراعرذات نالفررررروق  ووجررررون 

هرارة تقرردما المعلومرات لصررالح اإمرراث، بينمرا لررا تظهررر م الررذكور وفرري التلجريص والتسرراؤل ولصرالح

ذات ناللررة إحصررائية تعررءى أل ررر المؤهررل روق فرر جررون فررروق نالررة إحصررائيا فرري برراقي المجرراالت. وو 

تقردما  ومهرارةهرارة التوضريح، الح حملرة الدراسرات العليرا باسرتنناء مالعلمي في جميع المجاالت لص

ي، ووجون فروق ذات ناللة إحصائية تعءى أل ر الجبررة فظير اللظي وغاللف  واالتصالالمعلومات،  

ومهررارة تقرردما المعلومررات ومهررارة الكشرر   سرراؤللتوا التلجرريص  ومهررارةفرري مجرراالت مهررارة التوضرريح 

قة إمجابية النتائج وجون عال وبينا ق نالة إحصائيا في باقي المجاالت. الذاتي بينما لا تظهر فرو 

 وفرريومهررارات التواصررل الم دركررة لرردى المرشرردين التربررويين.  بيفكيررر اإمجرراحصررائيا بررين التنالررة إ

ات التدريبيررة للمرشرردين الجرردن علررى مهررارات لرردور ا مينضرروء النتررائج يوصرري الباحررث بضرررورة تضرر

 بالعملية اإرشانمة. اوربطهكير اإمجابي التف

تفكيررررر تعرررررف علررررى طبيعررررة العالقررررة بررررين الالهرررردفا إلررررى نراسررررة ( 2013) دنرررردي ت وأجررررر

ي ومهررارات التواصررل المدركررة لرردى المرشرردين فرري مرردارس محافظررة نمشررق الرسررمية، ومررن اباإمجرر

اسرررتجداي المرررنهج الوصرررفي، إذ تكومرررا أنوات البحرررث مرررن مقيررراس ترررا  حرررث البأجرررل تحقيرررق هررردف 

( 321نررة البحررث بلغررا )عرردان الباحنررة. أمررا عياإمجررابي، ومقيرراس مهررارات التوصررل مررن إ التفكيررر 

ذ ممررط التفكيررر أ ينررة نمشررق الرسررمية وكرراذ مررن أهررا متررائج الدراسررةمد ة فرري مرردارس مرشرردا ومرشررد 

عالقرة إمجابيرة برين التفكيرر اإمجرابي ومهرارات التواصرل  توجرد و   يراً السائد لدى المرشدين كاذ إمجاب

ث فري الرذكور واإمرا وتوجرد فرروق برين ين في مدارس محافظة نمشق الرسميةدى المرشد المدركة ل

 ي وجون فروق وفق متغيري الجبرة والدورات التدريبية.عد ح اإماث، و التفكير لصال
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التفكيررر  نمرر لكرر نبرري قررةعالالة يعررطب كشرر إلررى ( Wong, 2012)ونررج  دراسررة وهرردفت 

وتكومررا عينررة االرتبرراطي، ي الباحررث المررنهج الوصررفي تجد واسررالنفسرري، التوافررق و  والسررلبياإمجررابي 

النفسرررري  قالتوافرررر مقيرررراسي الباحررررث واسررررتجد  ،سررررنغافورة نطالررررب جررررامعي مرررر( 398ن )ة مررررالدراسرررر

 للتروترالرذكور  نمرضرة ر ع كنرر، وأشارت مترائج الدراسرة إلري اإمراث أالنفسي  قومقياس سوء التواف

 ا بينرا كمر ،الجرنس لمتغيررنالرة إحصرائيًا تعرءي  كذلك أظهرت النتائج عدي وجون فروق ،  واالرتباك

 الحيررراة، نالرضرررا عرررو  ،قلرررالق، التررروتر، نالرررة مرررع متغيررررات االكتئررراب  عالقرررة هبي لرررلسرررالتفكيرررر ال ذأ

 القرةع هلرذي لرمجرابي ار اإكيرتفلبالنسبة لالحياة والسعانة، والعكس   نعكسية مع الرضا ع  وعالقة

 لق.الق، و التوتر، بية مع متغيرات االكتئاب لس وعالقةالحياة والسعانة،  نمع الرضا ع نالة

 التأمرل ترأ ير معرفرة نراسرة هردفا إلرى (Lyubomirsky, 2002) يرسركيوأجررى ليبوم

 (160) مرن مرةمكو  عينرة علرى المشركالت، حرل علرى والقردرة التفكيرر اإمجرابي في المركء الذاتي

 الرذاتي التأمرل برين عالقرة ن إلرى وجرو  ةالدراسر خلصرا  وقرد  األمريكيرة الوالمرات  فري دةرشروم مرشرد 

 التربرويين المرشدين إذ النتائج بينا  كما التربويين، المرشدين لدى اإمجابي التفكير وبين المركء

 علرى ئجنترالا نلرا  كرذلك .المجتلفرة المشركالت  لحرل أقرل فاعليرة أظهرروا قرد  السرلبي ذوي التفكيرر

 المرشدات  أذ أي اإماث  لمصلحة نسالج غيرتمو  القلقبي و السل التفكير بين جوهرية عالقة ن وجو 

 والقلق. السلبي التفكير في الذكور نم أعلى مستويات  أظهرذ  قد 

 الدراسات التي تتعلق بالتوافق المهني: 
مهنري لردى ق الافلتو المهنري وعالقتره برا  االختيرارالتعررف علرى    (2018دفت دراسة شيخ )ه

واسرررتجدما الباحنرررة المرررنهج ، ائررررفررري الجء ربيرررة الجاصرررة فررري مراكرررء الت التربيرررة الجاصرررة رسررريد م

ي مربررر( مرررن 100عينرررة مكومرررة مرررن )الدراسرررة أنوات  بتطبيرررق في االرتبررراطي، حيرررث قامرررا الوصررر
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 سررات المؤسمرروزعين علررى المراكررء و  االجتمرراعيومعلمرري التربيررة الجاصررة التررابعين لمديريررة النشرراو 

 ،بوَليررة معسرركرو  ،بوَليررة سررعيدة مررات البو متجصصررة  مدرسررةمركررءا و ( 14) دنهاة البررالغ عررلجاصررا

 ارتباطيرةن عالقرة و وجرإلرى  قرد توصرلا الدراسرةو ،  قصردمةقد تا اختبرارها بطريقرة  و   ،غليءاذ  بوَليةو 

 صررلا ، كررذلك تو الجاصررة التوافررق المهنرري لرردى مربرري التربيررةالمهنرري و  االختيرراربررين  نالررة إحصررائياً 

 الجبرة. جنسال ات ءى لمتغير ني تعالمه التوافقفي  نالة إحصائياً وق ن فر و وجدي لى عإ

التوافررق المهنرري لتعرررف علررى مسررتوى نراسررة هرردفا إلررى ا( 2017مررود )أجرررى الرجيبرري وحو 

اطنررة بسررلطنة عمرراذ وعالقتهررا جنرروب الببمحافظررة لرردى معلمرري مرحلررة التعلرريا مررا بعررد األساسرري 

( ذكرررور، 178( معلمررًا ومعلمرررًة، مررنها )306مرررن ) نرررة الدراسررةا عيومررتك برربعا المتغيرررات، وقرررد 

، واسرتجدي الباحنراذ المرنهج قد اختيرت عينة الدراسة بالطريقرة العشروائية الطبقيرةماث، و ( إ128و)

ي وتطبيقررره علرررى أفرررران عينرررة المهنررر لتوافرررقالباحنررراذ بإعررردان مقيررراس االوصرررفي االرتبررراطي، وقررراي 

ا بعرد األساسري معلمري مرحلرة التعلريا مرالمهنري لردى ى التوافرق مسرتو ذ  ج أالدراسة، وأظهرت النترائ

ق ذات اسرة إلرى وجرون فررو كاذ متوسطًا، كما توصرلا الدر  وب الباطنة بسلطنة عماذظة جنبمحاف

لصررالح اإمرراث، ووجررون فررروق نالررة لمسررتوى التوافررق المهنرري تبعررًا لمتغيررر النرروع، ناللررة إحصررائية 

جررون ، وعرردي و لتطبيقيررةجصررص، لصررالح العلرروي ار التبعررًا لمتغيررنرري تمهال توى التوافررقإحصررائيًا لمسرر

 رة.ت الجبائية لمستوى التوافق المهني تبعًا لمتغير سنوات ناللة إحصفروق ذا

ا إلرى معرفرة هردف نراسرة (Sharma & Godiyal, 2015أجررى شرارما وجوديرال )كما 

، وتكومررا عينررة اصررة بالهنررد والجة وميررمهنرري لرردى معلمرري المرردارس النامويررة الحكتوى التوافررق المسرر

ا ببنراء ي التحليرل، حيرث قامرالوصرف جدي الباحنراذ المرنهجعلمرًا ومعلمرًة، واسرت( م116الدراسة من )

ئية ه علررى عينررة الدراسررة، حيررث تررا اختيررار العينررة بالطريقررة العشررواًا للتوافررق المهنرري وتطبيقررسررمقيا
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ة مررردارس الحكوميرررعلمررري الن مبررري يهنرررالمالقصررردمة، وأظهررررت الدراسرررة تسررراوي مسرررتويات التوافرررق 

التوافق  لى وجون فروق نالة إحصائيًا في مستوى راسة إلا الد وصمتوسطًا، وتة الذي جاء  والجاص

 ير النوع، ولصالح اإماث.ي بالنسبة لمتغالمهن

عالقرررة برررين الكفررراءة الذاتيرررة نراسرررة هررردفا إلرررى التعررررف علرررى ال (2012) هيبررري ى ر كمرررا أجررر

نرة المرنهج ما الباح، واسرتجد فري مردارس منطقرة عكرا  لنفسيد اى المرشد ي لنهمالالمدركة والتوافق  

( مرشردًا ومرشردًة معملروذ 150صفي االرتباطي، حيث أجريرا الدراسرة علرى عينرة مكومرة مرن )لو ا

جدما الباحنرررة مقيررراس الكفررراءة الذاتيرررة ومقيررراس التوافرررق المهنررري، فررري مررردارس منطقرررة عكرررا، واسرررت

المرشرد النفسري التوافق المهني لدى ترتبط ارتباطًا طرنمًا بية ة الذاتاءفلكا  أذوتوصلا الدراسة إلى  

شدين النفسيين كاذ متوسرطًا، كمرا توصرلا الدراسرة ا، وأذ مستوى التوافق المهني لدى المر في عك

دي وجون فروق نالة إحصائيًا في مستوى التوافق المهني لدى المرشد النفسي في عكا تعرءى إلى ع

 جنس.ر اللمتغي

ر األخالقري ومسرتوى يرمسرتوى التفك علرى التعررفهدفا إلى   ( بدراسة2011ملي )الزا  ماقو 

اسرررتجدما العالقرررة بينهمرررا،  علرررى التعررررف ن، وكرررذلك إلرررىالتوافرررق المهنررري لررردى المرشررردين التربرررويي

ن لتوافرررق المهنررري للمرشرررديلإعررردان اسرررتبامة كمرررا ترررا  ،مقيررراس التفكيرررر األخالقررري للراشررردين الدراسرررة

المرشررردين التربرررويين العررراملين فررري المررردارس ن مررر (162) مرررا عينرررة الدراسرررة مرررنكو وتن. تربررروييال

افظررات )رفررح وخرراذ يررومس والوسررطى(. واعتمرردت الدراسررة علررى اع غررءة فرري محالحكوميررة فرري قطرر

ة ران عينرأف لدى أذ مستوى التفكير األخالقيالدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وقد أظهرت متائج 

وتوصررلا  فرروق المتوسررط.كرراذ لمهنرري التوافررق ا ى مررنمسررتو  وكررذلك سررط.تو المفرروق  الدراسررة كرراذ

حصررائية فرري مسررتوى التفكيررر األخالقرري لرردى المرشرردين ذات ناللررة إ عرردي وجررون فررروق الدراسرة إلررى 
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ت أظهررر بينمرا  تجصرص.، والسرنوات الجبررة فري اإرشرران التربروي و  ،التربرويين تعرءى لمتغيرر الجررنس

تعنى  التربويينلدى المرشدين  التوافق المهنيستوى ائية في محصة إوجون فروق ذات ناللالنتائج  

ذات ناللررة إحصررائية فرري مسررتوى التوافررق المهنرري  وجررون فررروق ، و لمتغيررر الجررنس ولصررالح اإمرراث 

 وات.لدى المرشدين التربويين تعءى لسنوات الجبرة في اإرشان التربوي ولصالح أقل من خمس سن

ى وافرررق المهنررري لرررد ة فررري مسرررتوى التحصرررائيت ناللرررة إذاوق عررردي وجرررون فرررر لك إلرررى وتوصرررلا كرررذ 

ارتباطيرة ذات  عالقرةعردي وجرون راسرة الد رت متائج ، كما أظهالمرشدين التربويين تعءى للتجصص 

 .ناللة إحصائية بين التفكير األخالقي والتوافق المهني لدى المرشدين التربويين

 المسرررؤوليةو  المهنررري فرررقواالتتعررررف علرررى فا إلرررى البدراسرررة هرررد  (2010) فحجرررانكمرررا قرررام 

استجدي الباحث و  ت غءة،افظابمح الجاصة التربية معلمي لدى األما بمرومة  وعالقتهما  عيةاالجتما

( معلمًا ومعلمرًة مرن معلمري التربيرة 287نة الدراسة من )وتكوما عيالرتباطي.  او المنهج الوصفي  

 رالث أنوات الباحرث واسرتجدي  ة،بقيرريقرة العشروائية الطيرارها بالطاخت الجاصة بمحافظات غءة، تا

اسرتبامة مرومرة و مسرؤولية االجتماعيرة، لا اسرتبامةو ، التوافرق المهنري اسرتبامة: الدراسةتحقيق أهداف ل

مرا ك .مرتفعراً  لردى المعلمرين والمعلمرات كراذأذ مستوى التوافق المهني وتوصلا الدرامة إلى    األما.

ر تغيرررق المهنررري تعرررءى لمجرررة التوافرررنر فررري ئية ذات ناللرررة إحصرررافرررروق  وجرررون عررردي توصرررلا إلرررى 

 الحالة االجتماعية، فئة المعلا، سنوات الجبرة.   الجنس،

لتوافرق المهنري الى معرفة العالقة بين قيا العمرل وابدراسة هدفا   (2009)  الصعب  قامكما  

قرريا العمررل مررن  يررب معرفررة ترت الررى ن فرري تعلرريا الليررث والقنفررذ، كمررا هرردفا لرردى المرشرردين المدرسرري

يميررة الترري معملرروذ بهررا ،و معرفررة الفررروق بررين مرحلررة التعلن المدرسررين طبقررًا للر المرشررديمظررهررة وج

لمهنررري ترجرررع ن وجرررون فرررروق فررري التوافرررق ارشررردين المدرسررريين فررري التوافرررق المهنررري، والتحقرررق مرررالم
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افرررق تو فرررروق فررري الجرررون سرررنوات الجبررررة(، والتحقرررق مرررن و  -مكررراذ العمرررل -لمتغيررررات )التجصرررص 

وقد تكوما عينة الدراسرة مرن  ات الجبرة(،سنو  -مكاذ العمل -صص رات )التجغيلمتالمهني ترجع  

ي، واسرررتجداي الباحرررث فررري ًا والرررذين معملررروذ بمررردارس التعلررريا العررراي الحكررروم(مرشررردًا مدرسررري149)

ن إعررردان نررري مررر(، ومقيررراس التوافرررق المه1992دراسررة مقيررراس قررريا العمرررل مرررن إعررردان عرررالي وزايرررد)ال

وجبرررة ذات ناللرررة ارتباطيرررة م لا الدراسرررة الرررى وجرررون احرررث، وتوصرررلبل ا( وتعررردي2004عري )شررراال

ون فررروق رجررات التوافررق المهنري لرردى عينررة البحرث، وكررذلك وجررإحصرائية بررن نرجررات قريا العمررل ون 

ة بين متوسطات نرجات قيا العمل لصالح مرتفعي التوافرق المهنري ،كمرا بينرا ذات ناللة احصائي

عينرة  المهنري لردى وسرطات نرجرات التوافرقية برين متائاحصرفرروق ذات ناللره   ون اسة عردي وجرالدر 

وجرررون فرررروق ذات ناللرررة احصرررائية برررين  تجصصرررين، كرررذلك عرررديمال رالبحرررث المتجصصرررين وغيررر

 .نة البحث تبعا لمتغير عدن سنوات الجبرةات التوافق المهني لدى عيمتوسطات نرج

 المهنرري فررقاتو ال مسررتوى  مررن لتحقررقإلررى ا (Rivera, 2007) ريفيرررا هرردفت دراسررة كمررا

 عينررة وتكومررا  الالتينيررة، أمريكررا فرري المغتررربين وغيررر بررالمغتربين الجاصررة المديريررة فرري للمرروظفين

 مقيرراس بنرراء فهرري اسررةر الد  أناة  أمررا ،(اإمرراث  مررن 6 و ركو الررذ  مررن 2) فرمسرريين  ماميررة مررن اسررةر ن 

 التوافررق ت يرراعم فرري اإمجررابي ورهررا ون  التقنيررة ءةكفررا اسررةر الد  متررائج أظهرررت  وقررد  المهنرري، التوافررق

 والررءمالء والعمررال المرؤوسررين مررع الناجحررة الشجصررية اتهاعالقرر علررى المغتررربين واعتمرران  المهنرري،

 .ى خر األ الفروع في الموظفين جميع ومع

التوافررق المهنرري  الكشرر  عررن العالقررة بررينإلررى ( Brown, 2004ن )دراسررة بررراووهرردفت 

لمرشرررد ل التررري ممتلكهرررا اوعرررن قررريا العمرررة درسرررفررري الم فررري المهنرررة وبدامرررة سرررنة ويينالتربرررشرردين ر للم

وقد تكوما عينة الدراسة واستجدي الباحث المنهج الوصفي واالرتباطي،  في توجيه الطلبة،  التربوي 
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فرررري الغرررررب األوسررررط لمدينررررة مررررنها مررررن مرررردارس  (5، تررررا اختيررررار )( مرشرررردين تربررررويين10)مررررن 

، ( سرؤاالً 15ل مقابلرة علرى )ك ملا الت أمضًا حيث اشتسلوب المقابحث أوسكومسن، واستجدي البا

ال مشعروذ باالرتياح في أناء وظيفتها مرع ازنمران سرنوات  ظهرت الدراسة أذ المرشدين التربويينوأ

لة مررع طبيعررة وظيفترره عملرره ال يتكيررف بسررهو  أذ المرشررد فرري بدامررة مررل، كمررا أظهرررت الجبرررة فرري الع

، ي المدرسررةء مهامرره اإرشررانمة فررناأل عمررل الترري تؤهلررهال قررياكنيررر مررن ك الالجديرردة، وأمرره ال ممتلرر

( سررنة فرري مجررال اإرشرران مشررعروذ 2-1وبينررا الدراسررة أذ المرشرردين التربررويين الررذين ممتلكرروذ )

ذوي الجبرررة مررن  ت الدراسررة أذ المرشرردينعلررى العمررل، بينمررا أظهررر حيررة حصررولها باالرتيرراح مررن ما

   تها.يفوظ باالرتياح في أناءال مشعروذ  رشان ( سنوات في مجال اإ3-4)

 السابقة: التعقيب على الدراسات 
نرراء علررى االسررتعرا  للدراسررات السررابقة مظهررر أذ الدراسررات السررابقة ركررءت علررى محرراور ب

 أخررى  بمتغيررات  مجرابييرر اإالتفكمنرل ربرط   ،والتوافرق المهنريلتفكير اإمجرابي  ابرمجتلفة مرتبطرة  

 . ة(حياالة ن ألناء المهني، وجو ، واالتواصل رات مها التدين،) منها:

لردى المرشردين التربرويين  والتوافرق المهنريالتفكير اإمجرابي ة ربطا بين بينما الدراسة الحالي

 ي العالقة االرتباطية.تالف ففاالخ في مدارس تربية ضواحي القدس،

دين المرشرر) معهراومجتمرع الهرردف مرن الدراسررة  لتررتالءي تطويرهراراسرة تررا لمقرراييس الد سربة بالن

 على مقاييس سابقة. باالعتمان تطوير المقاييس  تا نان ه( وملتربويينا

هروي فري التعررف علررى مف التفكير اإمجابياستفانت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في  

ا . كمرربرالتفكير اإمجرابيطررار النظررري المتعلقرة اإ ف علرى عناصرررر، كرذلك التعرر التفكيرر اإمجرابي

فري التعررف علررى مفهروي هنري الم التوافرقسابقة في مجرال ال ت اسراسة الحالية من الد دراتفانت الاس
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 بررالتوافقسررة المتعلقررة مررن الدراسررات السررابقة فرري تطرروير أناة الدرا كررذلك اسررتفانت ، التوافررق المهنرري

 .، وتحديد متغيرات الدراسةتهاالتها، وفقراالمهني ومجا

ذات  ة علرى نراسرات باحنرالر نالعربية واألجنبية لا تع ابقةالس  ومن خالل استعرا  الدراسات 

لرا تنجرء حترى  -فري حردون علرا الباحنرة- لردى المرشردين التربرويين،  برالتوافق المهنريشررة  صلة مبا

 الدراسة الحالية. تقاربة من موضوعنراسات حدينة ذات صلة مباشرة أو ماآلذ في فلسطين 

التفكيرر ين مرا برفية قرالعال ق محو تحديد طبيعةامطالأو    يمكن اعتبار هذه الدراسة مقطة بدءو 

مررن أجررل  دين التربررويين فرري مرردارس تربيررة ضررواحي القرردسوافررق المهنرري لرردى المرشرراإمجررابي والت

وتقرويا ومعالجرة مرا تعرديل لألمراي، و به قدمًا  ال وتطويره والمضيي وفعإمجاب  الوقوف على مرا هرو

 . أخرى مرةً  يد جد  وضعه على الطريق القيا منانة وإع النهو  به من جديد  ي من أجرلهو سلب
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لث الفصل الثا  

 إجراءات الدراسة 
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 الفصل الثالث 
 ءات الدراسة إجرا

 مقدمة 
لتنفيذ   ات الدراسة التي قاما بها الباحنةتناول هذا الفصل وصفًا كاماًل ومفصاًل لطريقة وإجراء

الد  الدر هذه  الدراسة، مجتمع  الدراسراسة وشمل وص  منهج  أاسة، وعينة  الدراسةة،    دق، صناة 

 لتحليل اإحصائي. بات األناة، إجراءات الدراسة، وااألناة، 

 منهج الدراسة 
عررن الحاضرر، وتهردف إلرى استجدما الباحنة المنهج الوصفي االرتباطي وهرو طريقرة فري البحرث 

علررق ة تتبدقرر -سررلفاً  -محرردنةمعينررة تمهيررردًا لإلجابرررة علرررى ترررساؤالت ات إ بررات فرررو  تجهيررء بيامرر

لرك ومات عنها في زماذ إجراء البحرث وذ حداث الراهنة التي ممكن جمع المعلالية واأللحر ابالظواه

 رتبرراطي هررو التعرررف علرررى "باسررتجداي أنوات مناسرربة. والهرردف مررن اسررتجداي المرررنهج الوصررفي اال

يرررة ترب ريرررةن فررري مررردارس مديرشررردين التربررروييبرررالتوافق المهنررري لررردى الم عالقترررهإمجرررابي و التفكيرررر ا

    ".قدسضواحي ال

 الدراسة  مجتمع 
ج من  الدراسة  مجتمع  التربويين  تكوذ  المرشدين  القدسميع  ضواحي  تربية  مديرية  مدارس   في 

 ة: الدمموغرافي تمعالمجأفران يوضح خصائص  (1)لجدول ا و ، ( مرشدًا ومرشدةً 66والبالغ عدنها ) 
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،  ات الخبرةو نسي، مؤهل العلم، الحسب الجنس فيةموغراالدي المجتمعأفراد (: خصائص 1جدول )
 والتخصص 

 النسبة % العدد  رمستويات المتغي المتغير

 الجنس 

 37.9 25 ذكر

 62.1 41 أنثى

 100.0 66 المجموع

 المؤهل العلمي

 81.8 54 س بكالوريو

 18.2 12 ماجستير فأعلى

 100.0 66 المجموع

 سنوات الخبرة 

 51.5 34 سنوات 5 من أقل

 19.7 13 سنوات  10-6

 28.8 19 سنوات  10 نم رأكث

 100.0 66 المجموع

 ص التخص

 21.2 14 إرشاد نفسي تربوي 

 62.1 41 خدمة اجتماعية

 16.7 11 تخصصات أخرى 

 100.0 66 المجموع

 
 أدوات الدراسة: 

 إليجابي التفكير اأواًل: 
 قياس:وصف الم -1

يس التفكير ربوي ومقايلتب اع على االن طالير االمجابي بعد االقاما الباحنة بتطوير مقياس للتفك

( ونراسرة ربروح 2017برن عروف )( ونراسرة ا2017ت منهرا نراسرة شرهد )االمجابي فري عردة نراسرا

 ( فقررة وهرذا36) تكوذ المقيراس فري صرورته االوليرة مرن( وقد  2014( ونراسة الحرايءيه )2017)

ات قرررر ة فا حرررذف  ال ررريا ترررتحكرررالمقيررراس علرررى ال أ( وبعرررد عرررر   –ا رقرررا )مرررا مظهرررر فررري ملحرررق 

خماسري وفرق مقيراس ليكررت وهري )موافرق بشردة،   يجعلرى تردر ل  ال ة فقرات اخرى موزعرة  واستبدا

 .موافق، مترنن، معار ، معار  بشدة(
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 صدق المقياس: -2
 كمين )الصدق الظاهري(:  المحصدق  -أ

من  للتحق الظا ق  البالصدق  قاما  للمقياس  المقيا هري  بعر   ) احنة  على  من 7س  محكمين   )  

لك من أجل التوصل إلى  نية ومن ذوي االختصاح والجبرة، وذ ات الفلسطيعامالجاملين في  الع

 .(2ري للمقياس أمظر ملحق رقا )الصدق الظاه

 صدق االتساق الداخلي:  -ب
لكرل ( Pearson Correlationبيرسروذ ) اس بحسراب معامرل ارتبراون صردق المقيرتا التحقرق مر

 (2في الجدول )كما هو واضح ك وذللمقياس، لية لالكمقياس مع الدرجة فقرة من فقرات ال

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من   (Pearson correlationباط بيرسون ) عامل االرت (: نتائج م2جدول )
 لكلية للمقياس. فقرات المقياس مع الدرجة ا 

ارتباط  مل معا الفقرات الرقم
 ن )ر(بيرسو

القيمة  
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 0.41** .هالحل سريعاً  أبانرا مشكالت الطلبة و فهأت   .1
 0.00 0.48** مة على أذ أتجاهلها.أفضل مواجهة المشكلة االرشان  .2
 0.00 0.43** وتحمل.مشكالت الحياة كنيرة وتحتاى إلى صبر   .3
 0.00 0.46** واجهني.التي ت  إرشانمةالمشكالت االتفكير في التأمي في  أفضل  .4
 0.00 0.48** الدقيق.ب التجطيط طليت عملي كمرشد    .5
 0.00 .460** خيالية.واقيية أكنر من كومها  ذ أفكاري أر عشأ  .6
 0.00 0.45** المسترشدين.سلوك الطلبة  في تعديللي تأ ير واضح   .7
 0.00 0.55** تحيء.أي   أتقبل المسترشدين بدوذ   .8
 0.00 0.49** .لي في عملي كمرشدر التأمى التفكي احتاى ال  .9

 0.00 0.47**  در.رحابة ص ن بكلوجهات مظر األخري بل أتق  .10
 0.00 0.55** ي المستمر التطور والنمو المهن  أتطلع الى  .11
 0.00 0.45** الحياة.مهنة اإرشان مهنة مهمة في   .12
 0.00 0.41** ه جءء من الصواب امظر الى الجطأ على أم   .13
 0.00 00.5** واضحة.ارشانمة  ية هي بناء عالقةمشاركة الوجدام لا  .14
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ارتباط  مل معا الفقرات الرقم
 ن )ر(بيرسو

القيمة  
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 0.51** اطبقها.ل أذ قب رة وك او فكأي سلأفكر في   .15
 0.00 0.55** كما تحب أذ معاملوك.ئل عامل اآلخرين  أعمل بالمنل القا  .16
 0.00 0.54** إرشاني.ل كمرشد ال أميل الى المماطلة والتسويف في أي عم  .17
 0.00 0.49**  مع زمالئي في العمل.منافساً   أذ أكوذ  اميل الى  .18
 0.00 0.54** ه.ب  قويي عمل أجعة ألأقوي بعمل تغذمة را  .19
 0.00 0.55** محاولة مرة أخرى.ال محد فشلي في العمل من ال  .20
 0.00 0.57** في المشكالت االرشانمة بصورة تكامليه  أفكر  .21
 0.00 0.54** قابل للتطور في المستقبل. اقوي بهأي عمل   .22
 0.00 560.** مظري.ع وجهة تفق ملا ت  وإذأماقة وجهة مظر اآلخرين حتى   .23
 0.00 0.47** معلمين، أولياء األمور(.ني بصورة تكاملية مع )المدير، الالعمل االرشا لأفض  .24
 0.00 0.56** أخر.أفكر في مصلحة الطالب المسترشد نوذ أي اعتبار   .25
 0.00 .500** اإرشانمة.ت ألتءي بالمواعيد في الجلسا  .26
 0.00 0.53** ري كمرشد.أعمل على تعديل ممط تفكي   .27
 0.00 0.58** ي أي فكرة أو حل أطرحه.كوذ مقنعًا فأ أذ اميل إلى  .28
 0.00 0.54** من مجطأ من الطلبة على أذ ال معون للجطأ مرة أخرى.  أتسامح مع  .29
 0.00 0.57** حل.لكل مشكلة  إذأؤمن بالقول   .30
 0.00 0.61** وأطبقها.ولين جيهات المسؤ أتقبل تو   .31
 0.00 .590** اإرشاني.  موقات في اللتطور رشانمة حسب اجطة اإأغير ال  .32
 0.00 0.53** االرشان.ي أعرف كل ما هو حديث في لمؤتمرات العلمية لكأرغب بالمشاركة في ا  .33
 0.00 0.54** متعدنة تكمرشد أتحمل مسؤوليا  .34
 0.00 0.49** شدين.المستر ة وحيانمة مع اتعامل بموضوعي   .35
 0.00 0.57** ي.كنر كفاءة من أ ها ا إلى منأحولهنمة ل أي مشكلة إرشاعندما أعجء عن ح  .36

 (α≤0.05دالة إحصائيًا عند ) (، * α≤0.01ًا عند ) ** دالة إحصائي 

يرراس مررع قرريا مصررفوفة ارتبرراو فقرررات المق ( إلررى أذ جميررع2تشررير المعطيررات الرروارنة فرري الجرردول )

، وهرذا اسمقيررات الفقرخلي للرى قروة االتسراق الرداة للمقياس نالة إحصائيًا، مما مشرير إالدرجة الكلي

مشررير إلررى قرروة االتسرراق الررداخلي لفقرررات المقيرراس مررا ، ملي معبررر عررن صرردق فقرررات المقيرراسابالترر
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يريررة تربيررة فرري مرردارس مد لمرشرردين التربررويين لرردى ا التفكيررر اإمجررابيوأمهررا تشررترك معررا فرري قيرراس 

 .قدسضواحي ال

 الثبات: -3

 الداخليثبات بطريقة االتساق ال -أ

 رومباخ ألفا،ت كلي وبحساب معانلة النبااخيقة االتساق الد طر ت بحساب النباباحنة بقاما ال

 (.3وذلك كما هو موضح في الجدول )

   كير اإليجابي لمقياس التفالثبات  (: معامل3جدول )

 لفقرات عدد ا المقياس
 كرونباخ ألفا 
 معامل الثبات

 0.86 36 لكلية للمقياس الدرجة ا
يرة للمقيراس امرل  برات كرومبراخ ألفرا للدرجرة الكليمرة معق  أذ  (3ي الجدول )رنة فالوا  البيامات ر  تشي

ممررا مشررير (، 0.86جررة الكليررة للمقيرراس )ت كرومبرراخ ألفررا للدر ا مرتفعررة، حيررث بلررغ معامررل  برراكامرر

طبيرررق للتصرررالح  قيررراسالمير إلرررى أذ وهرررذا مشررر بررات،لنن امررر عاليرررةجرررة تمترررع بدر ي المقيررراس أذإلررى 

 .ةساق أهداف الدر قيتحو 

 : النصفيةزئة تجال الثبات بطريقة -ب

حيث تعمل هذه  ،  صفيةالتجءئة الننبات بطريقة  الحساب  الباحنة ب  ما قا   ،للتأكد من  بات المقياس

( االرتباو  معامل  حساب  على  المقياس،  Rالطريقة  مصفي  نرجات  بين  تجءئة    يث حب (  يتا 

،  ياسلكل مص  من المق  ذ مفحوصو جات النر   عمجمو   جان أميتا  و مصفين متكافئين،    إلىالمقياس  

وذلك كما هو   ،براوذ للتصحيحداي معانلة سبيرماذ  و بينهما، وتا استج ا حساب معامل االرتبا 

 .(4الجدول )ضح في مو 
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 بطريقة التجزئة النصفية  كير اإليجابي لمقياس التفالثبات  (: معامل4جدول )

 عدد الفقرات  المقياس
 التجزئة النصفية

 ح مصحبراون ال يرمانل سبمعام تباطاالر  معامل
 0.85 0.73 36 لكلية للمقياس الدرجة ا

الوارن شت البيامات  )ير  الجدول  في  أذ  4ة  كاذ  (  اإمجابي  التفكير  لمقياس  النبات  معامل  قيمة 

) مرتفعاً  للمقياس  الكلية  للدرجة  المصحح  براوذ  بلغ معامل سبيرماذ  مشير  0.85، حيث  (. مما 

المقياس أذ  م  إلى  بدرجة  النبايتمتع  من  و رتفعة  أم  هذات،  إلى  المقياسشير  للتطبيق    ذ  صالح 

لنتائج مفسها إذا ما وهو معد مؤشرًا على أذ المقياس ممكن أذ معطي ا،  أهداف الدراسة  وتحقيق

 د تطبيقه على العينة مفسها وفى ظروف التطبيق مفسها.أعي

 تصحيح المقياس: 

محرصل ة، حيرث  سيجماال  Likertة ليكررت  المقياس بطريقرع نرجات اإجابة على فقرات  تا توزي

مجيرب    4،  (موافق بشدة)رب  ندما مجينرجات ع  5ستجيب علرى  المر   3،  (موافق)نرجرات عنردما 

، ونرجرة واحردة عنردما مجيرب )معار (، ونرجتراذ عنردما مجيرب  ن()مترن جرات عنردما مجيرب  نر 

 . (ةبشد  )معار  

دراسرة علرى ن عينرة الافقرة أفررامو جرة ة نر الث فئرات لمعرفرالجماسي إلرى  ر وقد تا تقسيا طول السلا

قردس، وترا حسراب رشردين التربرويين فري مديريرة تربيرة ضرواحي الكير اإمجرابي لردى الممستوى التف

 فئات المقياس الجماسي كما يلي:

 4( = 1-5) اس =الحد األنمى للمقي-مدى المقياس = الحد األعلى للمقياس 
 3= عدن الفئات 
 ئات لفن ا÷ عد ياس = مدى المقطول الفئة 
    =4  ÷3  =1.33 
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كمررا  نمررى لكررل فئرة محصررل علررى فئررات المتوسررطات الحسررابية( للحررد األ1.33) بإضرافة طررول الفئررة
 (:5)هو موضح في الجدول 

 (: مفاتيح التصحيح 5)جدول 
 ة على التفكير اإليجابيوافقدرجة الم الوزن النسبي  فئات المتوسط الحسابي 

 ضةمنخف 46.6% -% 20 1.00-2.33

 متوسطة  73.4 -% 46.7 2.34-3.67

 عالية  % 100 -% 73.5 3.68-5.00

 ثانيًا: مقياس التوافق المهني 
 وصف المقياس: -1

بعررد اطررالع الباحنررة علررى عرردن مررن الدراسررات السررابقة واالنوات المسررتجدمة وعلررى االنب المتعلررق 

ق جة التوافنر لى رف اصة من اجل التعبتطوير أناة خاواهدافها وفروضها قاما    اسةبموضوع الدر 

( ونراسرة الصرعب 2010وارن فري نراسرة الءاملري )لتوافق المهني الرتمنلا في مقياس ا  وقد المهني  

( فقرة وهذا مرا 44( وقد تكوذ المقياس في صورته االولية من )2019( ونراسة مجاجرة )2009)

 .(أ-1قا )مظهر في ملحق ر 

 صدق المقياس: -2

 دق الظاهري(:  محكمين )الصال صدق -أ

ال  منقق  للتح للمالصدق  بعظاهري  الباحنة  قاما  ) قياس  على  المقياس  من  7ر   محكمين   )

ومن ذوي االختصاح والجبرة، وذلك من أجل التوصل إلى    العاملين في الجامعات الفلسطينية

 (.2الصدق الظاهري للمقياس أمظر ملحق رقا )
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 ساق الداخلي: االتصدق  -ب
لكرل ( Pearson Correlationرسروذ )بياو ارتبرس بحسراب معامرل لمقيرامرن صردق ا تا التحقرق

كمررا هررو واضررح فرري المجررال الررذي تنتمرري إليرره مررع الدرجررة الكليررة للمجررال، وذلررك فقرررات  فقرررة مررن

 (6الجدول )

ط كل فقرة من  رتبالمصفوفة ا (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون ) 6جدول )
 الكلية للمجال. جال مع الدرجة  فقرات الم

ارتباط  معامل  الفقرات رة  فقال رقم
 بيرسون )ر(

مة  قيال
االحتمالية 

(Sig.) 
 األداء المهني أواًل: 

 0.00 0.68** بالرغا من بعا الصعوباتمجال اإرشاني الفي استمتع بعملي   .1
 0.00 0.71** . نهاأقوي بإرشا نيرهقني كنرة عدن الطالب الذي   .2
 0.00 0.66** ني.شاإر مل اات ومعايير العبمواصف ب إرشانلدي مكت   .3
 0.00 0.74** أ ناء عملي كمرشد.أراعي أمظمة المدرسة   .4
 0.00 0.73** جهها.اي أي صعوبة أو أجد من مساعدمي من المشرفين ف  .5
 0.00 0.65** أشعر بالحرية في عملي عنما أقارمها بالوظائ  األخرى.   .6
 0.00 0.62** شانمة.المدرسية واإر أشارك في كل القرارات    .7
 0.00 0.65** يدة. التعامل مع أطراف عد ب العمل اإرشانيطليت   .8
 0.00 0.62** تعيق عملي كمرشد. تكلفني إنارة المدرسة بأعباء إنارية كنيرة  .9

 0.00 70.6** أشعر بعدي الرضا لعدي منح عالوة على ما أقوي به من جهد إضافي.   .10
 0.00 0.69** . وي ترب رشد مييشي مناسب كممحقق لي مستوى أشعر بأذ راتبي   .11

 مهنةنظرة المجتمع لليًا: ثان
 0.00 0.59** مهنة اإرشان  المجتمع بأهميةهناك وعي لدى   .12
 0.00 0.53** تؤني مهنة اإرشان المدرسي إلى إقامة عالقة مع مهن أخرى.   .13
 0.00 0.47** امة أقل من المهن األخرى رغا أهميتها.ي مكأشعر بأذ مهنتي ما زالا ف  .14
 0.00 0.56** األخرين  ة فاعلة منشاركاوذ ومأجد تع  .15
 0.00 0.59** . ينظر األخروذ لمهنة اإرشان بأمها مسامدة للعملية التعليمية  .16
 0.00 0.56** أرى أذ عالقتي بمشرف اإرشان المدرسي على نرجة جيدة من التفاها.  .17
 0.00 40.5** عالقات متواصلة مع أولياء األمور.تع ب أتم  .18
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ارتباط  معامل  الفقرات رة  فقال رقم
 بيرسون )ر(

مة  قيال
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 .610** ي المدارس األخرى. ني عالقات جيدة بالمرشدين فطترب   .19
 0.00 0.62** .أشعر بالرضا عن العالقات السائدة بيني وبين الطالب  .20

 الشعور اتجاه المهنةثالثًا: 
 0.00 .530** . تشبع مهنة اإرشان المدرسي ميولي ورغباتي واهتماماتي  .21
 0.00 .160** ان المدرسي.أفكر في ترك العمل باإرش  .22
 0.00 0.58** المدرسي. ملا في ميداذ اإرشانخاب ظني عندما ع  .23
 0.00 0.63** خاصة.  مهنة اإرشان تحتاى الى مهارات وقدرات  .24
 0.00 0.59** ممر اليوي الدراسي نوذ أذ أشعر بوجون وقا فراغ    .25
 0.00 0.56** لي عن مهنتي كمرشد. ي عالدي الرضا وظيف  .26
 0.00 0.58** الل قدراتي العلمية. إرشان المدرسي الفرح الستغاح لي العمل في يتي   .27
 0.00 0.65** مهن أخرى.أشعر أذ عملي في اإرشان أقل أهمية عن العمل في   .28
 0.00 0.59** . أشعر بالرضا عند مساعدتي للطالب في حل مشاكلها  .29

 مع الرؤساء والعاملين اآلخرين قة العالرابعًا: 
 0.00 0.63** ياي بمهاي عملي. ة جميع الوسائل الالزمة للقس لي إنارة المدر تسهل   .30
 0.00 0.66** رشد من قبل المسؤولين. أشعر بعدي الرضا عن المعايير المستجدمة في تقويا الم  .31
 0.00 0.61** .هناك معايير مهنية واضحة في تقييا العمل االرشاني  .32
 0.00 590.** . ويرحبوذ بذلكأتعاوذ بشكل متواصل مع اولياء األمور   .33
 0.00 0.64** المدرسي غير ممكنه.  اإرشان فيلمناقشة مع المشرف أرى أذ فرصة ا  .34
 0.00 0.62** . مع المسؤولين على مستوى تأهيلهتنجح عالقة المرشد   .35

 النمو المهني للمرشد خامسًا: 
 0.00 0.64** اإرشاني.إطار العمل في  ابحث عن كل ما هو جديد  .36
 0.00 0.58** احة لي كمرشد. رتي على توظيف الوسائل المت دتضايق من عدي قأ  .37
 0.00 0.55** أميل الى توظيف التكنولوجيا في عملي كمرشد.  .38
 0.00 0.59** أشعر بالحاجة للدورات التدريبية للتغلب على مستجدات العمل في اإرشان المدرسي   .39
 0.00 0.55** مة. نيذ خططي اإرشامي مالحظات المعلمين عن الطالب في تنفساعدت   .40
 0.00 0.51** اإرشاني. لحدينة في مجال العمل استفيد من المراجع ا أحاول أذ  .41
 0.00 0.59** لى نرجة علمية عالية في مهنة االرشان.أطمح ألذ أحصل ع  .42
 0.00 0.63** كن.زمالئي المرشدين على تطوير قدراتها ما ام أشجع  .43
 0.00 .660** االرشاني في أ ناء عملي. مالحظات المشرفأحاول وباستمرار تطبيق   .44

 (α≤0.05دالة إحصائيًا عند ) (، * α≤0.01إحصائيًا عند ) ** دالة  
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( إلررى أذ جميررع قرريا مصررفوفة ارتبرراو فقرررات المجررال مررع 6عطيررات الرروارنة فرري الجرردول )تشررير الم

المقيراس، وهررذا  الرداخلي لفقررات إحصرائيًا، ممرا مشرير إلرى قروة االتسراق  نالرةالدرجرة الكليرة للمجرال 

 في قياس ما صيغا من أجل قياسه. عن صدق فقرات األناة  بالتالي معبر

بحرررساب معامرررالت االرتبرراو بررين  ةلي للمجرراالت قررراما الباحنرروللتحقررق مرررن صرردق االتسرراق الررداخ
الصرردق يوضررح  (7)ليررة للمقيرراس والجرردول الك نرجررة كررل مجررال مررن مجرراالت المقيرراس مررع الدرجررة

 .لبنائي للمقياسا
من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية  ارتباط درجة كل مجال (: مصفوفة معامالت 7جدول )

 للمقياس. 

 

الدرجة الكلية  

لتوافق  ل

 المهني

األداء  

 المهني

نظرة  

المجتمع 

 للمهنة

الشعور 

اتجاه  

 المهنة 

العالقة مع 

الرؤساء  

ن  والعاملي

 خرين اآل

النمو 

المهني 

 للمرشد 

     1 **0.80 مهني األداء ال

    1 **0.53 **0.74 نظرة المجتمع للمهنة 

   1 **0.45 **0.52 **0.73 شعور اتجاه المهنة ال

اء العالقة مع الرؤس

 والعاملين اآلخرين 
0.71** 0.42** 0.41** 0.39** 1  

 1 **0.45 **0.33 **0.32 **0.32 **0.63 النمو المهني للمرشد

 (α≤0.05حصائيًا عند ) إدالة (، * α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

( أذ جميرررع المجررراالت تررررتبط بالدرجرررة الكليرررة 7ارنة فررري الجررردول )مرررن خرررالل البيامرررات الرررو يتضرررح 

حيرررث أذ معامرررل ارتبررراو  ،(α≤0.01قيررراس ارتباطرررًا ذو ناللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى ناللرررة )للم

ر إلرررى قررروة ي، ممرررا مشرررناالً  ة كرررل مجرررال والدرجرررة الكليرررة للمقيررراس كررراذنرجررر بيرسررروذ للعالقرررة برررين

لررردى المرشررردين التوافرررق المهنررري تشرررترك معرررا فررري قيررراس  لفقررررات المقيررراس وأمهرررااالتسررراق الرررداخلي 

 .مدارس مديرية تربية ضواحي القدسفي التربويين 
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 الثبات:  -3

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي -أ

اخ ألفرررا، النبرررات كرومبرر معانلررةسررراب ت بطريقرررة االتسرراق الررداخلي وبحقامررا الباحنررة بحسررراب النبررا

 (.8كما هو موضح في الجدول )  وذلك

 

   لمقياس التوافق المهني الثبات  ت(: معامال 8جدول )

 عدد الفقرات  ياسالمق
 كرونباخ ألفا 
 معامل الثبات

 0.81 11 األداء المهني 
 0.83 9 نظرة المجتمع للمهنة 

 0.79 9 لمهنة الشعور اتجاه ا
ملين  رؤساء والعاالعالقة مع ال

 اآلخرين 
6 0.73 

 0.74 9 النمو المهني للمرشد
 0.88 44 ة للمقياس الكلي درجةال

 

( الجدول  في  الوارنة  المعطيات  مجاالت  8تشير  لجميع  ألفا  كرومباخ  معامل  بات  قيمة  أذ   )

كاما  ولل  المقياس للمقياس  الكلية  قياجيدةدرجة  تراوحا  حيث  ألفا  معام  ،  كرومباخ  ل  بات 

لية للمقياس  (، وبلغ معامل  بات كرومباخ ألفا للدرجة الك 0.83  –  0.73اس بين )المقي  لمجاالت 

شير إلى أذ المقياس  من النبات، وهذا م  جيدة مما مشير إلى أذ المقياس يتمتع بدرجة  (،  0.88)

نتائج  ي القياس ممكن أذ معطوهو معد مؤشرًا على أذ الم،  صالح للتطبيق وتحقيق أهداف الدراسة

 ى ظروف التطبيق مفسها.على العينة مفسها وفأعيد تطبيقه  مفسها إذا ما
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 بطريقة التجزئة النصفية الثبات  -ب

حيث تعمل هذه  ، صفيةالتجءئة الننبات بطريقة  الحساب  قاما الباحنة ب  ،للتأكد من  بات المقياس

( االرتباو  معامل  حساب  على  نرجات Rالطريقة  بين  المقياس،    (  تجءئة    يث ح بمصفي  يتا 

المقياس،    لكل مص  من  مفحوصوذ جات الع نر مجمو   جان أميتا  و افئين،  مصفين متك  ىإلالمقياس  

سبيرماذ   معانلة  استجداي  وتا  بينهما،  االرتباو  معامل  حساب  للتصحيح ا  ومعانلة    ،براوذ 

 .(9الجدول )ضح في وذلك كما هو مو  جتماذ،

   صفيةبطريقة التجزئة الن  لمقياس التوافق المهني (: معامالت الثبات 9جدول )

 عدد الفقرات  اسيالمق
 التجزئة النصفية

عامل سبيرمان  م معامل االرتباط
 معامل جتمان صحح الم براون 

 0.73* 0.74 0.65 11 األداء المهني 
 0.76* 0.76 0.67 9 نظرة المجتمع للمهنة 
 0.70* 0.71 0.63 9 الشعور اتجاه المهنة 

 0.68 0.69** 0.52 6 رؤساء والعاملين اآلخرين قة مع الالعال
 0.69* 0.69 0.53 9 النمو المهني للمرشد

 0.83 0.84** 0.77 44 كلية للمقياس ال درجةال
 مقياس يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي ال)**(  //دم تساوي نصفي المقياساعتماد معامل جتمان في حال ع يتم  )*(

( الجدول  في  الوارنة  المعطيات  م9تشير  أذ  النبات (  جيداً   عامل  كاذ  المهني  التوافق  ، لمقياس 

يرماذ  (، وبلغ معامل سب0.76  –  0.69رماذ براوذ المصحح بين ) سبي  عامل حيث تراوحا قيا م

  جيدة (. مما مشير إلى أذ المقياس يتمتع بدرجة  0.84لكلية للمقياس ) براوذ المصحح للدرجة ا

 .داف الدراسةق وتحقيق أهشير إلى أذ المقياس صالح للتطبيات، وهذا ممن النب 

 المقياس:  تصحيح

ة، حيرررث محرررصل الجماسري Likertعلرى فقرررات المقيرراس بطريقررة ليكررررت  ترا توزيررع نرجرات اإجابررة

 3، (موافررق)نرجرررات عنررردما مجيرررب  4، (موافررق بشرردة)نرجررات عنرردما مجيرررب  5المرررستجيب علرررى 
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مجيرررب  رجرررة واحررردة عنررردما، ون عررار ()م، ونرجتررراذ عنررردما مجيرررب )مترررنن(ما مجيرررب رات عنرررد نرجرر

 .(بشدة )معار  

افقرة أفرران عينرة الدراسرة علرى ا طول السلا الجماسي إلرى  رالث فئرات لمعرفرة نرجرة مو وقد تا تقسي

اب ، وتررا حسررلقرردسمسررتوى التوافررق المهنرري لرردى المرشرردين التربررويين فرري مديريررة تربيررة ضررواحي ا

 فئات المقياس الجماسي كما يلي:

 4( = 1-5حد األنمى للمقياس = )ال-األعلى للمقياس  اس = الحد قيمدى الم
 3ن الفئات = عد 

 ت طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدن الفئا
    =4  ÷3  =1.33 

ا ة كمرر( للحررد األنمررى لكررل فئرة محصررل علررى فئررات المتوسررطات الحسررابي1.33بإضرافة طررول الفئررة )
 (:10)ح في الجدول هو موض

 حيح (: مفاتيح التص10)جدول 

 فق المهنيدرجة الموافقة على التوا النسبي الوزن  متوسط الحسابي فئات ال

 منخفضة 46.6% -% 20 1.00-2.33

 متوسطة  73.4 -% 46.7 2.34-3.67

 كبيرة  % 100 -% 73.5 3.68-5.00

 متغيرات الدراسة 
 المتغيرات المستقلة: 

 الجنس. •

 لى.علمي وله مستوياذ: بكالوريوس، ماجستير فأعؤهل الالم •

 سنوات. 10ت، وأكنر من ( سنوا10-6سنوات فأقل، ) 5يات: لجبرة وله  ال ة مستو سنوات ا •

 شان مفسي تربوي، خدمة اجتماعية، وتجصصات أخرى.التجصص وله  ال ة مستويات: إر  •
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  المتغيرات التابعة:

يررة فرري مرردارس مدير لرردى المرشرردين التربررويين  جررابياإم فكيرررللتتقررديرات المرشرردين التربررويين  •

 .واحي القدسربية ضت

فري مردارس مديريرة تربيرة لدى المرشدين التربويين   نيللتوافق المهلمرشدين التربويين  تقديرات ا •

 .احي القدسضو 

مديريررة العالقررة بررين التفكيررر االمجررابي والتوافررق المهنرري لرردى المرشرردين التربررويين فرري مرردارس  •

 حي القدس.ضوا ةتربي

 إجراءات الدراسة: 
ي سرراعد المررررتبط بمتغيرررات الدراسررة، الررذ يح مررن األنب التربرروي، مررا أترر إلررى مررن خررالل الرجرروع •

 .ةالباحنة على تكوين خلفية علمية لموضوع الدراس

برررالرجوع إلرررى بعرررا الدراسرررات واألبحررراث المحليرررة والعربيرررة والعالميرررة ذات العالقررررة بمتغيررررات  •

 .منها في بناء أنوات الدراسةفانة الستالدراسة ل

علررى  لجمررع البيامررات. وذلررك بعررد الحصررولقرراييس الترري اسررتجدمتها يررء المبتجهقامررا الباحنررة  •

مررررن  ررررا تررررا جمعهررررا وإجررررراء المعالجررررات الموافقررررات الجاصررررة ببرررردء تنفيررررذ توزيررررع المقرررراييس، و 

 اإحصائية الالزمة. 

 األساليب اإلحصائية: 
تحليل في  الباحنة  ن بيا   اعتمدت  المات  عينة  أفران  على  األنوات  تطبيق  بعد  ة ة، حءمدراسراسته 

 لعلوي االجتماعية،  البرامج االحصائية ل

6), Version (2stical Package for the Social SciencesStati :SPSS 



56 

 

 وتا استجداي االختبارات اإحصائية التالية: 

 التكرارات واألوزاذ النسبية.  •

 المييارية. افات محر المتوسطات الحسابية، اال •

 ستبامة. رات االت فقاختبار كرومباخ ألفا لمعرفة  با •

 طريقة التجءئة النصفية.  سبيرماذ براوذ لمعرفة النبات ب معامل ارتباو •

( لمعرفة صدق فقرات االستبامة، ولمعرفة  Pearson Correlationمعامل ارتباو بيرسوذ ) •

 . من جهة أخرى  مهنيق الوالتوافمن جهة التفكير اإمجابي العالقة بين 

متوسطات عينتين  (، لمعرفة الفروق بين  Independent samples T Testاختبار )ت( ) •

 مستقلتين. 

)اختبا • األحاني  التباين  تحليل  بين  One-Way Analysis of Varianceر  للمقارمة   )

 المتوسطات أو التوصل إلى قرار يتعلق بوجون أو عدي وجون فروق بين المتوسطات. 

 فروق. صدر الان م( للمقارمات الننائية البعدمة إمج Scheffe)يفيه ار ش اختب •

 ات: اعتدالية البيان
الطبيعي   التوزيع  من  كولميجروفللتحقق  اختبار  باستجداي  الباحنة  قاما  ميرموف  س-للبيامات، 

(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  )( والجدول  البيامات،  توزيع  (  11لفحص 

 يوضح ذلك:  
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-One-Sample Kolmogorovسميرنوف ) -بين نتائج اختبار كولميجروفي(:  11جدول )

Smirnov Test يع بيانات الدراسة ( لتوز 

 المتغير
متوسط ال

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة االختبار

ة الدالل

 اإلحصائية

 2000. 0.07 0.27 4.34 التفكير اإليجابي

 2000. 0.08 0.38 3.76 األداء المهني 

 1100. 0.09 0.35 3.98 للمهنة  عمجتمنظرة ال

 0580. 0.11 0.42 3.53 المهنة الشعور اتجاه 

 1030. 0.11 0.46 3.50 خرين قة مع الرؤساء والعاملين اآلالعال

 1960. 0.10 0.40 4.16 النمو المهني للمرشد

 1320. 0.11 0.29 3.81 الدرجة الكلية للتوافق المهني 

ت اع متغير ( أذ قيمة الداللة اإحصائية لجمي11الجدول )  ينة فيتضح من خالل البيامات الوار 

ات تتجذ شكل التوزيع الطبيعي، مما  (، وهذا يدل على أذ البيام0.05الدراسة كاما أكبر من ) 

استجداي للباحنة  وفحص   يتيح  الدراسة  أسئلة  على  لإلجابة  )المعلمية(  البارامترية  االختبارات 

دل على ( أذ البيامات تتمركء حول خط مستقيا، وهذا ي2(، )1فرضياتها. ويتضح من الشكلين )

 يامات شاذة.أذ البيامات ال تحتوي على ب مه ال يوجد بيامات مشتتة، و أ
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 الفصل الرابع 
على    ابةيتضمن هذا الفصل تحلياًل إحصائيًا للبيامات الناتجة عن الدراسة، وذلك من أجل اإج

 أسئلة الدراسة وفرضياتها. 

 نتائج أسئلة الدراسة 
تربية ضواحي    ي مدارس فير االيجابي لدى المرشدين التربويين  ما مستوى التفكسؤال األول:  لا

 ؟القدس

المتوسرررطات الحسرررابية واالمحرافرررات الميياريرررة واألوزاذ  حسررراب ترررا  األول، لإلجابرررة عرررن السرررؤال

تربيررة ضررواحي القرردس،  ي مرردارسدى المرشرردين التربررويين فررلرربي مسررتوى التفكيررر االمجررالالنسرربية 

 (.12)ذلك كما هو موضح في الجدول و 

ى التفكير االيجابي  مستو لواالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  (: المتوسطات الحسابية12جدول )
 . ، مرتبة تنازلياً تربية ضواحي القدس  ي مدارس لدى المرشدين التربويين ف

رقم  

 ة  الفقر 
 لفقرة ا

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 ي %بالنس
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

 عالية  1 94.0 0.49 4.70 ة.الحيامهنة اإلرشاد مهنة مهمة في  12

 عالية  2 91.2 0.56 4.56 وتحمل. يرة وتحتاج إلى صبر مشكالت الحياة كث  3

 عالية  3 91.0 0.53 4.55 حل. لكل مشكلة  إنأؤمن بالقول  30

 عالية  م3 91.0 0.62 4.55 المسترشدين. اتعامل بموضوعية وحيادية مع  35

ع )المدير،  العمل االرشادي بصورة تكاملية م  أفضل 24

 المعلمين، أولياء األمور(. 
 م3 91.0 0.62 4.55

 عالية 

 عالية  4 90.6 0.53 4.53 كمرشد أتحمل مسؤوليات متعددة  34

 عالية  م4 90.6 0.53 4.53 المهني المستمر  نموالتطور وال أتطلع الى 11

 عالية  5 90.4 0.59 4.52 تحيز.سترشدين بدون أي مأتقبل ال 8

 لية عا 6 90.0 0.53 4.50 اإلرشادية.عيد في الجلسات ألتزم بالموا 26

 عالية  7 88.8 0.77 4.44 أفضل مواجهة المشكلة االرشادية على أن أتجاهلها. 2

ي مشكلة إرشادية أحولها إلى  أحل عندما أعجز عن  36

 من هم أكثر كفاءة مني. 
4.42 0.71 88.4 8 

 عالية 

لكي أعرف  رغب بالمشاركة في المؤتمرات العلمية أ 33

 االرشاد. كل ما هو حديث في 
 م8 88.4 0.66 4.42

 عالية 

 عالية  9 88.2 0.61 4.41 الدقيق.عملي كمرشد يتطلب التخطيط  5

 عالية  م9 88.2 0.56 4.41 ن المحاولة مرة أخرى. ممل ال يحد فشلي في الع 20

 عالية  م9 88.2 0.61 4.41 لحلها.يعاً هم مشكالت الطلبة وأبادر سرفأت 1

 عالية  10 87.8 0.66 4.39 أي عمل اقوم به قابل للتطور في المستقبل.  22
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رقم  

 ة  الفقر 
 لفقرة ا

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 ي %بالنس
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

أعمل بالمثل القائل عامل اآلخرين كما تحب أن  16

 يعاملوك. 
4.38 1.03 87.6 11 

 الية ع

 عالية  12 87.2 0.63 4.36 أتقبل وجهات نظر األخرين بكل رحابة صدر.  10

فق مع  لم تت وإنناقش وجهة نظر اآلخرين حتى  أ 23

 نظري.وجهة 
4.34 0.57 86.8 13 

 عالية 

 عالية  14 86.6 0.47 4.33 اطبقها. أفكر في أي سلوك او فكرة قبل أن  15

ت اإلرشادية التي شكالأفضل التأني في التفكير في الم 4

 تواجهني. 
4.31 0.53 86.2 15 

 عالية 

 عالية  16 86.0 0.49 4.30 دية بصورة تكامليه في المشكالت االرشا أفكر 21

 عالية  17 85.6 0.60 4.28 وأطبقها.أتقبل توجيهات المسؤولين  31

 عالية  م17 85.6 0.63 4.28 خيالية.أشعر أن أفكاري واقعية أكثر من كونها  6

أغير الخطة اإلرشادية حسب التطورات في الموقف  32

 ي.داإلرشا
4.27 0.62 85.4 18 

 عالية 

 عالية  م18 85.4 0.57 4.27 د.أعمل على تعديل نمط تفكيري كمرش 27

 عالية  19 85.0 0.53 4.25 المسترشدين. في تعديل سلوك الطلبة لي تأثير واضح  7

 عالية  20 84.6 0.71 4.23 حل أطرحه.  أو اميل إلى أن أكون مقنعاً في أي فكرة 28

أي عمل  الى المماطلة والتسويف في  لكمرشد ال أمي 17

 إرشادي. 
 م20 84.6 0.66 4.23

 الية ع

 متوسطة  21 68.2 0.88 3.41 ادية واضحة . المشاركة الوجدانية هي بناء عالقة ارش 14

 متوسطة  22 66.6 0.88 3.33 أقوم بعمل تغذية راجعة ألي عمل أقوم به.  19

 متوسطة  23 66.4 0.90 3.32 احتاج الى التفكير التأملي في عملي كمرشد. 9

 متوسطة  24 65.8 0.86 3.29 صواب انظر الى الخطأ على أنه جزء من ال 13

من يخطأ من الطلبة على أن ال يعود  أتسامح  مع  29

 للخطأ مرة أخرى. 
3.18 0.93 63.6 25 

 متوسطة 

المسترشد دون أي اعتبار  البأفكر في مصلحة الط 25

 أخر .
3.02 0.95 60.4 26 

 طة سمتو

 متوسطة  27 58.8 0.97 2.94 افساً مع زمالئي في العمل.اميل الى أن أكون من 18

 عالية  83.2 0.67 4.16 بي الدرجة الكلية للتفكير اإليجا

 )م = مكرر(

ي لدى المرشردين التربرويين فر ابيمستوى التفكير االمج( أذ  12الوارنة في الجدول )  البيامات تشير  

للتفكيرررر الحسرررابي للدرجرررة الكليرررة  ، حيرررث بلرررغ المتوسرررطاذ عاليررراً كررر تربيرررة ضرررواحي القررردس مررردارس

 2.94وحا المتوسطات الحسابية بين )%(، وقد ترا83.2( بنسبة مئوية بلغا )4.16)جابي  اإم

– 4.70 .) 

بمتوسررط حسررابي  فرري الحيرراة ةمهمررمهنررة اإرشرران مهنررة " :( أذ الفقرررات 12ويتضررح مررن الجرردول )

بمتوسررط  ترراى إلررى صرربر وتحمررل، مشرركالت الحيرراة كنيرررة وتح(0.47( وامحررراف مييرراري )4.70)
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بمتوسررط حسررابي  مشرركلة حررل، أؤمررن بررالقول أذ لكررل (0.56( وامحررراف مييرراري )4.56حسررابي )

ط بمتوسررررر ، اتعامرررررل بموضررررروعية وحيانمرررررة مرررررع المسترشررررردين(0.53( وامحررررراف مييررررراري )4.55)

ر، ني بصورة تكاملية مع )المرديا، افضل العمل االرش(0.62( وامحراف ميياري )4.55ابي )سح

علرى قرد حصرلا ، (0.62( وامحراف ميياري )4.55حسابي ) " بمتوسطالمعلمين، أولياء األمور(

مسررتوى التفكيررر االمجررابي لرردى المرشرردين التربررويين فرري مرردارس تربيررة أعلررى نرجررة موافقررة بالنسرربة ل

 .قدسلي اضواح

( 2.94سرابي )بمتوسرط ح ع زمالئي في العمرلم"أميل الى أذ أكوذ منافسًا   في حين أذ الفقرات:

سررررابي بمتوسررررط ح مظررررر الررررى الجطررررأ علررررى أمرررره جررررءء مررررن الصررررواب أ، (0.97وامحررررراف مييرررراري )

 أفكررر فرري مصررلحة الطالررب المسترشررد نوذ أي اعتبررار أخرررو ، (0.70( وامحررراف مييرراري )4.05)

الطلبة على أذ  أتسامح  مع من مجطأ منو ، (0.95( وامحراف ميياري )3.02ي )بمتوسط حساب

، قرد حصرلا علرى (0.93راف مييراري )( وامحر3.18بمتوسط حسرابي )  أ مرة أخرى ال معون للجط

مسررتوى التفكيررر االمجررابي لرردى المرشرردين التربررويين فرري مرردارس تربيررة ة بالنسرربة لأقررل نرجررة موافقرر

 .ضواحي القدس

 يجرررابي لررردىالامسرررتوى التفكيرررر هرررل توجرررد فرررروق إات داللرررة إحصرررائية فررري  :انيالثرررالسرررؤال 

 ،لمتغيرر) الجرنس، المؤهرل العلمري يين في مدارس تربية ضرواحي القردس تعرزى المرشدين التربو 

 .التخصص(سنوات الخبرة، 

 :اآلتية( 4-1من ) األسئلة الفرعيةحيث امبنق عنه 
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 ( ≥ 0.05إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة ) ةاللرتوجرد فرروق إات د هرل: السؤال الفرعري األول

ضرواحي المرشردين التربرويين فري مردارس تربيرة  ستوى التفكير االيجابي  لردىمبين متوسطات  

 ؟القدس تعزى لمتغير الجنس

-Independent)ت( للعينرررات المسرررتقلة ) اسرررتجدي اختبرررار ،ؤال الفرعررري األوللإلجابرررة عرررن السررر

Sample t-test المرشررردين  االمجرررابي لررردىمسرررتوى التفكيرررر متوسرررطات  برررين( إمجررران الفرررروق

 .قدس تعءى لمتغير الجنسين في مدارس تربية ضواحي اليالتربو 

بين  للتعرف على الفروق ( Independent- Sample t-testتائج اختبار )ت( )ن  :( 13جدول )
قدس تعزى  لي ا المرشدين التربويين في مدارس تربية ضواح  االيجابي لدىمستوى التفكير متوسطات 

 . ( 66)ن =   لمتغير الجنس

 د العد الجنس  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 حصائيةالداللة اإل

 الدرجة الكلية للتفكير اإليجابي
 0.20 4.17 25 ذكر

0.26 0.80 
 0.17 4.16 41 أمنى

 64(، درجات الحرية = 0.05ًا عند مستوى داللة ) يصائ(، * دالة إح0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01عند مستوى داللة ) ، قيمة )ت( الجدولية 1.96( = 0.05ة ) ت( الجدولية عند مستوى دالل) قيمة  

ال النتائج  الجدول )تشير  إلى عدي وجون فروق ذات ناللة إحصائية عند مستوى  13وارنة في   )

ارس  د ستوى التفكير االمجابي  لدى المرشدين التربويين في ممات  بين متوسط(   ≥ 0.05)الداللة  

تعءى  القدس  ضواحي  الجنس  تربية  اللمتغير  )ت(  قيمة  بلغا  حيث  الكلية،  للدرجة   محسوبة 

اإمجابي )(  0.26)  للتفكير  الجدولية  )ت(  قيمة  من  أصغر  ناللة  1.96وهي  مستوى  عند   )

( وهي أكبر من  0.80)  للتفكير اإمجابيكلية  لة ا(، وبلغا قيمة الداللة اإحصائية للدرج0.05)

 .ر نالة إحصائياً ي( وغ0.05)
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 ( ≥ 0.05ة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة )توجرد فرروق إات داللر هل: الثاني لفرعيالسؤال ا
مستوى التفكير االيجابي  لردى المرشردين التربرويين فري مردارس تربيرة ضرواحي وسطات  بين مت

 ؟العلمي ؤهلالمالقدس تعزى لمتغير 
-Independent)ت( للعينررات المسررتقلة ) بررارتاسررتجدي اخ ،لإلجابررة عررن السررؤال الفرعرري النررامي

Sample t-testالمرشررردين  االمجرررابي لررردىمسرررتوى التفكيرررر برررين متوسرررطات لفرررروق ( إمجررران ا

 .المؤهل العلميالتربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير 

ن  يب ( للتعرف على الفروق Independent- Sample t-test( )تر ) نتائج اختبا  :( 14جدول )
ارس تربية ضواحي القدس تعزى  المرشدين التربويين في مد   يجابي لدىاال مستوى التفكير متوسطات 

 . (66)ن =   مي المؤهل العللمتغير  

 العدد  المؤهل العلمي المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 اإلحصائية لةالدال

الدرجة الكلية للتفكير  

 اإليجابي

 0.00 66.4**  0.17 4.12 54 س بكالوريو
 0.08 4.36 12 ماجستير فأعلى

 64(، درجات الحرية = 0.05حصائيًا عند مستوى داللة ) (، * دالة إ 0.01الة إحصائيًا عند مستوى داللة ) **د
 2.58( = 0.01قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )  ،1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) 

ئية عند مستوى الداللة  ( إلى وجون فروق ذات ناللة إحصا 14ل )ر النتائج الوارنة في الجدو يتش

(0.05 ≤   )  مستوى التفكير االمجابي  لدى المرشدين التربويين في مدارس تربية  بين متوسطات

لمتغير   تعءى  القدس  الضواحي  الكلية يعلمالمؤهل  للدرجة  المحسوبة  )ت(  قيمة  بلغا  حيث   ، 

وهي  4.66)  اإمجابي  للتفكير )م  أكبر(  الجدولية  )ت(  قيمة  مستو 1.96ن  عند  ناللة  (  ى 

الكلية  (، وبلغا قيمة الداللة اإحصائية  0.05)  أصغر( وهي  0.00)  للتفكير اإمجابيللدرجة 

( إحصائيًا.و (  0.05من  الذ   نالة  لصالح  الفروق  فأعلى  مين  وكاما  ماجستير  العلمي  ؤهلها 

 مي بكالوريوس. ( للذين مؤهلها العل4.12ل )ب( مقا4.36بمتوسط حسابي ) 
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 ( ≥ 0.05اللرة )توجرد فرروق إات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الد هل :الثالث السؤال الفرعي

 مستوى التفكير االيجابي  لردى المرشردين التربرويين فري مردارس تربيرة ضرواحيبين متوسطات  

 ؟سنوات الخبرةدس تعزى لمتغير قال

طات الحسررررابية واالمحرافررررات الميياريررررة المتوسرررر إمجرررران تررررا  ،عرررري النالررررث ر لإلجابررررة عررررن السررررؤال الف

ن في مدارس تربية ضواحي القدس تعرءى لمتغيرر المرشدين التربويي االمجابي لدىمستوى التفكير  ل

 (.15)، وذلك كما هو موضح في الجدول سنوات الجبرة

ي  االيجاب مستوى التفكير  لرية ايبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي   (:15جدول )
 سنوات الخبرة ربية ضواحي القدس تعزى لمتغير المرشدين التربويين في مدارس ت لدى

 المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  تغيرالم
االنحراف 

 المعياري 

للتفكير  الدرجة الكلية 

 اإليجابي

 0.13 4.03 34 سنوات 5ن أقل م

 0.12 4.25 13 سنوات  10-6

 0.11 4.33 19 سنوات  10من  رأكث

 0.18 4.16 66 المجموع

مسررررتوى التفكيررررر لبية ( وجررررون فررررروق ظاهريررررة بررررين المتوسررررطات الحسررررا15دول )يتضررررح مررررن الجرررر

. بررةجال سرنوات المرشدين التربويين في مدارس تربية ضرواحي القردس تعرءى لمتغيرر   االمجابي لدى

( كمرا One Way Anova)تبراين األحراني لوللتحقرق مرن ناللرة الفرروق اسرتجدي اختبرار تحليرل ا

 (:16هو موضح في الجدول )

( للتعرف على الفروق بين  One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )16ل )جدو
ربية ضواحي القدس تعزى  ترس المرشدين التربويين في مدا  االيجابي لدىمستوى التفكير متوسطات 

 ( 66)ن=  . سنوات الخبرةلمتغير 

 مصدر التباين  المتغير
 مجموع

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 اتالمربع

قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

الكلية  الدرجة 

 للتفكير اإليجابي 

 0.61 2 1.23 بين المجموعات 
 0.01 63 0.93 داخل المجموعات  0.00 41.74** 

 ----- 65 2.15 مجموعلا
 ( 0.05ياً عند مستوى داللة )* دالة إحصائ  (. 0.01اللة )د** دالة إحصائياً عند مستوى  
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ق ذات ناللرة إحصرائية عنرد ( وجرون فررو 16الروارنة فري الجردول ) البيامات خالل يتضح من 

برويين فري ر التالمرشردين  االمجابي لردىمستوى التفكير ( بين متوسطات α≤0.05مستوى الداللة )

حصرائية للدرجررة حيرث بلغرا الداللررة إ، الجبرررة سرنوات مردارس تربيرة ضررواحي القردس تعرءى لمتغيررر 

 .نالة إحصائياً و ( 0.05من ) أصغر( وهي 0.00) بيللتفكير اإمجاالكلية 

الفروق  مصدر  اختبار    ،وإمجان  )استجدي  البعدمة    للمقارمات(  Scheffeشيفيه  الننائية 
بين   التفكير  سمت  متوسطاللفروق  لدىتوى  مدا  االمجابي  في  التربويين  تربية ر المرشدين  س 

 (. 17ح من خالل الجدول )، وذلك كما هو واضسنوات الجبرةمتغير ضواحي القدس تعءى ل

مستوى متوسطات بين ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق Scheffeر شيفيه )(: نتائج اختبا17جدول )
 نوات الخبرة سالتربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعزى لمتغير  نشديالمر  االيجابي لدىالتفكير 

 نات المقار المتغير
المتوسط 

 الحسابي 
 سنوات 10-6

 10من  أكثر

 سنوات

الدرجة الكلية للتفكير  

 اإليجابي

 *0.30- *0.22- 4.03 سنوات 5أقل من 

 ------  4.25 سنوات  10-6

  ------ 4.33 سنوات  10أكثر من 

 ( 0.05ق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )رالف* 

مستوى التفكير  توسطات  م( إلى أذ الفروق بين  17وفق الجدول )لمقارمات الننائية البعدمة  اتشير  

سنوات الجبرة، تربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير  المرشدين ال  االمجابي لدى

  10-6الذين سنوات خبرتها ) سنوات( من جهة وبين    5ن كاما بين الذين سنوات خبرتها )أقل م

من    ،سنوات( جه  10و)أكنر  من  )سنوات(  خبرتها  سنوات  الذين  ولصالح  أخرى،    10-6ة 

 . تفكير اإمجابي عندها أعلىسنوات( الذين كاذ ال  10سنوات(، و)أكنر من 
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 ( ≥ 0.05)ة لرتوجرد فرروق إات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الدال  هرل: الرابرعالسؤال الفرعي 

س تربيرة ضرواحي المرشردين التربرويين فري مردار  ىمستوى التفكير االيجابي  لردبين متوسطات  

 ؟تخصصالالقدس تعزى لمتغير 

مسرتوى لالمتوسطات الحسابية واالمحرافات المييارية   ن إمجاتا    ،لإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع

تربيررررة ضررررواحي القرررردس تعررررءى لمتغيررررر س ار المرشرررردين التربررررويين فرررري مررررد  االمجررررابي لرررردىالتفكيررررر 

 (.18)وضح في الجدول م ، وذلك كما هوالتجصص 

ابي  االيجمستوى التفكير  لبية واالنحرافات المعيارية (: يبين األعداد والمتوسطات الحسا 18جدول )
 التخصص المرشدين التربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعزى لمتغير   لدى

 سط الحسابي تولما العدد  التخصص  المتغير
االنحراف 

 المعياري 

 ري الدرجة الكلية للتفك
 اإليجابي

 0.15 4.25 14 إرشان مفسي تربوي 

 0.18 4.12 41 خدمة اجتماعية

 0.16 4.23 11 تجصصات أخرى 

 0.18 4.16 66 المجموع

مسررررتوى التفكيررررر ل( وجررررون فررررروق ظاهريررررة بررررين المتوسررررطات الحسررررابية 18يتضررررح مررررن الجرررردول )

. التجصررص ءى لمتغيررر عررتالمرشرردين التربررويين فرري مرردارس تربيررة ضررواحي القرردس  دىلرر بياالمجررا

( كمرا One Way Anova)ل التبراين األحراني مرن ناللرة الفرروق اسرتجدي اختبرار تحليروللتحقرق 

 (:19في الجدول )هو موضح 
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متوسطات بين ( للتعرف على الفروق One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )19جدول )
 .التخصصقدس تعزى لمتغير ين في مدارس تربية ضواحي اليربو المرشدين الت االيجابي لدىمستوى التفكير 

 (66)ن= 

 مصدر التباين  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

الدرجة الكلية  

 للتفكير اإليجابي 

 0.11 2 0.22 بين المجموعات 
 0.03 63 1.93 داخل المجموعات  0.03 3.64** 

 ------ 65 2.15 المجموع
 ( 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (. 0.01اللة )** دالة إحصائياً عند مستوى د

وجرون فرروق ذات ناللرة إحصرائية عنرد  (19الروارنة فري الجردول ) البيامات يتضح من خالل 

ين التربرويين فري د مرشرال االمجابي لردىمستوى التفكير ( بين متوسطات α≤0.05)  مستوى الداللة

حيرررث بلغرررا الداللرررة إحصرررائية للدرجرررة ، التجصرررص ة ضرررواحي القررردس تعرررءى لمتغيرررر مررردارس تربيررر

 .نالة إحصائياً و ( 0.05من ) أصغر( وهي 0.03) اإمجابي للتفكيرالكلية 

الفروق  مصدر  اختبار    ،وإمجان  )استجدي  البعدمة    للمقارمات(  Scheffeشيفيه  الننائية 

بين   التفكير  مات  متوسط للفروق  لدىستوى  تربي  االمجابي  مدارس  في  التربويين  ة المرشدين 

 (.20ضح من خالل الجدول )، وذلك كما هو واالتجصص ضواحي القدس تعءى لمتغير 

مستوى متوسطات ين بوق ( للمقارنات الثنائية البعدية للفر Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )20جدول )
 التخصصالقدس تعزى لمتغير  بويين في مدارس تربية ضواحير التالمرشدين  االيجابي لدىالتفكير 

 المقارنات  رالمتغي
المتوسط 

 الحسابي 

خدمة  
 اجتماعية

  تخصصات
 أخرى 

للتفكير  الدرجة الكلية 

 اإليجابي

 ----- *0.13 4.25 إرشان مفسي تربوي 

 -----  4.12 خدمة اجتماعية

  ------ 4.23 تجصصات أخرى 

 ( 0.05ال إحصائيًا عند مستوى )دات * الفرق في المتوسط

وى التفكير  مستمتوسطات  ( إلى أذ الفروق بين  20مة وفق الجدول )تشير المقارمات الننائية البعد 

لدى لمتغير    االمجابي  تعءى  القدس  تربية ضواحي  مدارس  في  التربويين  التجصص، المرشدين 
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ة من جهة أخرى،  يماع تجصص خدمة اجتتجصص إرشان مفسي تربوي من جهة وبين بين كاما 

 . كير اإمجابي عندها أعلىإرشان مفسي تربوي الذين كاذ التف ولصالح تجصص 

ضرواحي  مردارس تربيرة  لدى المرشدين التربويين فري  مهنيى التوافق الما مستو السؤال الثالث:  

 القدس؟

ذ اوز المتوسرررطات الحسرررابية واالمحرافرررات الميياريرررة واأل اب حسرررا تررر النالرررث،لإلجابرررة عرررن السرررؤال 

وذلرك ضواحي القدس،  مدارس تربية لدى المرشدين التربويين في  مهنيلمستوى التوافق الالنسبية  

 (.21دول )كما هو موضح في الج

لدى   يمهنلمستوى التوافق ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 21جدول )
 .، مرتبة تنازلياً سلقدضواحي ا مدارس تربية المرشدين التربويين في

 المجال 
لمتوسط ا

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

 عالية  1 83.2 0.40 4.16 هني للمرشدالنمو الم

 عالية  2 79.6 0.35 3.98 نظرة المجتمع للمهنة

 عالية  3 75.2 0.38 3.76 األداء المهني

 متوسطة  4 70.6 0.42 3.53 الشعور اتجاه المهنة

 متوسطة  5 70.0 0.46 3.50 ؤساء والعاملين اآلخرينالعالقة مع الر

 عالية  75.8 0.40 3.79 رشدين التربويين الدرجة الكلية للتوافق المهني للم

 لدى المرشردين التربرويين فري هنيم( أذ مستوى التوافق ال21تشير المعطيات الوارنة في الجدول )

للدرجرررة الكليرررة للتوافرررق الحسرررابي  ، حيرررث بلرررغ المتوسرررطعاليررراً اذ كررر دسضرررواحي القررر مررردارس تربيرررة

 %(. 75.8ا )( وبنسبة مئوية بلغ3.79) لمهني للمرشدين التربويينا

( ومسررربة مئويرررة 4.16بمتوسرررط حسرررابي ) احترررل المركرررء األول مجرررال النمرررو المهنررري للمرشرررد وقرررد 

( ومسربة 3.98وسرط حسرابي )تبم مجال مظرة المجتمرع للمهنرةتاله في المركء النامي   %(،83.2)

( ومسربة 3.76بمتوسط حسرابي ) مجال األناء المهنيث  %(، وجاء في المركء النال79.6ية )مئو 

( 3.53بمتوسرط حسرابي ) مجرال الشرعور اتجراه المهنرة%(، وجاء في المركء الرابع 75.2ئوية )م
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ؤسراء والعراملين ر ال العالقرة مرع(، وحل في المركء الجامس واألخير مجال %70.6ومسبة مئوية )

 %(،70.0( ومسبة مئوية )3.50وسط حسابي )بمت اآلخرين

لردى المرشردين  التوافق المهنيمستوى ئية في هل توجد فروق إات داللة إحصا:  الرابعالسؤال  
سررنوات  ،لمؤهررل العلمرري، اس)الجررن لمتغيرررالتربررويين فرري مرردارس تربيررة ضررواحي القرردس تعررزى 

 .الخبرة، التخصص(

 :آلتيةا( 8-5من ) األسئلة الفرعية عنهحيث امبنق 
 ( ≥ 0.05توجد فروق إات داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة ) هل: الخامسالسؤال الفرعي 
لرردى المرشرردين التربررويين فرري مرردارس تربيررة ضررواحي  التوافررق المهنرريمسررتوى بررين متوسررطات 

 ؟تغير الجنسى لمالقدس تعز 
-Independentلة )اختبرار )ت( للعينرات المسرتق يتجد اسر ،لإلجابة عن السرؤال الفرعري الجرامس

Sample t-testى المرشررردين لرررد  التوافرررق المهنررريمسرررتوى برررين متوسرررطات مجررران الفرررروق ( إ
 .التربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير الجنس

بين ( للتعرف على الفروق Independent- Sample t-test)نتائج اختبار )ت(  :(22جدول )
ربية ضواحي القدس تعزى لمتغير دى المرشدين التربويين في مدارس تل التوافق المهنيمستوى طات سمتو 

 .(66)ن =  الجنس

 العدد  الجنس  جال الم
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 هنياألداء الم
 0.39 3.87 25 ذكر

1.80 0.08 
 0.37 3.70 41 أنثى

 ظرة المجتمع للمهنةن
 0.36 3.99 25 ذكر

0.06 0.95 
 0.34 3.98 41 أنثى

 الشعور اتجاه المهنة
 0.48 3.51 25 ذكر

-0.32 0.75 
 0.39 3.54 41 أنثى

العالقة مع الرؤساء والعاملين  

 اآلخرين

 0.52 3.51 25 ذكر
0.15 0.88 

 0.43 3.50 41 أنثى

 النمو المهني للمرشد
 0.39 4.16 25 ذكر

-0.09 0.93 
 0.41 4.17 41 أنثى

 توافق المهني الدرجة الكلية لل
 0.27 3.83 25 ذكر 

0.51 0.61 
 0.30 3.79 41 أنثى

 64ت الحرية = درجا(،  0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) 0.01**دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) 
 2.58( = 0.01لية عند مستوى داللة ) ، قيمة )ت( الجدو 1.96( = 0.05)   قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة 
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جرون فرروق ذات ناللرة إحصرائية عنرد مسرتوى ( إلرى عردي و 22الروارنة فري الجردول )  البيامرات تشير  

ين التربرويين فري مردارس مرشرد لردى ال التوافرق المهنريمسرتوى برين متوسرطات (  ≥ 0.05)الداللرة 

توافررررق المهنرررري وفرررري جميررررع فرررري الدرجررررة الكليررررة لل الجررررنس رتغيررررتربيررررة ضررررواحي القرررردس تعررررءى لم

وهرري أصررغر مررن قيمررة )ت( ( 0.51حيررث بلغررا قيمررة )ت( المحسرروبة للدرجررة الكليررة )، المجراالت 

كليرررة ة الوبلغرررا قيمرررة الداللرررة اإحصرررائية للدرجررر(، 0.05( عنرررد مسرررتوى ناللرررة )1.96الجدوليرررة )

  نالة إحصائيًا. غير( و 0.05( وهي أكبر من )0.61للتوافق المهني )

 ( ≥ 0.05لرة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرة )توجد فروق إات دال  هل: رعي السادسالسؤال الف

لرردى المرشرردين التربررويين فرري مرردارس تربيررة ضررواحي  التوافررق المهنرريمسررتوى طات بررين متوسرر

 ؟يلعلمالمؤهل االقدس تعزى لمتغير 

-Independentت( للعينرات المسرتقلة ))ار اسرتجدي اختبر ،لإلجابة عرن السرؤال الفرعري السرانس

Sample t-testن لررردى المرشررردي التوافرررق المهنررريمسرررتوى برررين متوسرررطات روق ( إمجررران الفررر

 .المؤهل العلميالتربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير 

بين  ( للتعرف على الفروق Independent- Sample t-testنتائج اختبار )ت( )  :( 23جدول )
بية ضواحي القدس تعزى  ى المرشدين التربويين في مدارس تر لد  التوافق المهنيمستوى ات طتوسم

 . (66)ن =   المؤهل العلمي لمتغير  

 العدد  المؤهل العلمي المجال 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 ئيةاإلحصا

 األداء المهني
  0.02 2.40*  0.37 3.71 54 بكالوريوس 

 0.37 3.99 12 ماجستير فأعلى

 نظرة المجتمع للمهنة
  0.00 2.92**  0.31 3.93 54 وس بكالوري

 0.39 4.23 12 ماجستير فأعلى

 الشعور اتجاه المهنة
  0.00 3.11**  0.39 3.46 54 بكالوريوس 

 0.41 3.85 12 ماجستير فأعلى

 العالقة مع الرؤساء والعاملين اآلخرين
  0.01 2.62*  0.45 3.43 54 س بكالوريو

 0.42 3.81 12 اجستير فأعلىم

 مو المهني للمرشدالن
  0.00 2.98**  0.38 4.10 54 بكالوريوس 

 0.34 4.45 12 ماجستير فأعلى
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 العدد  المؤهل العلمي المجال 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 ئيةاإلحصا

 الدرجة الكلية للتوافق المهني 
  0.00 4.11**  0.26 3.74 54 بكالوريوس 

 0.24 4.08 12 ماجستير فأعلى 

 64(، درجات الحرية = 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (، *  0.01عند مستوى داللة )  ياً **دالة إحصائ
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) 1.96( = 0.05توى داللة ) قيمة )ت( الجدولية عند مس 

ى الداللرة و مسرت( إلى وجون فروق ذات ناللة إحصائية عنرد 23لجدول )في االوارنة  البيامات تشير  

(0.05 ≤  )المرشرردين التربررويين فرري مرردارس تربيررة لرردى  التوافررق المهنرريمسررتوى توسررطات بررين م

فررري الدرجرررة الكليرررة للتوافرررق المهنررري وفررري جميرررع  المؤهرررل العلمررريءى لمتغيرررر ضرررواحي القررردس تعررر

مررن قيمررة )ت(  أكبررر( وهرري 4.11بة للدرجررة الكليررة )محسررو ، حيررث بلغررا قيمررة )ت( الالمجرراالت 

ائية للدرجرررة الكليرررة وبلغرررا قيمرررة الداللرررة اإحصررر(، 0.05)( عنرررد مسرررتوى ناللرررة 1.96يرررة )لجدو ال

وكامرا الفرروق لصرالح الرذين  .( ونالرة إحصرائياً 0.05ر مرن )( وهري أصرغ0.00للتوافق المهني )

( للرررررذين مرررررؤهلها العلمررررري 3.74) قابرررررل( م4.08مرررررؤهلها ماجسرررررتير فرررررأعلى بمتوسرررررط حسرررررابي )

  بكالوريوس.

 ( ≥ 0.05ة )ت داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرتوجرد فرروق إا هرل: السرابع عرير الفالسؤال 

ى المرشرردين التربررويين فرري مرردارس تربيررة ضررواحي لررد التوافررق المهنرريمسررتوى بررين متوسررطات 

 ؟سنوات الخبرةالقدس تعزى لمتغير 

يياريررررة مال المتوسررررطات الحسرررابية واالمحرافررررات  إمجرررران ترررا  السررررابع، رعرررريلإلجابرررة عررررن السرررؤال الف

رس تربيرة ضرواحي القردس تعرءى لمتغيرر لردى المرشردين التربرويين فري مردا  نريالتوافق المهمستوى  ل

 (.24)ذلك كما هو موضح في الجدول ، و سنوات الجبرة
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لدى   التوافق المهنيمستوى لية (: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 24جدول )
 سنوات الخبرة متغير س تربية ضواحي القدس تعزى لر مداالمرشدين التربويين في 

 المتوسط الحسابي  العدد  الخبرة سنوات  المجال 
االنحراف 

 المعياري 

 األداء المهني

 0.39 3.62 34 سنوات 5أقل من 

 0.31 3.85 13 سنوات  10-6

 0.33 3.95 19 سنوات  10أكثر من 

 0.38 3.76 66 المجموع

 نظرة المجتمع للمهنة

 0.26 3.85 34 سنوات 5 نل مأق

 0.44 4.04 13 سنوات  10-6

 0.34 4.16 19 سنوات  10أكثر من 

 0.35 3.98 66 المجموع

 شعور اتجاه المهنةال

 0.35 3.40 34 سنوات 5أقل من 

 0.51 3.50 13 سنوات  10-6

 0.39 3.77 19 سنوات  10أكثر من 

 0.42 3.53 66 المجموع

  العالقة مع الرؤساء

 عاملين اآلخرينلوا

 0.42 3.30 34 واتسن 5أقل من 

 0.43 3.60 13 سنوات  10-6

 0.40 3.78 19 سنوات  10أكثر من 

 0.46 3.50 66 جموعالم

 النمو المهني للمرشد

 0.36 3.96 34 سنوات 5أقل من 

 0.32 4.26 13 سنوات  10-6

 0.31 4.44 19 سنوات  10من  أكثر

 0.40 4.16 66 المجموع

لدرجة الكلية للتوافق  ا

 يالمهن

 0.23 3.65 34 سنوات 5أقل من 

 0.27 3.87 13 سنوات 10-6

 0.22 4.03 19 سنوات 10أكثر من 

 0.29 3.81 66 المجموع

 التوافرق المهنريتوى مسرل( وجون فروق ظاهرية برين المتوسرطات الحسرابية 24يتضح من الجدول )

. وللتحقرق سرنوات الجبررةة ضرواحي القردس تعرءى لمتغيرر يرتربلدى المرشدين التربويين في مردارس  

( كمررا هررو One Way Anova)اسررتجدي اختبررار تحليررل التبرراين األحرراني  ،لفررروق مررن ناللررة ا

 (:25موضح في الجدول )
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للتعرف على الفروق بين   (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )25جدول )
مدارس تربية ضواحي القدس تعءى   لدى المرشدين التربويين في يمهنالتوافق المستوى متوسطات 

 ( 66)ن=   .سنوات الجبرةتغير لم

 مصدر التباين  المجال 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 األداء المهني

 0.70 2 1.40 جموعات الم بين
 0.13 63 7.74 داخل المجموعات 0.01 5.50** 

 ----- 65 9.13 المجموع 

 نظرة المجتمع للمهنة

 0.58 2 1.16 بين المجموعات 
 0.11 63 6.43 مجموعاتداخل ال 0.01 5.50** 

 ----- 65 7.59 المجموع 

 الشعور اتجاه المهنة

 0.82 2 1.65 بين المجموعات 
 0.16 63 9.60 داخل المجموعات 0.01 235.** 

 ----- 65 11.25 موع المج

مع الرؤساء والعاملين  العالقة 

 اآلخرين

 1.48 2 2.95 المجموعات  بين
 0.17 63 10.63 عاتداخل المجمو 0.00 8.48** 

 ----- 65 13.58 المجموع 

 النمو المهني للمرشد

 1.48 2 2.96 بين المجموعات 
 0.12 63 7.02 داخل المجموعات 0.00 .8612* * 

 ----- 65 9.97 وع المجم

 لية للتوافق المهني الدرجة الك

 0.91 2 1.82 بين المجموعات 
 0.06 63 3.38 داخل المجموعات  0.00 16.44**

 ----- 65 5.21 المجموع

 (0.05مستوى داللة )عند  * دالة إحصائيًا   (.0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

ناللة إحصائية عند   ( وجون فروق ذات25الجدول )  ية فالوارن   البيامات يتضح من خالل  

الداللة بين متوسطات  α≤0.05)  مستوى  المهنيمستوى  (  ا  التوافق  التربويين في  لدى  لمرشدين 

هني وفي  الم  في الدرجة الكلية للتوافق،  سنوات الجبرةمدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير  

 ( وهي أصغر0.00) للتوافق المهنيدرجة الكلية لة لحيث كاما الداللة اإحصائيجميع مجاالته، 

 . إحصائياً  نالةو ( 0.05من )

الفروق  مصدر  اختبار    ،وإمجان  )شي استجدي  البعدمة    للمقارمات(  Scheffeفيه  الننائية 

ويين في مدارس تربية ضواحي  لتربلدى المرشدين ا  التوافق المهنيمستوى  متوسطات  للفروق بين  

 (. 26خالل الجدول ) ، وذلك كما هو واضح منلجبرةاات سنو القدس تعءى لمتغير 
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متوسطات  بين بعدية للفروق ( للمقارنات الثنائية ال Scheffeائج اختبار شيفيه ) (: نت 26جدول )
سنوات  متغير زى لفي مدارس تربية ضواحي القدس تع األداء المهني والنمو المهني للمرشدمستوى 

 الخبرة  

 المقارنات  المتغير
المتوسط 

 بي الحسا
 سنوات 10-6

 10أكثر من 

 نواتس

 األداء المهني 

 *0.33 ----- 3.62 اتسنو 5أقل من 

 -----  3.85 سنوات  10-6

  ----- 3.95 سنوات  10كثر من أ

 نظرة المجتمع للمهنة 

 *0.30 ----- 3.85 سنوات 5أقل من 

 -----  4.04 سنوات  10-6

  ----- 4.16 سنوات  10أكثر من 

 المهنة  هتجاالشعور ا

 *0.37 ----- 3.40 سنوات 5أقل من 

 -----  3.50 سنوات  10-6

  ----- 3.77 سنوات  10أكثر من 

ع الرؤساء العالقة م

 والعاملين اآلخرين 

 *0.48 ----- 3.30 سنوات 5أقل من 

 -----  3.60 سنوات  10-6

  ----- 3.78 نوات س 10أكثر من 

 النمو المهني للمرشد

 *0.49 *0.30 3.96 تاسنو 5أقل من 

 -----  4.26 سنوات  10-6

  ----- 4.44 نوات س 10أكثر من 

الدرجة الكلية للتوافق  

 المهني

 *0.39 *0.22 3.65 سنوات 5قل من أ

 -----  3.87 سنوات  10-6

  ----- 4.03 سنوات  10أكثر من 

 (0.05المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) في   * الفرق 

التوافق سطات مستوى  ( إلى أذ الفروق بين متو 26لجدول )مات الننائية البعدمة وفق ار مقاتشير ال

التربويين  المهني المرشدين  لمتغير    لدى  القدس تعءى  الجبرة،  في مدارس تربية ضواحي  سنوات 

وفي   المهني  للتوافق  الكلية  الدرجة  في  وظهرت   جميعظهرت  المهني.  التوافق  مقياس  مجاالت 

م في  المرشد   ى ستو الفروق  لدى  المهني  خبرتها  التوافق  سنوات  الذين  التربويين  من  ين   5)أقل 

سنوات(، وكاما   10الذين سنوات خبرتها )أكنر من  سنوات( من جهة وبين المرشدين التربويين  

ين كاذ توافقها المهني أعلى. كما  الذ   سنوات(  10سنوات خبرتها )أكنر من    لصالح الذينالفروق  

يين  وات( من جهة وبين المرشدين التربو سن  5سنوات خبرتها )أقل من    نلذيظهرت فروق بين ا

 ( خبرتها  سنوات  الفرو   10-6الذين  وكاما  الذينق  سنوات(،  )  لصالح  خبرتها    10-6سنوات 
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 سنوات( الذين كاذ توافقها المهني أعلى.

 5ن  مقل  ني للمرشدين التربويين بين الذين سنوات خبرتها )أالمهكذلك ظهرت فروق في النمو  

سنوات(، وكاما الفروق  10-6ها )رشدين التربويين الذين سنوات خبرتسنوات( من جهة وبين الم

 سنوات( الذين كاذ مموها المهني أعلى.   10-6خبرتها )سنوات  لصالح الذين

سنوات( من جهة    5)أقل من   ات خبرتها سنو   وفي جميع مجاالت الدراسة كاما الفروق بين الذين

المرشدين الذين سنوات خبرتها  تال  وبين  الفروق   10)أكنر من  ربويين  وكاما  لصالح    سنوات(، 

ين كاذ أنائها المهني، ومظرة المجتمع للمهنة، سنوات( الذ   10سنوات خبرتها )أكنر من    الذين

والعاملين الرؤساء  والعالقة مع  المهنة،  اتجاه  و اآل  والشعور  للمرشد خرين،  المهني  ، عندها  النمو 

 أعلى.

 ( ≥ 0.05ة )ت داللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الداللرتوجرد فرروق إا هرل: عري الثرامنر الفالسرؤال 

ى المرشرردين التربررويين فرري مرردارس تربيررة ضررواحي لررد التوافررق المهنرريمسررتوى بررين متوسررطات 

 ؟التخصصالقدس تعزى لمتغير 

 ةاريررررالمتوسررررطات الحسررررابية واالمحرافررررات الميي إمجرررران تررررا  ،نررررامنلإلجابررررة عررررن السررررؤال الفرعرررري ال

يرة ضرواحي القردس تعرءى لمتغيرر المرشردين التربرويين فري مردارس ترب لردى  التوافق المهنريمستوى  ل

 (.27)وضح في الجدول ، وذلك كما هو مالتجصص 

لدى   ق المهنيتوافالمستوى ل(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 27جدول )
 التخصص ي القدس تعزى لمتغير حضواالمرشدين التربويين في مدارس تربية  

 سابي المتوسط الح العدد  التخصص  المجال 
االنحراف 

 المعياري 

 األداء المهني

 0.28 4.01 14 تربوي  إرشاد نفسي

 0.39 3.68 41 خدمة اجتماعية

 0.35 3.75 11 تخصصات أخرى 

 0.38 3.76 66 المجموع
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 سابي المتوسط الح العدد  التخصص  المجال 
االنحراف 

 المعياري 

 نظرة المجتمع للمهنة

 0.42 3.93 14 إرشاد نفسي تربوي 

 0.33 3.99 41 خدمة اجتماعية

 0.35 4.03 11 تخصصات أخرى 

 0.35 3.98 66 المجموع

 الشعور اتجاه المهنة

 0.52 3.66 14 نفسي تربوي إرشاد 

 0.42 3.48 41 خدمة اجتماعية

 0.27 3.57 11 تخصصات أخرى 

 0.42 3.53 66 المجموع

العالقة مع الرؤساء  

 والعاملين اآلخرين

 0.55 3.69 14 ي تربوي سنف إرشاد

 0.45 3.46 41 ة اجتماعيةخدم

 0.37 3.41 11 أخرى  تخصصات

 0.46 3.50 66 المجموع

 المهني للمرشد النمو

 0.35 4.33 14 إرشاد نفسي تربوي 

 0.40 4.06 41 خدمة اجتماعية

 0.36 4.32 11 تخصصات أخرى 

 0.40 4.16 66 المجموع

  الدرجة الكلية للتوافق

 هنيمال

 0.24 3.94 14 إرشاد نفسي تربوي 

 0.30 3.75 41 خدمة اجتماعية

 0.26 3.84 11 تخصصات أخرى 

 0.29 3.81 66 المجموع

 التوافرق المهنريمسرتوى ل( وجون فروق ظاهرية برين المتوسرطات الحسرابية 27يتضح من الجدول )

. وللتحقرق مرن التجصرص ر يرمتغدين التربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى للمرشلدى ا

( كمرا هرو موضرح One Way Anova)براين األحراني اسرتجدي اختبرار تحليرل الت ،الفرروق  ناللرة

 (:28ول )في الجد 

( للتعرف على الفروق بين  One Way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )28جدول )
رس تربية ضواحي القدس تعءى  امد  لدى المرشدين التربويين في التوافق المهنيمستوى  سطاتمتو 

 (66)ن=   .التجصص لمتغير 

 صدر التباين م المجال 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 مربعاتال

قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 األداء المهني

 0.59 2 1.17 بين المجموعات 
 0.13 63 7.96 المجموعات داخل 0.02 4.49* 

 ----- 65 9.13 المجموع 

 نظرة المجتمع للمهنة

 0.03 2 0.07 المجموعات بين 

 0.12 63 7.52 داخل المجموعات 0.76 0.27

 ----- 65 7.59 المجموع 
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 صدر التباين م المجال 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 مربعاتال

قيمة ف  

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 الشعور اتجاه المهنة

 0.18 2 0.36 بين المجموعات 

 0.18 63 10.89 داخل المجموعات 0.37 1.01

 ----- 65 11.25 المجموع 

عاملين  لوا العالقة مع الرؤساء

 اآلخرين

 0.33 2 0.66 ات بين المجموع

 0.21 63 12.93 المجموعاتداخل  0.22 1.55

 ----- 65 13.58 المجموع 

 النمو المهني للمرشد

 0.56 2 1.13 بين المجموعات 
 0.15 63 8.85 داخل المجموعات 0.03 3.88* 

 ----- 65 9.97 مجموع ال

 ي مهنالدرجة الكلية للتوافق ال

 0.21 2 0.42 بين المجموعات 

 0.08 63 4.79 داخل المجموعات  0.08 2.65

 ----- 65 5.21 المجموع

 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01صائيًا عند مستوى داللة )** دالة إح

ة  ( عدي وجون فروق ذات ناللة إحصائي28ة في الجدول )وارن ال  البيامات يتضح من خالل  

لدى المرشدين التربويين    التوافق المهنيمستوى  ين متوسطات  ( بα≤0.05د مستوى الداللة )نع

في الدرجة الكلية للتوافق المهني وفي  ،  التجصص س تعءى لمتغير  في مدارس تربية ضواحي القد 

(، ه المهنة، والعالقة مع الرؤساء والعاملين اآلخريناتجامجاالت )مظرة المجتمع للمهنة، والشعور  

اإحصائية  ح الداللة  كاما  الكلية  يث  المهنيللدرجة  وهي  0.08)  للتوافق   )( (  0.05أكبر من 

 . وغير نالة إحصائياً 

حي  إحصائية  في  ناللة  ذات  فروق  متوسطات  ن ظهرت  المهنيمستوى  بين  لدى    التوافق 

مدارس   في  التربويين  لمتغير  تربيالمرشدين  تعءى  القدس  ضواحي  مجاالت  ة  في  التجصص 

 شد(. المهني، والنمو المهني للمر  ناء)األ

الفروق  مصدر  )اختبار    استجدي  ،وإمجان  البعد   للمقارمات(  Scheffeشيفيه  مة  الننائية 

لدى المرشدين التربويين في مدارس تربية ضواحي    التوافق المهنيمستوى  متوسطات  للفروق بين  

، وذلك كما  ي للمرشد(نلمهالتجصص في مجاالت )األناء المهني، والنمو امتغير  ءى لالقدس تع

 (. 29ح من خالل الجدول )هو واض
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متوسطات  بين ة البعدية للفروق ( للمقارنات الثنائيScheffe: نتائج اختبار شيفيه ) ( 29جدول )
زى لمتغير س تعفي مدارس تربية ضواحي القد األداء المهني والنمو المهني للمرشدمستوى 

 التخصص  

 المقارنات  المتغير
المتوسط 

 ي سابالح

خدمة 

 اجتماعية

تخصصات  

 أخرى 

 األداء المهني 

 ---- *0.34 4.01 إرشاد نفسي تربوي 

 ----  3.68 خدمة اجتماعية

  ---- 3.75 صصات أخرى تخ

 النمو المهني

 ---- *0.28 4.33 إرشاد نفسي تربوي 

 *0.27-  4.06 خدمة اجتماعية

  ---- 4.32 تخصصات أخرى 

 (0.05صائيًا عند مستوى ) حل إ * الفرق في المتوسطات دا 

ناء ( إلى أذ الفروق بين متوسطات مستوى األ29ق الجدول )ير المقارمات الننائية البعدمة وفتش

ظهرت   المهني والنمو المهني للمرشد في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير التجصص 

ا األناء  اجتملمهنفي  خدمة  تجصص  وبين  تربوي  مفسي  إرشان  تجصص  بين  وكاما   ةاعي ي 

 ني أعلى. سي تربوي، الذين كاذ توافقها المهلصالح تجصص ارشان مف

المرشد  بين  المهني  النمو  في  الفروق  تربوي وظهرت  مفسي  إرشان  تجصصهن  الذين  ين 

ى، وكاما  أخر   والتجصصات األخرى من جهة وبين الذين تجصصها خدمة اجتماعية من جهة

 مهني أعلى. أخرى الذين كاذ توافقها ال ت صصاالفروق لصالح تجصص إرشان مفسي تربوي وتج 

اإليجابي والتوافق  التفكير  جد عالقة ارتباطية إات داللة إحصائية بين  هل تو :  السؤال الخامس

 ؟ في مدارس مديرية تربية ضواحي القدسلدى المرشدين التربويين  المهني

( Pearson Correlationاسرررتجدي معامرررل ارتبررراو بيرسررروذ ) ،السرررؤال الجرررامسلإلجابرررة علرررى 

فري لردى المرشردين التربرويين  لتوافرق المهنريامرن جهرة وبرين  التفكيرر اإمجرابين إمجان العالقة بري

 (.30، كما هو واضح من خالل الجدول )من جهة أخرى  يرية تربية ضواحي القدسمدارس مد 
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وافق  ت ال من جهة وبين  التفكير اإليجابي بين  بيرسون للعالقة  باط (: نتائج معامل ارت 30جدول )
 من جهة أخرى  واحي القدس في مدارس مديرية تربية ضلتربويين لدى المرشدين ا المهني

 ة اإلحصائية الدالل قيمة )ر(  المتغيرات 
 0.00 **0.49 األداء المهنيالتفكير اإليجابي * 

 0.00 **0.49 نةنظرة المجتمع للمهالتفكير اإليجابي * 

 0.00 **0.45 هنةالشعور اتجاه المالتفكير اإليجابي * 

 0.00 **0.55 ين اآلخرينالعالقة مع الرؤساء والعاملابي * التفكير اإليج

 0.00 **0.64 المهني للمرشد النموالتفكير اإليجابي * 

 0.00 **0.72 للتوافق المهنيالدرجة الكلية التفكير اإليجابي * 

 (≥ 0.05ند مستوى الداللة ) عيا (، * دالة إحصائ≥ 0.01صائيا عند مستوى الداللة ) ة إح** دال 

وبين   جابيالتفكير اإليمعامل االرتباو للعالقة بين  أذ  (  30)  تشير المعطيات الوارنة في الجدول

(، وهذا يدل على وجون عالقة طرنمة موجبة  0.00( بداللة إحصائية )0.72)التوافق المهني  

اإليجابيبين    ائياً إحص  نالة المهني  التفكير  التوافق  بأم  ث حي  ،وبين  التفكيكلما    هيتضح  ر زان 

زان    اإمجابي المهكلما  المرشدين  التوافق  لدى  تربية  ني  مديرية  مدارس  في  ضواحي  التربويين 

 وبهذه النتيجة تقبل الفرضية التاسعة.والعكس صحيح.  ،القدس
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 الفصل الخامس 

 ياتلتوصمناقشة النتائج وا
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 الفصل الخامس 
 أواًل: مناقشة النتائج 

المرشدين التربويين ما مستوى التفكير االيجابي لدى  :  السؤال األولائج المتعلقة بتالنمناقشة  

 ؟ تربية ضواحي القدس ي مدارسف

تربيرة ضررواحي  ي مردارسمسررتوى التفكيرر االمجرابي لرردى المرشردين التربرويين فررأذ  ظهررت النترائجأ

( بنسرربة 4.16)مجررابي اإ للتفكيررر، حيررث بلررغ المتوسررط الحسررابي للدرجررة الكليررة ليرراً كرراذ عا القرردس

 %(. 83.2لغا )مئوية ب

عررالي الررذي تلقرروه مسررتوى التأهيررل االكررانممي والترردريب العملرري الأذ الررى  ةويمكررن تفسررير النتيجرر

امجابرا علرى  امعكرس مما كمرشدين وتلقي نورات تأهيلية في التفكير وامواعه ا ناء عملها كمرشدين

كا كرا كبيرر مرن الجبررات لردى يجرة امضرا الرى ترراالنتير هرذه مستوى تفكيرها االمجرابي ويمكرن تفسر

جربة مع الطلبة تكسب المرشد قدرة ن خالل عملها في الميداذ االرشاني فكل تهؤالء المرشدين م

 كمرا .االمجرابي  لتفكيرلى امستفيد من كل مشكلة ارشانمة ويطور في قدراته ع  ألمهتفكيرية جديدة  

تفكيررر وسررلوك كمررا معبررر عررن  يررة فرري الشجصررية مررنمجابجوامررب إأذ التفكيررر اإمجررابي معبررر عررن 

 يرررؤني ذلرررك مرررن إمجررراز شجصرررية بمررراذكاء الوجررردامي وتقررردير الرررذات والكفررراءة التغليرررب للتفررراؤل والررر

رها ى تفكيررمسررتو كمررا اذ مسررتوى الرضررا الرروظيفي لرردى هررؤالء المرشرردين يءيررد مررن  وتحقيررق للررذات 

ين فررري مررردارس تربيرررة التربررروي لمرشررردين ادى لرررمجرررابي التفكيرررر اإكمرررا أذ ارتفررراع نرجرررة ، االمجرررابي

لرررى ممرررط التنشرررئة مرومرررة فررري التفكيرررر والرررذي معرررون فررري االصرررل االرررى  ون قرررد معررر ضرررواحي القررردس

ة الوظيفرعلرى البعيد عن العمل النمطي وااللتءاي الحرفي بالقوامين واللوائح الرذي مغلرب   االجتماعية

 (2017ابرررن عررروف )نراسرررة و  (2017شرررهد )نراسرررة كرررل مرررن وتتفرررق هرررذه النتيجرررة مرررع  .الرسرررمية

 فكيرررررالترررري أظهرررررت متائجهررررا أذ مسررررتوى الت ،(2016إبررررراهيا ) ، ونراسررررة(2017ربرررروح )نراسررررة و 
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أظهرت التي  (2014الحرايءة )اإمجابي لدى المرشدين التربويين كاذ مرتفعًا. واختلفا مع نراسة 

 .سةلدراعينة ا مستوى التفكير اإمجابي كاما بدرجة متوسطة لدىأذ  هاتائجم

مسررتوى ات داللررة إحصررائية فرري هررل توجررد فررروق إ: الثررانيالسررؤال ئج المتعلقررة بمناقشررة النتررا

لمتغيررر المرشرردين التربررويين فرري مرردارس تربيررة ضررواحي القرردس تعررزى  جررابي لرردىااليالتفكيررر 

 .لتخصص(برة، االخ سنوات ،الجنس، المؤهل العلمي)

المنبنقرة ( 4-1مرن ) لة الفرعيرةمترائج األسرئ اقشرةا منامي، تمرلمناقشة النتائج المتعلقة بالسرؤال النر

 :عنه اآلتية

توجررد فررروق إات داللررة إحصررائية عنررد  هررل: األولبالسررؤال الفرعرري ناقشررة النتررائج المتعلقررة م

ى المرشدين التربرويين بي  لديجامستوى التفكير االبين متوسطات  ( ≥ 0.05مستوى الداللة )

 ؟تغير الجنسى لمقدس تعز في مدارس تربية ضواحي ال

الدراسةتوصل إحصا  ا  ناللة  ذات  فروق  وجون  عدي  متوسطات  ئية  إلى  التفكير  بين  مستوى 

 .المرشدين التربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير الجنس لدى االمجابي

تحكررا لتربررويين مجضررعوذ لررنفس األمظمررة والقرروامين الترري شرردين االمر أذ ھررذه النتيجررة إلررى  ى وتعررز 

التأهيررل سررواء كرراموا الرردعا و  س ضررواحي مدينررة القرردس، ويتمتعرروذ بررنفسمرردار االرشرراني فرري عمررل ال

وممررط التنشررئة االجتماعيررة الررذي مجلررق  يتعررون ھررذه النتيجررة للنقافررة السررائدة فرروقررد  ،ذكررورا اي امرراث 

ي التر الروظيفيإلى االستقرار  كما قد تعون ھذه النتيجة  ،سين   الجند كالالتفكير ومرومة التفكير عن

انائهررا  مجعلهررا مطرروروذ وهررذا دين التربويرروذ فرري مرردارس تربيررة ضررواحي القرردس، يتمتررع برره المرشرر

الجبررة مرن خررالل المشراركة فري النردوات والمررؤتمرات  الل المعرفرة والررتعلا واكتسراب مرن خر الروظيفي

 وق وجرون فرر التري أظهررت عردي  (2017ربوح )النتيجة مع نراسة  ا هذه  اتفقو   .الداخلية والجارجية
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التوجيرره واإرشرران المدرسرري  تفكيررر اإمجررابي ومهررارات التواصررل لرردى مستشرراري ي العالقررة بررين الفرر

التري توصرلا إلرى وجرون فررروق  (2014الحرايرءة )، واختلفرا مرع نراسررة الف الجرنسوالمهنري براخت

 اختلفررا مررعكمررا  .جميررع مهررارات التفكيررر اإمجررابي جررنس فررير الذات ناللررة إحصررائية تعررءى أل رر

 ماث.الجنس لصالح اإوجون فروق وفق متغير لا إلى التي توص (2013) نمدينراسة 
 

توجررد فررروق إات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى  هررل: ثررانيبالسررؤال الفرعرري المناقشررة النتررائج 

المرشردين التربرويين فري  ي  لردىيجرابمسرتوى التفكيرر االبرين متوسرطات  ( ≥ 0.05الداللرة )

 ؟يالمؤهل العلمغير لمت دس تعزى مدارس تربية ضواحي الق

التفكير  بين متوسطات  حصائية  إلى وجون فروق ذات ناللة إ  توصلا الدراسة ابي  االمج مستوى 

، لصالح  المؤهل العلميالمرشدين التربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير    لدى

 ي ماجستير فأعلى. العلم هلهاالذين مؤ 

ت العلميررة ماجسررتير فررأعلى مكرروذ ين أصررحاب المررؤهالربررويدين التالمرشررهررذه النتيجررة إلررى  وتعررزى 

التي يتمتعروذ بهرا  ممارسة العمليةالجبرة والفكير المرذ متيجة  على في االستنتاى والتلديها قدرات أ 

ر  قرة بأمفسرها علرى مواجهرة لى أكنرفرأع حملة الماجستير كذلك فإذ،  في الجوامب التربوية والعلمية

هتحرردمات العمررل مررن حملرر تفكيرررها مكرروذ أكنررر إمجابيررة مررن غيرررها مررن األقررل لررذا فررإّذ  انات ة الشررّ

التري  (2014نراسرة الحرايرءة )قا هذه النتيجة مرع واتف شدين أصحاب الدرجات العلمية األقل.المر 

ي فررري جميرررع مهرررارات العلمررر مؤهرررلوجرررون فرررروق ذات ناللرررة إحصرررائية تعرررءى أل رررر التوصرررلا إلرررى 

 .لعلياات االدراس لصالح حملة التفكير اإمجابي



85 

 

وجررد فررروق إات داللررة إحصررائية عنررد ت هررل: بالسررؤال الفرعرري الثالررثنتررائج المتعلقررة مناقشررة ال

مستوى التفكير االيجابي  لدى المرشدين التربرويين بين متوسطات  ( ≥ 0.05لداللة )مستوى ا

 ؟سنوات الخبرةعزى لمتغير لقدس تحي افي مدارس تربية ضوا

االمجرابي مسرتوى التفكيرر برين متوسرطات ت ناللرة إحصرائية ق ذاجرون فررو و  توصلا الدراسة إلرى

سررنوات الجبرررة، لصررالح لقرردس تعررءى لمتغيررر رشرردين التربررويين فرري مرردارس تربيررة ضررواحي االم لرردى

 سنوات(. 10سنوات(، و)أكنر من  10-6)أصحاب الجبرة 

 فيهرررا وذ مكررر يو المهنرررعامرررل الرررءمن والنمرررالمرتبطرررة ب ى أذ زيرررانة الجبررررةيجرررة إلرررالنتهرررذه  ى وتعرررز 

ويشرعروذ بالرضرا عمرا حققروه  االرشاني عملمتطلبات ال قد استطاعوا إشباع العديد من  المرشدوذ 

مقارمررة باألقررل خبرررة  طريقررة تفكيرررهاويررنعكس كررل ذلررك علررى  ،والمھنرري المسررتويين الشجصرري علررى

وأذ  ةكنيرر امرامها والتحردمات تكروذ  د من االحتياجات التي لا تشربعالعدي  ھناكذ  أب  الذين مشعروذ 

ا ويشعرھا ذلرك بالضرغوو النفسرية التري مستطيعوا إشباعھ المءيد من الجھد والوقا لكيعليھا بذل  

األكنررر خبرررة يتمتعرروذ بالعديررد مررن المءامررا المرشرردين التربررويين ، كمررا أذ طريقررة تفكيرررهار علررى تررؤ 

 مكامررة االجتماعيررةع الارتفرراو  والترقيررة، وبالتررالي إشررباع حاجرراتھا لررة األعبرراء،اتررب وقكالر الوظيفيررة 

يجررة مررع واتفقررا هررذه النت .ين أصررحاب الجبرررة األقررلإمجابيررًا أكنررر مررن المرشررد وهررذا مجعررل تفكيرررها 

روق علررررى مقيررراس التفكيررررر فررروجررررون التررري توصررررلا إلرررى  (2014النجررررار وعبرررد الرررررؤوف )نراسرررة 

 5أقل من    جبرةرمة بالسنوات مقا  5الجبرة لصالح ذوي الجبرة أكنر من  سنوات  إلى اإمجابي تعون 

فري العالقرة برين  إلرى عردي وجرون فرروق التي توصرلا  (2017ربوح )واختلفا مع نراسة      سنوات.

ير اإمجابي ومهرارات التواصرل لردى مستشراري التوجيره واإرشران المدرسري والمهنري براختالف التفك

غيررر وفررق مت وجررون فررروق الترري توصررلا إلررى عرردي  (2013) نمرردياسررة مررع نر  تلفررا ، كمررا اخالجبرررة
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 .الجبرة

توجررد فررروق إات داللررة إحصررائية عنررد  هررل: بالسررؤال الفرعرري الرابررعلنتررائج المتعلقررة مناقشررة ا

مستوى التفكير االيجابي  لدى المرشدين التربرويين بين متوسطات  ( ≥ 0.05الداللة )مستوى 

 ؟التخصصتعزى لمتغير القدس احي في مدارس تربية ضو 

 االمجرابي لرردىمسرتوى التفكيررر ات حصررائية برين متوسررطلرة إذات نالوجرون فررروق أظهررت النتررائج 

لصالح تجصرص ، التجصص لمتغير  ربويين في مدارس تربية ضواحي القدس تعءى المرشدين الت

 . إرشان مفسي تربوي 

النتيجة    وتعزى  مفسي تر هذه  لبوي  إلى أذ أصحاب تجصص إرشان  ديها قدرة أعلى على  مكوذ 

حاجات المتعلا بشجصيته  التعرف على    بقدرات أكبر على   تعوذ مها يتمالتفكير اإمجابي، وذلك أل 

إلى عملية التحصيل الدراسي ورعامة المتأخرين   ها النفسية واالجتماعية والسلوكية إضافةفي جوامب

والمبدعين والمتفوقين  اإمجنراسيًا  تفكيرها  كاذ  لذا  م ابي  ،  تجصص أعلى  أصحاب  تفكير  ن 

التج  أو  االجتماعية  األالجدمة  نرا  .خرى صصات  توصلا    (2017ربوح ) سة  واختلفا مع  التي 

رات التواصل لدى مستشاري التوجيه  في العالقة بين التفكير اإمجابي ومها  ق إلى عدي وجون فرو 

 التجصص. واإرشان المدرسي والمهني باختالف 

يين التربرو   لردى المرشردين  مهنريما مسرتوى التوافرق الالثالث:  لسؤال  ة بامناقشة النتائج المتعلق

 واحي القدس؟ض مدارس تربية في

ضررواحي  س تربيررةمرردار  لرردى المرشرردين التربررويين فرري مهنرريال أذ مسررتوى التوافررق أظهرررت النتررائج

 ويينلتربرللدرجرة الكليرة للتوافرق المهنري للمرشردين ا، حيرث بلرغ المتوسرط الحسرابي كبيراً كاذ    القدس

لتربررويين لمهنرري للمرشرردين افررق ات التواوجرراءت مجرراال%(. 75.8( وبنسرربة مئويررة بلغررا )3.79)
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( 4.16حسرابي ) بمتوسط األول مجال النمو المهني للمرشد   مرتبة حسب أهميتها كالتالي: المركء

بمتوسررط حسررابي  مجررال مظرررة المجتمررع للمهنررة%(، ترراله فرري المركررء النررامي 83.2ومسرربة مئويررة )

 بمتوسرط حسرابي هنيالم األناء مجال%(، وجاء في المركء النالث 79.6بة مئوية )( ومس3.98)

سررط بمتو  مجررال الشررعور اتجراه المهنررةء الرابرع %(، وجراء فرري المركرر75.2( ومسربة مئويررة )3.76)

العالقرة مرع %(، وحرل فري المركرء الجرامس واألخيرر مجرال 70.6( ومسبة مئويرة )3.53حسابي )

 .%(70.0( ومسبة مئوية )3.50بمتوسط حسابي ) يناآلخر  ملينالرؤساء والعا

ومرروذ بأنائرره بكررل مرشرردين التربررويين يرردركوذ أهميررة عملهررا حيررث مقلنتيجررة إلررى أذ الذه اهرر وتعررزى 

والصرررعوبات التررري  يرررة لرررذلك ال يررردخروذ جهررردا فررري حرررل مشررركالت الطلبرررةوبكفررراءة عال جهرررد وأمامرررة

 امي أكنررر منرره مررن أمهررا مجرررن وظيفررةق إمسررن منطلرران مرريواجهومهررا، فهررا يتعرراملوذ مررع مهنررة اإرشرر

الطلبرة  مرن مهنرة لمسراعدة جميرع مرن محتراى إلرى اإرشران   هنرة إمسرامية، وهريهري مإرشان  فمهنة ا

، بالترالي فالمرشرد التربروي يررى فري مهنتره هرذه يرن او عررق بغا النظرر عمرن هرو او جنسرية او ن 

النجراح فرري قيررامها  –شردين يرردركوذ ذ المر ك فررإاالخرررى كرذل الميرءات الترري تتميرء عررن براقي المهررن

، كرل ----اصرر لعملره نع تشراركي وجمراعي مرع ذ العمل االرشرانيمكو   تطلب اذبمسؤولياتها ت

وقرد  كبيرر.ارس تربية ضواحي القردس بتوافرق مهنري أنى إلى تمتع المرشدين التربويين في مد   ذلك

لردى وى التوافرق المهنري مسرتالتي توصلا إلى أذ   (2010)  فحجاذاتفقا هذه النتيجة مع نراسة  

ذ لرى االتري توصرلا إ (2011الءاملري )مع نراسرة  أمضاً اتفقا و  ،مرتفعاً   المعلمين والمعلمات كاذ

التي  (2017مون )الرجيبي وحختلفا مع نراسة ، وافوق المتوسطكاذ ى من التوافق المهني  مستو 

بمحافظرة جنرروب ساسرري ا بعرد األمعلمري مرحلررة التعلريا مررالمهنري لرردى أذ مسرتوى التوافررق أظهررت 

 & Sharmaشرارما وجونمرال )ك اختلفرا مرع نراسرة كرذل ،كراذ متوسرطاً  الباطنرة بسرلطنة عمراذ
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Godiyal, 2015) ة مرردارس الحكوميررمعلمرري الل التوافررق المهنرري ى مسررتو  أذ لترري توصررلا إلررىا

ق أذ مسرتوى التوافرالتي أظهرت  (2012) هيبي، أمضًا اختلفا مع نراسة  متوسطاً جاء  ة  والجاص

 .شدين النفسيين كاذ متوسطاً المهني لدى المر 

مسررتوى ة فرري هررل توجررد فررروق إات داللررة إحصررائي: رابررعالالسررؤال ائج المتعلقررة بالنتررمناقشررة 

لمتغيررر يين فرري مرردارس تربيررة ضررواحي القرردس تعررزى لرردى المرشرردين التربررو  التوافررق المهنرري

 ؟سنوات الخبرة، التخصص( ،الجنس، المؤهل العلمي)

بنقرة المن( 8-5مرن ) ة الفرعيرةسرئلمترائج األ نترائج المتعلقرة بالسرؤال الرابرع، تمرا مناقشرةلة المناقش

 :عنه اآلتية

داللررة إحصررائية عنررد  توجررد فررروق إات هررل: الخررامسبالسررؤال الفرعرري تعلقررة مناقشررة النتررائج الم

فري  نوييلدى المرشدين الترب التوافق المهنيمستوى بين متوسطات  ( ≥ 0.05مستوى الداللة )

 ؟مدارس تربية ضواحي القدس تعزى لمتغير الجنس

 التوافق المهنريوى مستبين متوسطات ق ذات ناللة إحصائية إلى عدي وجون فرو لدراسة  لا اتوص

فري الدرجرة الكليرة  دارس تربية ضواحي القدس تعءى لمتغير الجرنسلدى المرشدين التربويين في م

  للتوافق المهني وفي جميع مجاالته.

ة ركوذ تقرردير المجتمررع لمهنررن يررد ذه النتيجررة إلررى أذ المرشرردين التربررويين مررن كررال الجنسرريهرر زى وتعرر

، فري عملره  المرشد بدرجة عالية من التوافق المهني حتى ينجحواهمية اذ يتمتع   اإرشان وأهميتها

رة كما أمها يدركوذ أهمية العالقات االجتماعية للمرشرد مرع المحيطرين بره مرن مدرسرين وطلبرة وإنا

رشرد فري بالرسالة المنوطة مهرا كمماذ ا اتجاه مهنتها شعور مبني على االمدرسية، كذلك شعورهم

بغرا النظرر  تلقروذ الردعا المناسرب مرن مرؤوسريها لتأنمرة واجربها، كما أمهرا يحل مشاكل الطلبة 



89 

 

عردي التري توصرلا إلرى  (2018شري  )واتفقرا هرذه النتيجرة مرع نراسرة عرن كرومها ذكرورًا أي إما رًا. 

 هيبري، كذلك اتفقرا مرع نراسرة نسالج ءى لمتغيرني تعالمه  التوافقفي    نالة إحصائياً وق  ن فر و وج

ن فرررروق نالرررة إحصرررائيًا فررري مسرررتوى التوافرررق المهنررري لررردى دي وجرررو إلرررى عرررتوصرررلا التررري  (2012)

 فحجررراذ نراسرررة النتيجرررة أمضرررًا مرررع، واتفقرررا هرررذه المرشرررد النفسررري فررري عكرررا تعرررءى لمتغيرررر الجرررنس

المهني تعرءى  قوافئية في نرجة التذات ناللة إحصاعدي وجون فروق إلى صلا التي تو   (2010)

روق ذات ون فروجرأظهررت ( التري 2011ءاملري )واختلفا هذه النتيجة مع نراسة ال  ،الجنستغير  لم

ولصرالح  غيرر الجرنسالمرشدين التربويين تعنرى لمتناللة إحصائية في مستوى التوافق المهني لدى 

  .اإماث 

اللررة إحصررائية عنررد ات دفررروق إتوجررد  هررل: بالسررؤال الفرعرري السررادستررائج المتعلقررة مناقشررة الن

لتربويين فري ين الدى المرشد التوافق المهنيى مستو بين متوسطات  ( ≥ 0.05مستوى الداللة )

 ؟مؤهل العلميالمدارس تربية ضواحي القدس تعزى لمتغير 

لردى  التوافق المهنيمستوى متوسطات  بينإلى وجون فروق ذات ناللة إحصائية   توصلا الدراسة

جررة فرري الدر  المؤهررل العلمرريمرردارس تربيررة ضررواحي القرردس تعررءى لمتغيررر  ن فرريتربرروييالمرشرردين ال

ماجسرتير  يع مجاالته، وكاما الفرروق لصرالح الرذين مرؤهلها العلمريي جمالكلية للتوافق المهني وف

  فأعلى.

ية ماجستير فأعلى مكومروا قرد اكتسربوا معرارف النتيجة إلى أذ أصحاب المؤهالت العلمهذه   وتعزى 

هنرري لررديها ممررا مجعررل مسررتوى التوافررق الم علررى القيرراي بعملهررا علررى أكمررل وجرره عدهاات تسرراوخبررر 

شدين التربرويين س على نرجة رضاها وتوافقها المهني بشكل أكبر من المر ينعك، وهذا بدوره  اعلى
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دين ذوي الررردرجات العلميرررة االعلرررى علرررى كمرررا اذ قررردرة المرشررر ت العلميرررة األقرررل.أصرررحاب المرررؤهال

 اكبر.اناء عالي في االرشان ويجعلها مشعروذ بالتوافق المهني بدرجة توى قيق مسالنجاح وتح

ية عنررد توجررد فررروق إات داللررة إحصررائ هررل: السررؤال الفرعرري السررابعبقررة مناقشررة النتررائج المتعل

لدى المرشدين التربويين فري  نيالتوافق المهمستوى بين متوسطات  ( ≥ 0.05مستوى الداللة )

 ؟سنوات الخبرةزى لمتغير س تعي القدمدارس تربية ضواح

 لتوافررق المهنررياوى مسررتلررة إحصررائية بررين متوسررطات وجررون فررروق ذات نال توصررلا الدراسررة إلررى

فررري ، نوات الجبررررةسرررة ضرررواحي القررردس تعرررءى لمتغيرررر لررردى المرشررردين التربرررويين فررري مررردارس تربيررر

وات خبررتها ن سرنح الرذيفرق المهنري وفري جميرع مجاالتره، وكامرا الفرروق لصرالالدرجة الكليرة للتوا

 سنوات(. 10)أكنر من 

سرنوات مكومروا قرد  10ألكنرر مرن رة امرشدين التربويين أصحاب الجبهذه النتيجة إلى أذ ال  وتعزى 

مبنيرررة علرررى اسرررس علميرررة  لإلرشررران ها كمرشررردين تربرررويين واذ ممارسرررت وكفررراءات  اكتسررربوا مهرررارات 

ن جعلررا مررنها خبررراء فرري رشررديلهررا كمالطويلررة الترري مرررو بهررا خررالل عم التجررارب بيررة وهررذه تجري

مرررنها ومرررا هرررو لررروب يها الجبررررة لمعرفرررة مرررا هرررو مط، فهرررا أصررربح لرررد ممارسرررة مهرررامها االرشرررانمة 

وجون فروق ي أظهرت ( الت2011مع نراسة الءاملي )واختلفا هذه النتيجة    محظور عليها فعله.

وات الجبرة في لسن ن تعءى في مستوى التوافق المهني لدى المرشدين التربوييذات ناللة إحصائية  

التي  (2009الصعب )ك اختلفا مع نراسة كذل اإرشان التربوي ولصالح أقل من خمس سنوات.

هنري لردى ن متوسرطات نرجرات التوافرق المعدي وجرون فرروق ذات ناللرة احصرائية بريتوصلا إلى  

مرون ي وحالرجيبر، كما اختلفا هذه النتيجة مع نراسة نوات الجبرةعينة البحث تبعا لمتغير عدن س

لمسرتوى التوافرق المهنري تبعرًا جرون فرروق ذات ناللرة إحصرائية عردي و إلى  التي توصلا    (2017)
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عردي وجرون فرروق توصرلا إلرى التري  (2010) فحجاذ، واختلفا مع نراسة رةت الجبلمتغير سنوا

 .سنوات الجبرةتغير لمهني تعءى لمق ائية في نرجة التوافذات ناللة إحصا

 توجررد فررروق إات داللررة إحصررائية عنررد هررل: الفرعرري الثررامنبالسررؤال  علقررةمناقشررة النتررائج المت

لدى المرشدين التربويين فري  فق المهنيلتواامستوى بين متوسطات  ( ≥ 0.05مستوى الداللة )

 ؟صالتخصاحي القدس تعزى لمتغير مدارس تربية ضو 

لتوافق اوى  مست عدي وجون فروق ذات ناللة إحصائية بين متوسطات  إلى  توصلا الدراسة  

في ،  التجصص القدس تعءى لمتغير  لدى المرشدين التربويين في مدارس تربية ضواحي    مهنيال

لل الكلية  والشعور  توافالدرجة  للمهنة،  المجتمع  )مظرة  مجاالت  وفي  المهني  المهنة،  ق  اتجاه 

 اآلخرين(. لرؤساء والعاملين والعالقة مع ا

رغا من اختالف تجصصاتها  ين على الربويهذه النتيجة إلى أذ المرشدين الت  ويمكن عزو

امدمجوا قد  جميعًا  أمها  م  إلى  فها  عملها،  سنوات  مدى  على  اإرشاني  العمل  مع  عملو في  ذ 

يومي   بشكل  ومشاكلالطالب  قضاما  من  يواجهومه  اج  وما  من  وبحث  الستشارات  ل  تحتاى 

ا ، كمتربوي سي و يبقى هناك فارق لصالح من تجصصها ارشان مف اال اذ حلولالوصول ألفضل ال

يتلقو  التي  باإرشان  الجاصة  الدورات  بين تجصص  أمها من خالل  الفروق  اختفاء  إلى  أنت  مها 

واتفقا هذه النتيجة مع    .والتربوي والتجصصات األخرى في التوافق المهني لديها  نفسياإرشان ال

توافق  ى الوجون فروق ذات ناللة إحصائية في مستو التي أظهرت عدي    (2011سة الءاملي )نرا

  ( 2017مون )الرجيبي وحع نراسة  ، واختلفا مهني لدى المرشدين التربويين تعءى للتجصص الم

 .جصص ر التتوى التوافق المهني تبعًا لمتغيوجون فروق نالة إحصائيًا لمس التي توصلا إلى 
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ين  اطية إات داللة إحصائية بارتبهل توجد عالقة  :  الخامس  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال

مدارس مديرية تربية ضواحي  في  بويين  لدى المرشدين التر   فق المهنيلتفكير اإليجابي والتواا

 ؟القدس

وبررين  التفكيررر اإليجررابيبررين نمررة نالررة إحصررائيًا طر  ارتباطيررة توصررلا الدراسررة إلررى وجررون عالقررة

 (. 0.72) مال االرتباو للعالقة بينهمعام بلغ إذ التوافق المهني، 

ناعرة بأهميرة ات لدمره قنة اإرشان، حيث أذ الجميع برى النظرة اإمجابية لمهإلة  هذه النتيج  وتفسر

يرين من الطلبرة اصربح لرديها ، حيث أذ الكن--ة اإرشان ونورها في رفع المستوى االكانممي مهن

، قرة بمشركالتهامتعلاجتماعات وحوارات ها من  مع المرشدين ويلبوذ نعوات  قناعة بضرورة التعاوذ 

رشررران، كمرررا أذ قررردرة عمليرررة اإعبررروذ نورًا مهمرررًا فررري فاعليرررة المدرسرررية والمعلمرررين يل نارةكمرررا أذ اإ

جابي الذي يتمتعروذ بره لرديها القردرة علرى المرشدين التربويين بحكا الدرجة العالية من التفكير اإم

ة ووسرائل، لرذا كامرا العالقر نوات ل مرا هرو متراح لرديها مرن أإ راء مهنتها من خالل استجدامها لك

. فري مردارس ضرواحي القردس قويرةلتربرويين توافق المهني لدى المرشردين ان التفكير اإمجابي والبي

 بين امجابية ارتباطيه عالقةوصلا إلى وجون  التي ت  (2017شهد )واتفقا هذه النتيجة مع نراسة 

( 2017) مضًا اتفقا مع نراسة ربوح، أيالمهن والنجاح والتأهيل والجنس والعمر اإمجابي التفكير

ر اإمجابي ومهرارات التواصرل لردى ين التفكيعالقة ذات ناللة إحصائية ب  ن التي توصلا إلى وجو 

( التررري 2016كرررذلك اتفقرررا مرررع نراسرررة إبرررراهيا ) ،مستشررراري التوجيررره واإرشررران المدرسررري والمهنررري

مرع ضرًا واتفقرا أم ،األناء المهنريبي و رنمرة برين التفكيرر اإمجراأذ هناك عالقة ارتباطية طأظهرت  

ة إحصررائيا بررين التفكيررر اإمجررابي جابيررة نالرروجررون عالقررة إمالترري اظهرررت  (2014نراسررة الحرايررءة )

التري بينرا ( 2013) نمدي ، واتفقا مع نراسةربويينومهارات التواصل الم دركة لدى المرشدين الت



93 

 

مردارس فري  اصرل المدركرة لردى المرشردينالتو تفكير اإمجرابي ومهرارات  عالقة إمجابية بين ال  وجون 

ة تشرير بصرورة مباشررة او غيرر مباشررة ات السرابق، كل النترائج لهرذه الدراسرميةمحافظة نمشق الرس

ابي عند أي فرن في أي مهنة سيؤني الى مستوى اعلى الى اذ المستوى االعلى من التفكير االمج

مجررابي اال ي ومسررؤوليات، الذ التفكيرررمهررا مررا تتطلبرره هررذه المهنررة مررنمررن التوافررق المهنرري مررع كررل 

ذاتيرة عاليرة وهرذا  رة امجابيرة وكفراءةحردمات بصرو الرى المواقر  والتمهنرة ينظرر    مجعل الفرن فري أي

اذ النجاح في حل مشراكل الطلبرة ى عاتقه وخصوصا لب على أي مهمة ملقاة علمسهل عليه التغ

س يررنعكمررن تفكيررره االمجررابي وهررذا ءيررد رة علررى حررل هررذه المشرراكل يبررأذ لدمرره القررد  ومسررتوى المرشررد 

 على توافقه المهني.
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 ثانيًا: التوصيات 
 ي توصلا إليها الدراسة الحالية، توصي الباحنة بما يلي:نتائج التفي ضوء ال

مررن أهميررة فرري مجرراح  قرردرةلمرشرردين التربررويين لمررا لهررذه الاإمجررابي لرردى ا تعءيررء  قافررة التفكيررر -1

عمليررة ا نرراء العمليررة سررات خررالل برررامج تدريبيررة وممار مررن  وذلررك دين فرري أناء عملهررا.المرشرر

 رشانمة.اال

والتجصصرررات  الجدمرررة االجتماعيرررة االمجرررابي لتجصصرررات  تفكيربرررال لرررقإضرررافة مسررراقات تتع -2

 ي بأناء واجباتها االرشانمة على اكمل وجه.القياحتى مستطيعوذ  األخرى.

 وافرق، الذ التتروافقها المهنري سرتوى م ءيرانة من المعلومات ل  بمءيد   تبصير المرشدين التربويين -3

 ي للرضا الوظيفي.المهني عامل مها ورئيس

راسررات الترري تبحررث فرري التفكيررر اإمجررابي لرردى المرشرردين التربررويين مررن يررد مررن الد إجررراء المء  -4

جصررية , وعالقترره بررنمط شالسررلبي(-حرردنات التفكيررر )اإمجررابينراسررات مقارمررة لم خررالل إجررراء

 ة.مرشدين وقدراتها الذكائيال
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 المصادر والمراجع 
 العربية: اجع المر 

برراداء المهنرري لرردى مرروافي بنرر  امرردرمان وعالقترره  التفكيررر االيجررابي .(2016) .اإبررراهيا، راميرر

 غير منشورة، جامعة الجرطوي، السوناذ.، رسالة ماجستير الوطني بمحلية الخرطوم

جررابي لرردى المرشرردين االيلترردين وعالقترره بررالتفكير ا .(2017) .ابررن عرروف، لينرردا سررراى محمررد 

يرة الدراسرات نيلرين، كلجامعرة الاجستير غير منشورة، رسالة م،  والية الخرطومين بالنفسي

 العليا، كلية اآلناب، قسا علا النفس.

(. صراع األنوار وتأ يره على التوافق المهني للطالب العاملين برالمركء 2009عمارة، سمية. )بن  

الجرررررامعي ركء برررررالمللطرررررالب العررررراملين : نراسرررررة ميداميرررررة واستكشرررررافية بغرنامرررررة الجرررررامعي

حرررول الملتقرررى الررردولي دن خررراح ، )عرررنسرررانية واالجتماعيرررةمجلرررة العلررروم اإل ، بغرنامرررة

 .379-148، الجءائر: ، جامعة ورقلةالمعاماة في العمل(

غيرر  ماجسرتير لةرسرا ،المهنري برالتوافق وعالقتهرا  اإلشرراف  بيعرةط  .(2017)  .بوعطيط، سرفياذ

 .الجءائر منتوري، جامعة منشورة،

 ،يجررابي (الررنفس االاطررالق طاقررات الحيرراة ) قررراءات فرري علررم  .(2012) .صررطفىم،  ي حجرراز 

 لبناذ –لطباعة والنشر ببيروت التنوير ل

 المدركررة التواصررل بمهررارات عالقتررهو  اإليجررابي التفكيررر .(2014). الحرايررءة، جعفررر عبررد العءيررء 

 نشرورة،ميرر  غرسرالة ماجسرتير    ،عمران  العاصرمة  محافظرة  فري  التربويين  نالمرشدي  لدى

 كلية العلوي التربوية والنفسية، عماذ.
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االسررهاي النسرربي للررذكاء الوجرردامي  .(2011) .حمررد ابررو شررقةوسررعده ا ،ح المالحررةعبررد الفترراحنرراذ 

وث مجلرررة البحررر –فصرررل الروضرررة  برررإنارةمرررة فررري التنبرررؤ والتوافرررق المهنررري وابتكاريرررة المعل

 .293  -232 (:3)1، النفسية والتربوية

لررردى  ل المدركرررةالتفكيرررر االيجرررابي وعالقتررره بمهرررارات التواصررر .(2013). عرافررر نمررردي، اممررراذ

قسرررا غيررر منشررورة،  نكترروراة رسررالة ، دارس محافظررة دمشرررق الرسررميةالمرشرردين فرري مرر

  ة، جامعة نمشق، الجمهورية العربية  السورية.االرشان النفسي، كلية التربي

التوجيرره  مستشرراري  لرردى لتواصررلا اتر بمهررا اإليجررابي التفكيررر عالقررة .(2017) .ربرروح، ميررانة

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ة،غير منشور  ماجستير رسالة ،نيواالرشاد المدرسي والمه

مرحلررة التعلرريا مررا بعررد (. التوافررق المهنرري لرردى معلمرري 2017الرجيبرري، يوسرر   وحمررون، محمررد. )

ت راسررادجنرروب الباطنررة بسررلطنة عمرراذ وعالقترره برربعا المتغيرررات،  األساسرري بمحافظررة

 .456-433(: 91)1، عربية في التربية وعلم النفس

 المدركررة الذاتيررة بالفاعليررة تررهوعالق المهنرري التوافررق .(2016). دريررة محمررد يوسرر الرواحيررة، ب

رسرالة  ،ليةداخال ةبمحافظ والتعليم للتربية العامة المديرية الموافين في  من  عينة  لدى

 والدراسرررات  ةالتربيررر واآلناب، قسرررا لرررويالع مرررءوى، كليرررة جامعرررة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة،

 االمسامية.

 لرردى المهنرري التوافقبرر وعالقترره األخالقرري التفكررري  .(2011) .موسررى طفىمصرر الءاملرري، أممررن

 الجامعة االسالمية، غءة. رسالة ماجستير غير منشورة، ،المرشدين التربويين

  علررى ميدانيررة راسررةنرري دالمه بررالتوافق وعالقتهررا التنظيميررة الثقافررة .(2017) .يهشررا، قةةةزرو 

 التعليا وزارةالة ماجستير غير منشورة، رس، بسكرة فرع الجزائر اتصاالت  مؤسسة  افيو 
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واالجتماعيرة،  اإمسرامية العلروي بسركرة، كليرة  خيضر  محمد   العلمي جامعة  والبحث   العالي

 ية.االجتماع العلوي قسا

ة اريكسررررون وعالقترررره نظريررروفررررق النمررررو النفسررري واالجتمرررراعي  .(2005) .ءهرامررري ، مجمرررةال 

 – ت المرحلرة الثانويرة بمدينرة الطرائفالتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب وطالبراب

 جامعة اي القرى مكة المكرمة –كلية التربية  – غير منشورة  رسالة ماجستير  –السعونمة 

كيررر دور معلمرري المرحلررة الثانويررة فرري تنميررة منرراهج التف .(2014) .السررر، حنرراذ عمررر أحمررد 

اجسرتير غيرر رسرالة م ،ضروء الكتراب والسرنة وسربل تفعيلره جابي  لردى طلبرتهم فرياالي

البحرررث العلمررري والدراسرررات العليرررا، كليرررة التربيرررة، الجامعرررة االسرررالمية ، شرررئوذ  منشرررورة،

 ًأصول التربية، تربية اسالمية.

مات العالقررة بررين السرر التفكيررر االيجررابي كمتغيررر وسرري  فرري .(2015) .حمررد أسررليا، عررالء بررن 

جامعة اي ، منشورة غيرماجستير    ، رسالةالسيارات  صية ومعدل االخطاء في قيادةالشخ

 .المملكة العربية السعونمة ،ى القر 

 .، جامعة عين شمس، القاهرة: عالا الكتب التفكير أساسياته وأنواعه(. 2011. )سليماذ، سناء

لردى  اإمجراز يرةبدافيتره عالقالتفكير اإمجرابي و  .(2016) .ل محمد بدركما  يماء محمد السيد، ش

مجلرة   ،د ور سرعيب جامعةية، نراسة ارتباطية تنبؤية،  الناموية الفنية التجار   طالب المرحلة

 .799-774(: 20)2 ،كلية التربية

ات الحكومية وعالقته التوافق المهني للمرضين العاملين بالمستشفي  .(2002).  الشافعي، ماهر

جامعررة االسررالمية، ربيررة، الغيررر منشررورة، كليررة الت، رسررالة ماجسررتير لشخصرريةهم ابسررمات

 غءة.
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 والنجرراح هيررل والررا  والجررنس بررالعمر وعالقترره االمجررابي التفكيررر .(2017) .راذعبرراس شررمشررهد، 

وم مجلررة كليررة التربيررة األساسررية للعلرر ،جامعررة بابررلالتربررويين،  المرشرردين لرردى المهنرري

 .335-316(: 33)1 ،التربوية واالنسانية

 ،يرة الخاصرةالترب وافق المهنري لردى مربريالمهني وعالقتره برالت  االختيار(.  2018)شي ، رقية.  

 الجءائر.  - سعيدة –جامعة الدكتور موالي الطاهررسالة ماجستير غير منشورة، 

مستشرفيات  فري لصرحيةا لمهرنا ذوي  لردى المهنري  التوافرق  .(2010)  .محمرد   سامي  عامر  الح،ص

-166(: 6)1، التربية كلية مجلة المتغيرات،    ا ببع  وعالقته  العراق  في  القلب   حةجرا

206. 

القيم وعالقتهما بالتوافق المهني لدى المرشردين المدرسريين بتعلريم   .(2009)  .عب، محمرد الص

ملكررة منشررورة، كليررة التربيررة، جامعررة أي القرررى، الم رغيرر، رسررالة ماجسررتير الليررث والقنفررذ

 بية السعونمة.العر 

 الررروظيفي،  نراسرررة بالرضرررا وعالقتررره اإمجرررابي التفكيرررر .(2016) .واو، نممررراحرررو صرررقور، سررراي، 

مجلرة جامعررة الالذقيرة،  مدينررة مردارس فري الصر  معمرا خريجرري مرن عينرة ىلرد  ميداميرة

-389:  (5)38،  داب والعلروم االنسرانيةاآل  سلسرة  تشرين للبحوث والدراسات العلمية،

409. 

ي خفر  الغرغوط لردى عينرة مرن رشادي ففاعلية برنامج ا .(1994) .مرد ، وفاء محد الجوان عب

 .شمس جامعة عين ،كلية التربية ،وراة غير منشورةاطروحة نكت ،المعلمين
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ا بغرا لجفر برمامج ارشاني قائا استراتيجيات التفكيرر االمجرابي  .(2012)  .عبد الحميد، إمماذ

مجلة الطفولرة  ،جامعة اإسركندريةية، مؤسسات اإيوائالمشكالت السلوكية لدى اطفال ال

 .كلية ريا  األطفال، لتربيةوا
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 أدوات الدراسة بصورتها النهائية  ب(:-1ملحق رقم )

 

                                                     الخليلجامعة 

 كلية الدراسات العليا 

 اإلرشاد يه و برنامج ماجستير التوج

 المحترم/ة ..../ة  المرشدحغرة 

 تحية طيبة وبعد ...

التفكير االمجابي وعالقته اذ:)التوجيه واإرشان/جامعة الجليل بعنو تقوي الباحنة بإجراء نراسة لنيل نرجة الماجستير في       
 .(تربية ضواحي القدسمديرية  مدارس ربويين في ت توافق المهني لدى المرشدين الالب 

إشارة)لذ      بوضع  وذلك  وموضوعية،  نقة  وبكل  عليها  لإلجابة  الدراسة  مقاييس   أيدمكا  بين  الباحنة  تضع  أماي   (Xا 
 ألغرا  البحث العلمي فقط    إجاباتالتدريج المناسب لكل عبارة في المقاييس وستكوذ ا

 االحتراي  مع خالص التقدير و 

 الباحنة: هناء أبو طير 

 البيانات األولية: 

 امنى   كر ذ :س( الجن1

        ماجستير فأعلى   بكالوريوس :( المؤهل العلمي2

          سنوات  10 من أكنر   سنوات         6-  10سنوات 5أقل من  : ( سنوات الخبرة3

 ت أخرى اتجصص          خدمة اجتماعية       ارشان مفسي تربوي   التخصص: (4
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 بصورته النهائية   التفكير االيجابيمقياس 

 وامتررردان مشررراطات واهرررداف الفررررن محررروتبنررري مجموعرررة مرررن األفكرررار العقالميرررة بي: فكيرررر االيجررراالت
)عبرد ورضرا  وسرعانة بفعاليرة محو اليية  لموجهةاالمجابية ا  ه من الممارسةاكتساب مهارات تمكن

 (100،ح 2008الستار :

 الفقرات  
موافق 
 بشدة 

 ارض مع متردد  موافق
معارض  
 بشدة 

      حلها .ل اً سريع وأبانرأتفها مشكالت الطلبة   .1
      أفضل مواجهة المشكلة االرشانمة على أذ أتجاهلها.   .2
      مشكالت الحياة كنيرة وتحتاى إلى صبر وتحمل .  .3
      تواجهني.التي  المشكالت اإرشانمةر في التفكي التأمي في أفضل   .4
      جطيط الدقيق .يتطلب الت مرشد عملي ك  .5
      من كومها خيالية . اقيية أكنر ذ أفكاري و أأشعر   .6
      سلوك الطلبة المسترشدين . في تعديللي تأ ير واضح   .7
      أتقبل المسترشدين بدوذ أي تحيء .   .8
      . ي في عملي كمرشداحتاى الى التفكير التأمل  .9

      رحابة صدر.   أتقبل وجهات مظر األخرين بكل  .10
      المستمر  أتطلع  الى التطور والنمو المهني  .11
      مهنة اإرشان مهنة مهمة في الحياة .  .12
      امظر الى الجطأ على أمه جءء من الصواب    .13
      المشاركة الوجدامية هي بناء عالقة ارشانمة واضحة .   .14
      أفكر في أي سلوك او فكرة قبل أذ اطبقها .  .15
      ك. معاملو القائل عامل اآلخرين كما تحب أذ  أعمل بالمنل  .16
      لمماطلة والتسويف في أي عمل إرشاني .الى ا مرشد ال أميلك  .17
      اميل الى أذ أكوذ منافسًا مع زمالئي في العمل.   .18
      أقوي به.أقوي بعمل تغذمة راجعة ألي عمل   .19
      ة أخرى. ال محد فشلي في العمل من المحاولة مر   .20
      مليه افكر في المشكالت االرشانمة بصورة تكا  .21
      أي عمل اقوي به قابل للتطور في المستقبل.  .22
      مظري .آلخرين حتى و إذ لا تتفق مع وجهة أماقة وجهة مظر ا  .23
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 الفقرات  
موافق 
 بشدة 

 ارض مع متردد  موافق
معارض  
 بشدة 

ة مع )المدير، المعلمين،  افضل العمل االرشاني بصورة تكاملي   .24
 أولياء األمور(. 

     

      لب المسترشد نوذ أي اعتبار أخر .في مصلحة الطا أفكر  .25
      مواعيد في الجلسات اإرشانمة  .ألتءي بال  .26
      أعمل على تعديل ممط تفكيري كمرشد.  .27
      اميل إلى أذ أكوذ مقنعًا في أي فكرة أو حل أطرحه.   .28
من مجطأ من الطلبة على أذ ال معون للجطأ مرة   أتسامح  مع  .29

 أخرى. 
     

      قول أذ لكل مشكلة حل . أؤمن بال  .30
      ولين وأطبقها . جيهات المسؤ أتقبل تو   .31
      أغير الجطة اإرشانمة حسب التطورات في الموق  اإرشاني.   .32
أرغب بالمشاركة في المؤتمرات العلمية لكي أعرف كل ما هو   .33

 ي االرشان . حديث ف
     

      متعدنة تكمرشد أتحمل مسؤوليا  .34
      وعية وحيانمة مع المسترشدين . اتعامل بموض  .35
ن حل أي مشكلة إرشانمة أحولها إلى من ها أكنر  ندما أعجء عع  .36

 كفاءة مني. 
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 بصورته النهائية  التوافق المهنيمقياس  

رشاني ومع مع مهنته ومن له عالقة بالعمل اإهو قدرة المرشد على التوافق  التوافق المهني:
واالستقرار في العمل  متغيرة  وشعوره باألمنالعمل وظروفه ال ومطالب شد مفسه ميول المر 
 (8:ح 2002مهارته والقدر على االمجاز)الشافعي،   لتحسين

 الفقرات 
موافق 
 بشدة 

 معارض  متردد  موافق
معارض  
 بشدة 

 األداء المهني البعد األول : 

      بالرغا من بعا الصعوباتمجال اإرشاني الستمتع بعملي في ا  .1

      . أقوي بإرشانها نالذي  يرهقني كنرة عدن الطالب  .2

      صفات ومعايير العمل اإرشاني .لدي مكتب إرشان بموا  .3

      أراعي أمظمة المدرسة أ ناء عملي كمرشد.  .4

      هها .أجد من مساعدمي من المشرفين في أي صعوبة  أوج  .5

      ئ  األخرى. أشعر بالحرية في عملي عنما أقارمها بالوظا  .6

      اإرشانمة.القرارات المدرسية و  أشارك في كل   .7

      مل اإرشاني التعامل مع أطراف عديدة يتطلب الع  .8

      تكلفني إنارة المدرسة بأعباء إنارية كنيرة تعيق عملي كمرشد .  .9

      لعدي منح عالوة على ما أقوي به من جهد إضافي. أشعر بعدي الرضا   .10

      . شي مناسب كمرشد تربوي  عر بأذ راتبي محقق لي مستوى ميي أش  .11

 المجتمع للمهنة. البعد الثاني: نظرة 

      هناك وعي لدى المجتمع  بأهمية مهنة اإرشان  .12

      تؤني مهنة اإرشان المدرسي إلى إقامة عالقة مع مهن أخرى.   .13
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 الفقرات 
موافق 
 بشدة 

 معارض  متردد  موافق
معارض  
 بشدة 

      أهميتها.رغا  رى أشعر بأذ مهنتي ما زالا في مكامة أقل من المهن األخ  .14

      ألخرين وذ ومشاركة فاعلة من اأجد تعا  .15

      لمهنة اإرشان بأمها مسامدة للعملية التعليمية. ينظر األخروذ   .16

      أرى أذ عالقتي بمشرف اإرشان المدرسي على نرجة جيدة من التفاها.  .17

      تع بعالقات متواصلة مع أولياء األمور.أتم  .18

      األخرى.  قات جيدة بالمرشدين في المدارستربطني عال  .19

      بيني وبين الطالب.بالرضا عن العالقات السائدة أشعر   .20

 البعد الثالث: الشعور اتجاه المهنة

      تشبع مهنة اإرشان المدرسي ميولي ورغباتي و اهتماماتي .   .21

      في ترك العمل باإرشان المدرسي. أفكر  .22

      عملا في ميداذ اإرشان المدرسي.خاب ظني عندما   .23

      ة.تحتاى الى مهارات وقدرات خاص مهنة اإرشان   .24

      ممر اليوي الدراسي نوذ أذ أشعر بوجون وقا فراغ    .25

      لدي الرضا وظيفي عالي عن مهنتي كمرشد.   .26

      إرشان المدرسي الفرح الستغالل قدراتي العلمية. يتيح لي العمل في ا  .27

      خرى.مية عن العمل في مهن أأشعر أذ عملي في اإرشان أقل أه  .28

      مساعدتي للطالب في حل مشا كلها  أشعر بالرضا عند  .29

 البعد الرابع : العالقة مع الرؤساء والعاملين اآلخرين 

      الالزمة للقياي بمهاي عملي.  تسهل لي إنارة المدرسة جميع الوسائل  .30

     لمرشد من قبل المعايير المستجدمة في تقويا ا أشعر بعدي الرضا عن  .31
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 الفقرات 
موافق 
 بشدة 

 معارض  متردد  موافق
معارض  
 بشدة 

 ن . المسؤولي 

      ة واضحة في تقييا العمل االرشانيهناك معايير مهني   .32

      أتعاوذ بشكل متواصل مع اولياء األمور ويرحبوذ بذلك   .33

      في  اإرشان المدرسي غير ممكنه.  أرى أذ فرصة المناقشة مع المشرف   .34

      يله رشد مع المسؤولين على مستوى تأهتنجح عالقة الم  .35

 س: النمو المهني للمرشد البعد الخام 

      حث عن كل ما هو جديد في إطار العمل اإرشاني .اب   .36

      أتضايق من عدي قدرتي على توظيف الوسائل المتاحة لي كمرشد.   .37

      وظيف التكنولوجيا في عملي كمرشد.أميل الى ت   .38

ن تجدات العمل في اإرشالدورات التدريبية للتغلب على مسأشعر بالحاجة ل  .39
 المدرسي 

     

      الحظات المعلمين عن الطالب في تنفيذ خططي اإرشانمة. تساعدمي م  .40

      أحاول أذ استفيد من المراجع الحدينة في مجال العمل اإرشاني .   .41

      أطمح ألذ أحصل على نرجة علمية عالية في مهنة االرشان.  .42

      ن.تطوير قدراتها ما امك  اشجع زمالئي المرشدين على  .43

      طبيق مالحظات المشرف االرشاني في أ ناء عملي.أحاول وباستمرار ت   .44
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