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 فتلرة طلوا  للمعنويلات ورفل  للعقبلات إزالل و  للصلعا  تلالن  ملن  بالل لملال وجل   والتقلدرر والعرفلان

وا اللارن والل مال  األصلدقا  كل  اللى والثنلا  تقلدررلا الغبل تقلدي  بل  ويجلدر كملا .دراسلت   رلد لل ي  ملدي
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المرشدين التربويين عينة من لدى  الّتوجهات القصدّية وعالقتها باالنفتاح نحو الخبرة
 في محافظة الخليل

 ملخص الدراسة:

نحو الخبرة وا نفتاح  القصديي  التيوجياتإلى استقصا  العالق  ا رتباطمي  بنن  الديراس هدف  هاه 
 م.2018-2017الديراس  المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  للعام   من ى عننلد

ن مجتملل   حنللث راسلل تُللوي  رن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل  مللدرريياتيا األربلل مللن المرشللد الدي
راسللل   وبلغللل  عنينللل  ملللداَر المحافظللل ملللوزيعنن عللللى  مرشلللداا ومرشلللدة )261(والبلللالغ علللدده    201 الدي

راسلل ملل  ن مجتدة  مللومرشلل اا مرشللد راسلل   ووزيعلل  أدوات  الدي  القصللديي  التيوجيللاتالمرونلل  مللن مقمللاَ  الدي
 .الديراس على عنن   ومقماَ ا نفتاح نحو الخبرة

 دالي وجود عالق  طرديي  موجب   على النحو التال : النيتائ  وكان  إحصائمياا  النيتائ   حلل 
أدا _ إحجام  أهدافأدا _ إقدام  كالك  أهدافٍ  عام و شرب  (التيوجيات القصديي  )اليدفمي بنن  إحصائمياا 

بنن  إحصائمياا  دالي (  ووجود عالق  سلبم  غنر α=0.05) الدي ل م  ا نفتاح نحو الخبرة عند مستوى 
بنن عدم وجود فرو  يات د ل  إحصائم  وا نفتاح نحو الخبرة  كما أظيرت النيتائ   التيمرنن أهداف

طات وفقاا لمتغنر  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (رن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  رشدالمت درجا متوسي
إقدام(. ف  حنن ظيرت فرو  -أدا  أهداف  و التيمرنن أهدافف  الدرج  الُلم  وف  ) والجنس المدرريي 

طاتيات د ل  إحصائم  ف   ن  الخل إحجام  وقد كان  الفرو  لصال  مدرري  شما -أدا  أهداف متوسي
طاتوجود فرو  يات د ل  إحصائم  بنن عدم  إلى الديراس توصل  لايكور  كما ول هؤ   درجات  متوسي

. أميا بالنيسب  لسنوات الخبرة فقد وفقاا لمتغنر مران العم  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (المرشدرن ف  
طاتوجود فرو  يات د ل  إحصائم  بنن إلى  الديراس توصل   ف   التربوينن المرشدرن درجات متوسي

. فف  إقدام(-أدا  أهداف  و التيمرنن أهدافوفقاا لمتغنر سنوات ف  الدرج  وف  ) قصديي التوجياتي  
سنوات(  وف   10كان  الفرو  لصال  المرشدرن التربوينن أصحا  الخبرة )أكثر من  التيمرنن أهداف
( 10سنوات(  واألكثر من ) 5)  من األق كان  الفرو  لصال  أصحا  الخبرة إقدام-أدا  أهداف

فُان  الفرو  لصال  المرشدرن التربوينن أصحا   اليدفمي سنوات  أما ف  الدرج  الُلم  للتوجيات 
-أدا  أهداف( سنوات. ف  حنن ل  تظير فرو  يات د ل  إحصائم  ف  مجا  )5الخبرة األق  من )



  ذ
 

 إحجام(.

وجود فرو  يات د ل  إحصائم  إلى عدم  الديراس   توصل أميا بالنسب  لالنفتاح نحو الخبرة فقد
طاتبنن   وفقاا لمتغنر المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  ا نفتاح نحو الخبرةدرجات  متوسي

 .سنوات الخبرةو  والمدرري  الجنس

 .ا نفتاح على الخبرة  المرشد التربو  التيوجيات القصديي   : الكلمات المفتاحية
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Intentional Orientations and their Relation to Openness towards 

Experience among A Sample of Educational Counselors in Hebron 

Governorate 

Abstract: 

The aim of this study was to investigate the Intentional orientations and Their Relation to 

Openness Towards Experience Among a Sample of Educational Counselors in Hebron 

Governorate for the academic year 2017-2018. 

The study population consisted of the educational counselors in Hebron 

governorate in its four directorates, which numbered 261 teachers and supervisors 

distributed to distributors in the governorate schools. The sample of the study was (201) 

mentors and guides from the study society. The study tools were distributed according to 

the goal- Experience on available study sample. 

The results were analyzed and the results showed a positive correlation between the 

objective trends in general and the goals of the performance of the feet, as well as the 

objectives of the performance of the gap with the openness towards the experience at the 

level of significance (α ≤ 0.05), and the existence of a negative relationship statistically 

significant at the level of significance (α ≤ 0.05) Empowerment and openness towards 

experience. The results showed no statistically significant differences between the average 

score of educational counselors in Hebron governorate in their objective orientations 

according to the directorate variable and gender in the total score and in the goals of 

empowerment and performance goals. The differences were found in favor of the 

Directorate of North Hebron and for males. The study also found that there were no 

statistically significant differences between the average score of educational counselors in 

Hebron in their objective orientation according to the variable of the workplace. As for the 

years of experience, the study found that there are statistically significant differences 

between the average score of educational counselors in Hebron in their target orientation 

according to the variable of years in class and in (empowerment goals and performance 

goals). In the goals of empowerment, the differences were in favor of experienced 

educational counselors (more than 10 years), and in performance goals, the differences 



  ز
 

were in favor of those with less than 5 years of experience and more than 10 years. 

Educational counselors with less than (5) years' experience. While there were no 

statistically significant differences in the field (performance goals - reluctance). 

As for openness to experience, the study found that there were no statistically 

significant differences between the average score of educational counselors in Hebron 

governorate in opening up to the experience according to the gender variable, the 

directorate and the years of experience. 

 

Keywords: intentional (Goal) orientation, openness to experience, educational counselors.
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 :الّدراسة مقدمة

  الشخصللللمي  تلللل  ُتعنللللى فلللل  تنمملللل ِ الي  المجتمعملللل ِ  المؤسسللللاتِ    مللللن أهلللل يِ المؤسسللللات التربوييلللل دي تعلللل

  وإعداد الملواطن الصلال   نمم  ا جتماعمي ف  التي  مي   دوٌر ويي   فللمؤسس  التربالمتُامل  والمتوازن  للفرد

أحللد  التربللو ي  المرشللدُ    ويعللد  هللدافيسللعى لتحقنللق هللاه األفلل  هللاه المؤسسللات كللادر متُاملل    ُ عَملللللاا يَ 

 فراتللو ممللا رتطللل  منلل      تقلل  علللى عاتقلل  ميللاٌم متعللددةالللاو   فلل  المؤسسللات التربوييلل الفاعللل ِ  الُللوادر

   وج . على أكم ِ  هدافاألكفا ات وميارات محددة تجعل  قادراا على تقدي  هاه مواصفات و 

هلا توفر كبنرة من الصلفات  التل  رلل م  ق  بمواصفات المرشد إلى مجموع ٍ لمتعليِ وتشنر األدبمات ا

عللللى مياراتلللل   هللللاه الصلللفات لمسللل  مقتصلللرةا  ( أني Seligman,1995ويلللرى سلللنلجمان ) فللل  المرشلللد 

لفاعلنتللل   باإلضلللاف  إللللى معرفتللل    ا األكثلللر أهمميللل   المرشلللد هللل  المعملللارُ وإنملللا شخصلللمي   وخبرتللل  المينميللل

العدرللد مللن هللاه   فلل  دلنلل  المرشللد التربللو  الفلسللطننمي العللال  علللم  وقللد حللددت وزارة التربملل  والتي  .العلمميلل 

فات  افعمي الصي  (2017)هنئ  التطوير   األفق.   للعم   وا نفتاح على الخبرة وسع ِ كالدي

لللوا يصلدر نتمجلل  أل ( المحللرا اللرئمس1983ويلرى عللدَ  وتلو  ) للا  هلدافورا  السي معننيلل   إمي

اخلم  أو مرتبط  بمُ  ثنراٍت خارجم   ولتحدرد ملا يفعلل  الفلرد فل  المواقل  أن تُون مرتبط  بحال  الفرد الدي

اخلملل  للفللرد كحاجاتلل  ومعرفلل  الحا  كللالتع ي  مللثالا  المنبيللات البنئميلل  المختلفلل  يجلل  معرفلل  التربوييلل للل  الدي

 .تحقمقياإلى  سعىالت  ي هدافوعالقتيا بالموق  المحدد باإلضاف  إلى األومنول  
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محلددة  وقريبلل  الملدى  ومتوسلط  الصللعوب    هلدافللى ضللرورة أن تُلون األ( إ2006ويشلنر ال غللو  )

ملل   وأكثللر قللدرةي علللى مواجيلل  مثللابرةا وإصللراراا علللى إنجللاز الع   الفللرد ويرللون أكثللرَ ى ت يللد مللن دافعميللحتيلل

فل  توجمل  السللوا  التيوجيلات القصلديي  )اليدفميل (( أهممل  Pintrich, 2000وأوض  بننترش ) العقبات.

  بلللنن ملللا هلللو علمللل  وملللا رريلللد تحقمقللل   وتدفعللل التيبلللارنتقلنللل  لوإيجابمللل  و  فللل  التيعامللل  مللل  البنئللل  برفلللا ةٍ 

 . للمشارك  ف  مختل  نشاطات اإلنجاز

لتوجم  السللوا والتعامل  مل  البنئل  برفلا ة  وللمشلارك  فل    من الريكائ  األساسمي  هدافاألتعدي و 

  فملن دون يللك للن يرلون هنلاا تطلور ونجلاح فل  أ  مجلاٍ  ملن مجلا ت األنشط   ومواجيل  العقبلات

غبلل  عللى الميميلات والري  حنلث يرلون التركنلل   لألفللراد العلاملنن ميمل مرانل   هللداف  فقلد احتلل  األالحملاة

لعب   وحل ي ا سلتطال  الجنيلد والُفلاح ملن أجل  النيجلاح والمثلابرة األدا ف     والتيحلدي  فل  الميميلات الصي

نللل هلللدافلللاا تعلللد  األ افعميللل    اا مروي رنجللل ه ملللن  الفلللرد بتحقنلللق ياتلل  علللن طريلللق ملللا تشلللعرُ و ملللن مرونللات الدي

مات الشخصم  الميمي   أهداف  .ف  العم  في  إحدى السي

خصللم كللالك يعللدي    التلل   موضللو  ا نفتللاح علللى الخبللرة أحللد أبعللاد العواملل  الخمسلل  لسللمات الشي

ا نفتللاح علللى  اا هلل : العصللابم  وا نبسللاطمي   ويقظلل  النللمنر والطينبلل   وأخنللر   تنلل  عللدد مللن المحللاور

محور واس  المفيوم رتنمن البحث الجاد عن الخبرات وتاوقيا  والتعام  معيا بدرج  كبنرة  الخبرة وهو

  ملن الخملا  (2002) ومحملد وفلرج ا أوضل  هريلد م   حنث رتُون ا نفتاح على الخبرة كن الحنويي م

والقم  الت  يمتلُيا األفراد  كما يعنل  القلدرة عللى اسلتمعا  المعلوملات   واألفُار  واألنشط   والمشاعر

واف  ف  نفس  الوق  للوصو  إلى خبرات والتيركن  على القدرة  ختبار الُثنر من المشاعر واألفُار والدي

 .أكثر عمقاا 

ورغ  اختالف علما  النيفس ف  مرونلات الشخصلم  تبعلاي  خلتالف منطلقلاتي  النيظريل  واإلطلار 

واف  عند مورا  وماسلو تمث  ا نفتاح على الخبرة    بننماالنيظر  الا  يسلُون  في  تمث  الحاجات والدي
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خصلمي  الخمسل  و المقبولمي   و نبساطمي   ضاف  إلى ا باإل منر ف  نملويج عوامل  الشي العصابمي  ويقظ  الني

أو هملا   بط بلنن مرلوننن ملن مرونلات الشخصلمي إللى اللري  ف  دراسلتيا سع  الباحث  قدو لُوستا وماكر   

واف  التيوجيات القصديي  )اليدفمي ( ا نفتاح نحلو الخبلرة كأحلد العوامل  تتمثي  ف   الثيانم   و الت  تتمث  بالدي

  .الُبرى المحددة للشخصمي س الخم

 :الّدراسة أهداف

 :تحدرد إلى الديراس تيدف هاه 

 لدى المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن . التيوجيات القصديي  )اليدفمي (أنماط  •

 .المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن ا نفتاح على الخبرة لدى درجات  •

وا نفتللاح علللى الخبللرة لللدى  لتيوجيللات القصللديي  )اليدفميلل (االعالقلل  ا رتباطملل  بللنن كلل  نللو  مللن أنللوا   •

 المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن .

المرشدرن التربوينن وا نفتاح على الخبرة لدى )بشر  عام(  اليدفمي  التيوجياتالعالق  ا رتباطم  بنن  •

 .ف  محافظ  الخلن 

الجلنس  و   المدررييل : بلاختالف  نحلو الخبلرة درجات المرشدرن التربوينن بمحافظ  الخلن  ف  انفتاحي •

 وسنوات الخبرة.  مران العم و 

كل   بلاختالف التيوجيلات القصلديي  )اليدفميل ( أنملاط درجات المرشلدرن التربلوينن بمحافظل  الخلنل  فل  •

 وسنوات الخبرة.  مران العم الجنس    المدرريي من: 
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 : الّدراسةأسئلة 

راسللل   هلللاه تجنللل لللؤا  علللن  الدي التيوجيلللات القصلللديي  : هللل  توجلللد عالقللل  ارتباطمللل  بلللنن   وهلللواللللرئمسالسي

 ؟)اليدفمي ( وا نفتاح نحو الخبرة لدى المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن 

 واشتق  من  األسئل  اآلتم :

 اليتلل  رتبنياهللا المرشللدون التيربوييللون فلل  محافظلل  القصللديي  )اليدفميلل ( التيوجيللات درجلل مللا السللؤا  األو : 

 ؟الخلن 

المرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل  توجيللاتي  القصللديي   درجللاتهلل  تختللل  السللؤا  الثللان : 

 ؟الجنس  مران العم   سنوات الخبرة(المدرريي   )اليدفمي ( باختالف )

 ؟الخبرة لدى المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  نحوما درج  ا نفتاح السؤا  الثالث: 

ا نفتللاح نحللو الخبللرة المرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل   درجللاتهلل  تختللل  : ابلل الر السللؤا   

 ؟الجنس  مران العم   سنوات الخبرة(المدرريي   باختالف )

 فرضيات الدراسة:

 من أسئل  الدراس  على النحو التال : اشتقي وقد 

يات د ل  إحصائم  عند تباطم  توجد عالق  ار   انبثق عن السؤا  الرئمس الفرضم  الرئمس   وه : 
التيوجيات القصديي  )اليدفمي ( وا نفتاح نحو الخبرة لدى المرشدرن بنن ( α≤0.05مستوى د ل  )

 .التربوينن ف  محافظ  الخلن 

ؤا  الثيان  فقد انبثق عن  الفرضمات اآلتم :  أما السي
للطات  (≥0.05لدي للل  )الفرضللمي  األولللى:   توجللد فللرو  يات د للل  إحصللائم  عنللد مسللتوى ا بللنن متوسي

 .وفقاا لمتغنر المدرريي  المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (درجات 
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للطات ≥0.05الفرضللمي  الثيانملل :   توجللد فللرو  يات د للل  إحصللائم  عنللد مسللتوى الدي للل  ) ( بللنن متوسي

 .وفقاا لمتغنر الجنس خلن  ف  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الدرجات 

للطات  (≥0.05الفرضللمي  الثالثلل :   توجللد فللرو  يات د للل  إحصللائم  عنللد مسللتوى الدي للل  ) بللنن متوسي

وفقللاا لمتغنللر مرللان  المرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل  توجيللاتي  القصللديي  )اليدفميلل (درجللات 

 .العم 

للطات  (≥0.05لريابعلل :   توجللد فللرو  يات د للل  إحصللائم  عنللد مسللتوى الدي للل  )الفرضللمي  ا بللنن متوسي

وفقللاا لمتغنللر سللنوات  المرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل  توجيللاتي  القصللديي  )اليدفميلل (درجللات 

 .الخبرة

 وانبثق عن السؤا  الرياب  الفرضمات اآلتم :

لطات  ( ≥ 0.05ات د ل  إحصائم  عند مسلتوى الدي لل  )الفرضمي  الخامس :   توجد فرو  ي بلنن متوسي

 .وفقاا لمتغنر المدرريي  ا نفتاح نحو الخبرةالمرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  درجات 

ادسل :   توجلد فلرو  يات د لل  إحصللائم  عنلد مسلتوى الدي لل  ) للطات  (≥0.05الفرضلمي  السي بلنن متوسي

 .وفقاا لمتغنر الجنس ا نفتاح نحو الخبرةلتربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  المرشدرن ادرجات 

ابع :   توجد فرو  يات د ل  إحصائم  عند مستوى الدي ل  ) طات  (≥0.05الفرضمي  السي بنن متوسي

 .وفقاا لمتغنر مران العم  ا نفتاح نحو الخبرةالمرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  درجات 

طات  ( ≥ 0.05  الثيامن :   توجد فرو  يات د ل  إحصائم  عند مستوى الدي ل  )الفرضمي  بنن متوسي

 .وفقاا لمتغنر سنوات الخبرة ا نفتاح نحو الخبرةالمرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  درجات 
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 :الّدراسةة أهميّ 

راسلل اسللتيدف موضللو   للإ الدي وهللو  ميلل  التيعلممميلل  والتيربوييلل العمل  فلل  حللدى الُللوادر التربويلل  الميمي

ابق    المرشد التيربو   ضلمن متغنلرين  -ف  ضلو  حلدود علل  الباحثل -والت  ل  تبحث فنيا الديراسات السي

خصلم  للمرشلدرن   وا نفتلاح عللى الخبلرة  التيوجيلات القصلديي  )اليدفميل ( :وهملا  ميمنن فل  السلمات الشي

خصمي  معرف  بعض التيال وب مات الشي  . أدائيوالتينبؤ بنتائ   لي  السي

  التيوجيلات القصلديي  )اليدفميل (د  تنبلؤات نظرييل  بأنيا تحاو  اختبلار صل الديراس وتظير أهممي  

 األدا  أهلدافرتصل  بالمشلاعر اإليجابمل  فل  حلنن ملن رتبنلى  )اللتيعل ( اللتيمرن أهلدافرتبنى  من إني  إي

 رتص  بالمشاعر السلبم .

لللا ملللن النياحمللل  التي  اللللتيمرن  أهلللداففيللل  توجللل  أنظلللار المسلللؤولنن إللللى أهمميللل  تطلللوير طبمقميللل   أمي

زيادة درجلات انفتلاحي  عللى الخبلرة على لدى المرشدرن ومساعدتي   األدا  أهداف)التيعل (  والتيقلن  من 

فل   األدا اتي  ملن أجل  تحسلنن دافعنيتي  فل  ضلو  قلدراتي  وإمرانلعن طريق برام  تساعده  ف  زيادة 

ات العمل  لتعلود بلالنيف  عللني  وعللى الطيلبل  اللارن يقلدمون ليل  الخلدمات اإلرشلادي   العم  وتبن  مستجدي

عادة.   للوصو  بي  إلى الريضا والسي

 :الّدراسةحدود 

 تتحدد الدراس  فمما يأت :

  .ن و ن التربويو : المرشدالحدود البشري 

 الحدود المرانم : مداَر محافظ  الخلن 

 م.2018 -2017لعام الديراس  : االحدود ال مانم 
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 التيوجيلات القصلديي  وعالقتيلا با نفتلاح نحلو الخبلرةالحدود الموضوعم : تحددت الدراس  الحالم  بدراس  
 المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن عنن  من لدى 

 :الّدراسةمصطلحات 

 :التيالم الحالمي  المصطلحات  الديراس تنمن  

( بأنيللا نظللام مللن التمثللنالت العقلميلل  2006 غلللو  )ال: وقللد عرفيللا دفميلل (التيوجيللات القصللديي  )الي

اليتللل  تحلللريا   والغايلللات  وا هتماملللات  والريغبلللات  والتيفسلللنرات  وا دراكلللات  والتيصلللورات  لالعتقلللادات

للللوا اإل ت  واسلللتمراريت  إللللى حلللنن تحقنلللق اليلللدف.السي  نجلللاز  للفلللرد وتنشلللط  وتحلللدد صلللمغت  وملللدى شلللدي

 :اآلت  أنماط على النيحو  ثالث التيوجيات القصديي  )اليدفمي (  ويندرج تح

  2006 غلللللو  )ال كمللللا أوردهللللا (Eliot)إلنللللوت  (: وقللللد عريفيلللا  الللللتيعل أهلللداف التمرللللنن )الللللتيمرن

ر ياتللل  وتنمنتيللا ملللن خلللال  تحسلللنن بأن"( 116ص يللا األهلللداف التللل  يحللاو  الفلللرد ملللن خالليللا أن يطلللوي

 تقان الميمي  الت  رنشدها".الميميات الت  يملُيا  وإ

  2006زغللو  ) كملا أوردهلا (Eliot)أقدام  وقد عريفيا إلنلوت -أميا النيمط الثيان  فيو أهداف أدا 

رنافس اآلخلرين  ويسلعى لننل  استحسلاني   ( "بأنيا األهداف الت  يحاو  الفرد من خالليا أن 116ص 

 ".م وإعجابي  والتيفو  علني   وهو يو كفا ٍة مدركٍ  عال

إحجام )أهلداف التيجنل (  واليتل  عريفيلا إلنلوت -أميا النيمط الثيالث واألخنر فيو رتمثي  بأهداف أدا 

(Eliot) ( "بأنيا األهداف الت  يحاو  الفرد ملن خالليلا التيركنل  عللى تجنيل  2006زغلو  ) كما أوردها

  كفا ت  منخفن ".رترت  علنيا من آثار ويراف  من أج  يلك  ويدرا أني  عدم الُفا ة  وما

التيوجيلللات اليتللل  يحصللل  علنيلللا المفحلللوص عللللى مقملللاَ  اللللديرجاتمجملللو   وُيعلللريف إجرائملللاا بأنيللل 

 إللنوت.  القصديي  )اليدفمي (
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( بأنيلا إحلدى Costa & McCrae, 1992) كوسلتا وملاكر  وقلد عرفيلا  ا نفتلاح عللى الخبلرة:

عرللس الفنللو  وحلل  ا طللال  علللى العللال  سللم  توهلل    الخمسلل  المحللددة للشخصللم العواملل  الُبللرى 

بلالخبرات ولل  رغبل  فل  التفُنلر فل   اا ويرون صاح  هاه السم  غنم  الداخل  والخارج  على حد سوا 

عللللى ملللن الفلللرد أ سللللبم  بدرجللل  و  ويجلللر  انفعلللا ت إيجابمللل   اشلللما  مألوفللل  ورلللم  خارجللل  علللن الملللألوف

 .المنغلق

المفحلللوص عللللى المقملللاَ الفرعللل  علنيلللا   يحصللل  التللل اللللديرجاتويعلللرف إجرائملللاا بأنللل  مجملللو  

 الخاص با نفتاح على الخبرة حس  مقماَ كوستا وماكر . 
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 الفصل الثاني

 :االطار النظري  2.1

 :الّتوجهات القصدّية )الهدفّية(أواًل 

نجللللد أني عللللال  الللللنفس التربللللو  أيسللللون  يي  )اليدفميلللل (التيوجيللللات القصللللدعنللللد تتب لللل  تطللللوير مفيللللوم 

(Eison) حنلث نلاقأ أيسلون  ( 1970) فل  علام اليدفميل هو أو  ملن وضل  المفيلوم األولل  للتوجيلات

Eison, 1979) رتمثل  النيلو  األو    للدى طلبل  الجامعلات التيوجيلات القصلديي  )اليدفميل (( نلوعنن ملن

من أج  اكتسا  ميارات ومعارف جدردة؛ فيؤ   الطيلب  يمتلُون منالا الارن التحقوا بالجامعات  لب بالطي 

نحللو الللتيعل   بننمللا يمثلل  النيللو  الثيللان  الطيلبلل  اليللارن التحقللوا بالجامعلل  مللن أجلل  الحصللو  علللى درجللات 

 عالم  وهؤ   يمثيلون منالا نحو الديرج .

ر العال  نمرو َ  أني دافعميل  اإلنجلاز للدى الطيلبل  ( نظريل  تفنلد بلNicholls, 1975)بعد يلك طوي

أني (Nicholls)عالملل  المسللتوى  حنللث وجللد نمرللو َ  أهللدافتقلوده  إلللى أدا  ميللاميي  مللن أجلل  تحقنللق 

صعب  باستراتمجمات تأقل  مؤقت  ما تلبث أن ُتشعُره  باإلحباط  بننما يعتملد  اا بعض الطيلب  رتبنيون ميام

( نمطنن ملن Nicholls, 1984) ماا. بعد يلك حدد نمرو َاآلخرون على استراتمجمات تُميف أكثر وع

ا نيماا بالميمي  حنث يرونون أكثر اتقاناا للميامي  أهدافأوليما رتمثي  ف   التيوجيات القصديي  )اليدفمي (

للا الللنيمط الثللان  فيلل   ا نيمللاا بالللايات  أهللدافالموكللل  إلللني  وغنللر مبللالنن بمقارنلل  أدائيلل  ملل  غنللره   أمي

وللمس اللتيعل   فيل   األدا ي  موجيل  نحلو أهلدافتمنيل  أصلحا  هلاا اللنيمط بانشلغالي  بأنفسلي  ألني حنث ر

 يحاولون إظيار أنفسي  على أنيي  أكثر تفوقا ا وتمني اا من اآلخرين.

( فقلد أشللاروا إلللى أني الطيلبلل  رتبنيللون et al., 1985 Nicholls) نوفل  دراسلل  لنمرللو َ وآخللري

لل   واأل هللداف  هلل : األهللدافثالثلل  أنمللاط مللن األ يلل  للميمي يلل  لألنللا هللدافالموجي تجنيلل   أهللدافو   الموجي
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بلللأنيي  أكثلللر كفلللا ة  واتقلللان للميلللامي  هلللدافالعمللل   حنلللث رتيسللل  الطيلبللل  اللللارن رتبنيلللون النيلللو  األو  ملللن األ

ي  لألنلا فنتيصلفون برفلاحي  إلظ هدافالموكل  إلني   أميا الطلب  الارن رتبنيون األ قي  عللى الموجي يلار تفلوي

للا النيللو  األخنللر مللن الطيلبلل  وهلل  اليللارن رتبنيللون  تجنيلل   أهللدافاألخللرين وأنييلل  األكثللر قللدرةا مللن غنللره   أمي

 العم  فنتيصفون بعدم محاول  العم  بجد.

لرَة الباحثل  دويلك )(Nicholls)وقلد دعل  دراسلات نمرلو َ  ( للبحلث فل  Deweik, 1986المبري

همللا:  هللداف نمطللنن مللن األ (Deweik)  حنللث حللديدت دويللك   )اليدفميلل (التيوجيللات القصللديي موضللو  

التيعل  إلى تحسنن أدائي   والتيعل  من أج   أهداف و  حنث يسعى الطيلب  يو األدا  أهدافالتيعل  و  أهداف

ياا بالنيسب  لي  فت يد من اجتياده  ومثابرتي  عنلدما  التيعل   ويسعون للبحث عن المواق  الت  تشر  تحدي

للا الطيلبلل  يو  فمسللعون إلللى التيركنلل  علللى  األدا  أهللداف ورواجيللون الصللعوبات و  يستسلللمون بسللرع   أمي

 كم م  حر  اآلخرين علني   ورغبتي  ف  إظيار يكائي   لتجن  وصف  بأن  غنر قادر أو غنر مؤه .

 (Nicholls) كان  معتمدة على دراسات نمرلو َ( Deweik) وعلى الريغ  من أن دراس  دويك

إ ي أني ا ختالف بننيما كلان   إلى نمطنن عند كال الباحَثنن التيوجيات القصديي  )اليدفمي ( ُصنيف حنث 

أنيللا تعللود لمرجعملل  الفللرد  Nicholls يعتقللد نمرللو َ إي  للفللرد التيوجيللات القصللديي  )اليدفميلل (فلل  علل و 

اخلم  أو الخارجم   بننما اعتبرتيلا دويلك  للفلرد مرتبطل   وجيلات القصلديي  )اليدفميل (التي بلأني (Deweik)الدي

 بنظري  الايكا  لالك الفرد.

 التيوجيلات القصلديي  )اليدفميل (( حلو  .Eison, et at 1986وزملالهه ) اسلتمرت دراسل  آيسلون 

فلل  نفللس الوقلل   فمللن الممرللن أن  اليدفميلل لنتبنيللوا فُللرة إمرانميلل  تبنيلل  الفللرد لُللال النيمطللنن فلل  توجياتلل  

( أو متدنم  ف  كال النمطنن  األدا  أهدافالتعل  و  أهدافرجاٍت عالم  ف  كال النمطنن )يحص  على د

 أو أحد األنماط أعلى من اآلخر.
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عللى المتعليملنن حنللث (  Leggett&Dweck 1988,) اسلتمرت دراسلات دويلك وزمنلتيللا لمجل 

يرللللون  إي؛ األدا  أهللللدافالللللتيعل  و  أهللللدافهمللللا  هللللدافأوضللللحتا بللللأن المتعلمللللنن رتبعللللون نمطللللنن مللللن األ

لعادة والفخلر حلنن ربلالون  المتعلمون أصحا  النيمط األو  أكثر اهتماماا باكتسا  الُفا ة ويشعرون بالسي

إلى اكتسا  األحرام األفن  عللى كفلا تي   األدا  أهدافجيده   بننما يسعى المتعليمون الارن رتبنكون 

لليل  حتلللى   يحرلل  علللني   بعلللدم الُفللا ة  فيلل  ريتملللون بحرلل  اآلخلللرين ويسللعون إلللى اختملللار الميللام السي

التيعل   أهدافبأن الطيلب  يو   (Schunk,1991)وقد أضاف سشونك  عون إلى إعجابي  وإرضائي .يسْ 

رتصفون با ستقاللمي  واتخاي القلرارات  ويختلارون أعملا ا فنيلا نلو  ملن التيحلدي  ويبلالون الجيلد لتحقمقيلا 

 غنر مبالنن بحر  اآلخرين.

راسلل  (Seifert,1995)تللاب  سللمفرت وقللد  حنللث  التيوجيللات القصللديي  )اليدفميلل (حللو  موضللو   الدي

لل  بللأنيي  يشللاركون فلل  الللتيعل   أهللدافوصلل  الفئلل  األولللى مللن الطيلبلل  الللارن رتبنيللون  ا نيمللاا فلل  الميمي

للعب   ت كتسللا  المعرفلل  وتنمنتيللا  كمللا أنييلل  يعتقللدون بللأني الجيللد هللو سللب  النيجللاح  وأني المشللاكال الصي

األنللا ويمتلُللون مللدركاٍت أعلللى لُقللُدراتي   فلل  حللنن  واتقللاٍن مرتفلل   ومنخفنللإ تيحللدي   فيلل  يوونللوٌ  مللن ال

الموجي  لألنا في  رتصفون بانخفلا  اتقلان الميميل   هدافمن الطيلب  ممن رتبنيون األ الثيانم كان  الفئ  

 ويمتلُون مدركات أدنى لقدراتي .

لللا سلللبق يمرلللن القلللو   ا نيملللاا  أهلللدافاللللتيمرن أو  أهلللدافاللللتيعل  سلللمن  أحمانلللاا ب أهلللدافبلللأن ممي

للللوا للل  وملللن رتبناهلللا رتيصللل  بمجموعللل  إيجابمللل  ملللن السي   بلللا  الجيلللد فللل  العمللل  واتقانللل  :مثللل   بالميمي

لا  فملل  وا سلتمتا   ا نيمللاا بالللايات أو  أهلداففمشللار إلنيلا أحمانللاا ب األدا  أهللدافومواجيل  العقبللات  أمي

  بمجموع  سلبم  من السلوا كالمعالج  السطحم  للمواد الدراسم  هدافويتص  أصحا  تلك األ األنا 

 وانخفا  نسب  ا ستمتا  بالعم .  وعدم با  الجيد ف  مواجي  الصعوبات
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اإلقلدام   ْ دَ ْعللنتُون ملن بُ  األدا وسي  مفيوم  (Eliot)( بأن العال  إرلنوت 2006وأشار ال غلو  )

 تجن . -أدا  أهدافإقدام  و -أدا  أهدافالتيمرن   أهداف: اآلت النيحو  على التيجن  و 

مللن خالليللا أن د التلل  يحللاو  الفللر األهللداف حنللث تمثلل  جمملل   الللتعل (: /أو ا: أهللداف التمرللنن )الللتيمرن

ر يات  من خال  اتقان الميمي  الت  يسعى لتنفناها    يطوي

الفرد لننافس من خالليا اآلخرين  اليت  رتبنياها هدافبجمم  األ : والت  تتمثي إقدام – األدا  ثانماا: أهداف

 ويظير تفوق  علني  وينا  استحساني   وهو رتمت  برفا ة مدرك  عالم   

كفلا ة  إللى تجنل  علدم الُفلا ة  فيلو يو إحجام: ويسعى الفلرد فل  هلاا اللنمط\تجني  -أدا  ثالثاا: أهداف

  كما أني  رتبنون فش  وما رترت  على هاا الفش  من آثارمدرك  منخفن   فيو يراف  من أج  عدم ال

أسلللو  التيعويلللق اللللايات  وتحدرلللد أهلللداف غنلللر واقعميللل  أو إهملللا  التيلللدري  أو علللدم بلللا  الجيلللد المطللللو  

لل   مسللؤولمي  هللاا  لل ز فرصلل  فشللل  وُينللف  سللبباا خارجمللاا ليللاا الفشلل ؛ لمخللرج نفسلل  مللن تحمي لل  فمعي للميمك

للا فلل  حللا   لل  الفشلل   أمي نجاحلل ؛ فسللُنرِج  يلللك لقدراتلل  الاياتملل  فمحملل  نفسلل  مللن آثللار الفشلل  فلل  الميمي

 .ويسعى إلى تع ي  رمم  النيجاح لدي  إيا نج  ف  هاه الميمي 

التيوجيللللات ( فقلللد أوضللللحوا اقتراحلللات كللللوفنجتن ألنملللاط 1998) العملللاد  والعمللللاد أملللا البنللللل  و 

لل  اإل :وهلل الللثال    القصللديي  )اليدفميلل ( يللرى كللوفنجتن أن و   وتجنيلل  الفشلل   وتقبيلل  الفشلل . تقللان التوجي

لل ون علللى األ التيعلممملل  مللن أجلل  زيللادة  هللدافيو  التيوجلل  اإلتقللان  يمنلللون إلللى تقللدرر النيجللاح  فيلل  رركي

 هدافيع ون نجاحي  ليا  ويتمن  أصحا  هاا النو  من األ التيال ميارتي  يستطمعوا تحسنن قدراتي  وب

عل  فنتعلمون بسرع  ويتقبلون التيغاي  الرياجع  الت  تحسلن أدا هل  وللدري  ثقل  عالمل  بأن لدري  شغ  التي 

تجني  الفش  في  يسعون إلى حماي  أنفسي  ملن الفشل   أما يووبأنفسي  مما يص  بي  إلى تعلي  ناج . 

لي  إلللى فيلل  يفتقللدون اإلحسللاَ بالُفللا ة ورمملل  الللايات ويعتقللدون أن القللدرة خاصلل  وثابتلل   فمعلل ون فشلل

ة الفش : كإظيار عدم ا هتمام  أو إظيلار  ضع  القدرة  ويَتبنكون استراتمجماٍت تجن بمي  للتخل  من حدي
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اا أدائم  و  يطويرون إحساسلاا أهدافمتدنم  المستوى  في  ينعون ألنفسي   أهدافاا جيد زائ   أو ينعون 

ن مشلرالتي  إلللى قلدرتي  المنخفنل  ويشللعرون قويلاا للُفلا ة الاياتمل . أمللا أصلحا  تقبيل  الفشلل  فيل  يعل و 

بعدم الُفا ة بسب  تُرر خبرات الفش  لدري  وعدم قدرتي  على تجنبيا فمعترفون بياه الخبرات ويقبلون 

بيللا فنتللدهور لللدري  ا حسللاَ بقمملل  الللايات والُفايلل  الاياتملل    ويعتقللدون بللأني  غنللر قللادرين علللى حمايلل  

تجن  الفشل   أهداففإني للمدَر دور مي  ف  من  انتقا  الطلب  من يو  لاا الواق   أنفسي  من األمر 

أكثللر واقعميلل   ومسللاعدتي  فلل  تحسللنن صللورة  أهللدافإلللى تقبلل  الفشلل  عللن طريللق مسللاعدتي  فلل  وضلل  

 الايات لدري   وت ويده  باستراتمجمات التيعل  الفعيال  بد ا من تبن  استراتمجمات تأقل  مؤقت .

( أن الطلبلللل  الللللارن يفسللللرون سللللب  فشلللللي  إمللللا بللللنق  الجيللللد Ames,1992وأوضللللح  أيملللل  )

الل  تقلوده  للنجللاح  المبلاو  أو نقل  المعلوملات  يسلعون فل  الملرات المقبلل  إللى اتبلا  اسلتراتمجمات فعي

والعم  المتقن  أميا الطلب  الارن يع ون فشلي  ألسبا  مستقرية )ثابت ( غنر قابل  للسمطرة  وخارج  علن 

  وتتلدنى نظلرتي  نحلو اللايات  التيشاهمبدأ ظيور مشرالت كبنرة كا ستسالم للفش  وا كتئا  و إرادتي  فت

 (.األدا  أهدافويعتقدون بتدني  كفا تي   فمسعون ورا  اإلثبات )

ُرنبل  با كتئلا   األدا  أهلدافأن تبنل   ( فل  كتابل  المتلرج  إللى2006)وهاا ما أكد علم  دويك 

لللق مللن المواقلل  الغريبلل   والخللوف مللن الفشلل   فيلل  بحاجلل  قوييلل  إلنشللا  رممللتي  والقلللق ا جتمللاع   والق

التيعل  فقد كان منبئاا بدرجل  متدنمل  فل  ا كتئلا   أهدافوإثبات ياتي  أما سع  الطيلب  ورا  النيمو وتبن  

عورو   بالقلق  ويتصفون بسعني  ف  تحسنن وتطوير قدراتي   وإدراا إمراناتي . الشي
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 :الّتوجهات القصدّية )الهدفّية(ات التي فّسرت الّنظري

 النظرية السلوكية -1

افعمللل  تلللرلللرى أصلللحا  هلللاه النيظريللل  بلللأ ؤثر عللللى أدا  الفلللرد ملللن خلللال  اسلللتجابات  المتُلللررة ن الدي

مملن يحمطلون بل  كحصلو  الموظل  عللى  المطللو  ع يل ومحاو ت  المستمرة بيدف الحصو  عللى التي 

 ملن والديل  وهرلاا  زُ يعل ي  والطيفل ُ  الل  عللى مرافلأٍة ملن معلممل  حصل  الطي وأن ي تع يٍ  من ر ي العم   

تل  تسلعى إللى الي و  ت ملن البنئل  المحمطل ع يل  والمرافل هلاه النيظريل  عللى التي  كان تركن  أنصارِ  التيال وب

لوالوا إثارة الس   تجلاه رلغ  أصلحا  هلاا ا بالك و  .حتى يحقق الفرد اليدف لدى الفرد لمستمري هاا السي

ور  واف الللدي كوافحلل   ) النظريلل  يللاهالبللاحثنن ل موضلل  انتقللاد حنللث كللان يلللك  اخلملل  للفللردالدي  الفاعلل  للللدي

2004). 

 المعرفية:الّنظرية  -2

لوا اإلنسان   واف  والسي رت الدي  أنفي  تؤكد ب المعرفم تعتبر النيظري  المعرفم  من النيظريات الت  فسي

. وبالطريقل  اليتل  ررغبيلا   واقعميل قلرارات خلاياتي  ملن تمرنل  ةحلري  رادةبلإ رتمت  عاق  مخلو   البشر   الُائن

ونظريللل  التينلللافر المعرفللل   ونظريللل    المعرفمللل  كنظريللل  العللل وة نظريلللات فللل  المدرسللل  وقلللد ظيلللرت علللدي 

 القمم .-التيوق 

للرالتلل   النيظريللات المعرفميلل نظريلل  العلل و: هلل  إحللدى أو ا:  ح وتجنيلل  افعملل  األفللراد لتحقنللق النيجللاد تفسي

الفش   وهاا يظير عندما يطرح الفرد عللى نفسل  تسلاه ا حلو  أسلبا  الفشل  فل  ميمل  ملا  أو لملايا لل  

 يرن أدائ  جنداا ف  هاا العم ؟ 

مللن وضلل  وصللفاي منظمللاا للطيللر  التلل  يعلل و بيللا الفللرد هللو  "Wiener"ويعللد  عللال  الللنفس وارنللر 

ل الفلرد نجاحل  وفشلل  لعلدة عوامل  منيلا: الجيلد المبلاو  عب   حنلث يعل و فشل  أو نجاح  ف  الميام الصي
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وجلراح  )العتلوم ف  الميمي   صعوب  وسيول  الميام  القلدرة  المل اج  الملر  التيعل   والمظيلر الجسلم 

 .(2011 وأبو غ ال  

أبعلاد وهل :  ضلمن ثالثل إلى أن جمم  هاه العوام  يمرلن تصلنمفيا  "Wiener"شار وارنروقد أ  

مطرة )يمرلن اللتيحر  بل  أو ب  )ثاب  ومتغنر(  وإمرانم  السي داخل   وخارج (  وثبات السي ب  )موق  السي 

 :اآلت ( على النيحو 2011) وجراح وأبو غ ال    وه  كما أوضحيا العتوم و  يمرن التيحر  ب (

اخلم  تشلخارجمي  ب  في  إميا أن تُون مسببات داخلمي  أوبالنسب  لموق  السي  م     فالمسببات الدي

للالتلل  ليللا عالقلل  بالشي  مسللبباتجمملل  ال   فتشللم  ا المسللببات الخارجميللخصللم  والقللدرة والجيللد والُفللا ة  أمي

   وتوجيات المسؤو .الظروف المحمط  بالفرد كالظروف ا جتماعم  وا قتصاديي 

للب  وتغنللره فيللو يختللل  عللن موقلل  المسللبي  للا البعللد الثيللان  وهللو ثبللات السي حنللث روجللد بعللض   أمي

روف المحمطل  بلالفرد والوضل  ا جتملاع  لل   بت  كلالقواننن وأخلرى متغنلرة كلالظي ا  الثي الخارجمي  تمسبباال

اخلم  فمنيا الثياب   مسبباتوكالك األمر رنطبق على ال خصلمي  الدي كلالظيروف  رومنيلا المتغنيلكسمات الشي

حم  لم  فمثالي يمرن للموظ  أن يع و سلب  ارتفلا  تقنالصي   بالل  أو بسلب  يكائل نو  للجيلد اللا مل  السي

للل وحنُتلل   فلل  نفلللس الوقلل  قلللد يعلل و موظللل  آخللر سللب  فشلللل  للميللامي   عب  التلل  أوكلللل  للل   ولُلللني الصي

أو يعل و  رة غنلر ثابتل  كلأن يعل و نجاحل  للحل ي البعض يمرن أن يع و سب  فشل  ونجاح  لعوام  متغنيل

 فشل  لظروف المر .

التيحر    يمرن التيحر  ب  أو   للفرد مطرة )يمرنالث ف  الع و فيو رتنمن بعد السي أميا البعد الثي 

مطرة علنيلا  ب ( أميلا   فالجيد المباو  ف  العم  وا ستراتمجمات المتبع  ف  العم  ه  عوام  يمرن السي

خصللمي   اتجاهللات ر ي العملل  والميللام الموكللل  للفللرد والحلل ي  للمطرة فوالشي يلل  مللن العواملل  اليتلل  يصللع  السي

 علنيا.
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أني األفللراد اليللارن رتمتيعللون بدافعميلل  مرتفعلل  هلل  أشللخاٌص يعلل ون  "Wiener"نللر وقللد أوضلل  وي

مطرة ومتغنرة كالجيد المباو  وا ستراتمجمات المتيبع  وه  أفراد   وقابل  للسي أسبا  نجاحي  لعوام  داخلمي 

بلللاعي  رتوقعلللون النيجلللاح فللل  المسلللتقب   فيللل  إيا فشللللوا يعللل ون أسلللبا  فشللللي  للللنق  الجيلللد المبلللاو  وات

  ل يادة الجيد المباو  من أج  النيجاح ف  المستقب . أميا ه  أكثر دافعمي  التيال  ستراتمجماٍت خاطئ   وب

افعمللل  المتدنميللل  فيللل  يعللل ون فشللللي  ونجلللاحي  لعوامللل  خارجمللل  وثابتلللٍ  وغنلللر قابللللٍ  للسلللمطرة  أصلللحا  الدي

جلاح فل  ربلالون الجيلد للني    فلالمسلتقب عون الفش  ف  الرتوقي ه  كاتجاهات ر ي العم  وصعوب  الميام و 

   .(2000 تي  )خلمف  المستقب   نخفا  دافعني 

اف  إلى النيجاح  وجود تفاع ٍ   ظير هاه النيظري : تُ "Atkinson" سون نالقمم  ألتُ -نظري  التيوق  بنن الدي

افعميل  النياتجل  علن هلاا التيفاعل  تلؤثير فل  اختمل اف  لتجني  الفش   وأني الدي لوالدي   عب ارات الفلرد للميلام الصي

فإني إدراا الفرد لعالم  الخارج ي ومدى فيم  لنفس  يحلدد  التيال   نحو اليدف  وبوف  منو  الفرد الموجي 

افعم  للعمل   وب افعمل  للفلرد علن التيلال لدي  مستوى الدي طريلق علاملنن  األو   يمرلن أن نحلدد مسلتوى الدي

للا العاملل  الثيللان  فيللو مسللتوى تقنللم  الفللرد لللالك اليللدف   وصللول  ليدفلل    الفللرد  حتمالميللتوق لل وهللاان   أمي

افعم  :التيالم ر عنيما أتُسون بالعالق  ن عبك المتغنرا   * القمم  = التيوق  الدي

 كملا حلددتيا العنلان الت  تحدد قلدرة الفلرد عللى النيجلاح   يمرن حصر المتغنرات الثيالث التيال وب

 :ال التي وه  على النيحو   (2001)

اف     وهللو دافلل  رغبلل  منلل  فلل  النيجللاح الفللرد علللى أدا  الميللامي  مُ قللدِ فمُ   النيجللاح إلنجللازأوليللا هللو الللدي

واف  وهو تجن ل  الفشل   خوفلاا ملن الوقلو   األفراد رتجنيللبون القملام بلبعض الميلاميِ فلمرتبط بنو  آخر من الدي

  اإلنجاز لُ  فرد  حنث ررتف  أدا  الفرد كلملا بالفش   ويعدي تبارن األفراد ف  مستويات أدائي  تبعاا لداف

 ارتف  داف  انجاز النيجاح والعرس صحم  أيناا.
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  التل  النيجلاح فل  الميميل   وهل  تعتملد عللى تقنلم  الفلرد للميميل فيو احتمالمي أميا المتغنير الثيان   

لل تتحللدد احتمالميلل التيللال سللمقوم بيللا  وب تمالملل  النيجللاح مرتفعلل  أو فقللد تُللون اح    النيجللاح بصللاح  الميمي

ألني   النيجلاح بالنيسلب  لل  كبنلرة  رمم  كبنرة تُلون احتمالميل منخفن   فالفرد الا  ررى ف  نجاح  المين ي 

هدفلل   دَ ْعللجللاح إيا رأى الفللرد بُ   للني  ي ا حتمالميللِقللتلل  للعملل  والمثللابرة  وتَ ز دافعني إدراكلل  لقمملل  النيجللاح تعلل ي 

 اعثنيت . وصعوب  تحقمق  أو انخفا  ب

للا المتغنللر الثيالللث فيللو رمملل  باعللث النيجللاح   ويقصللد بباعللث النيجللاح اإلثابلل  فللإيا زادت صللعوب    أمي

 .الميمي  يج  أن ت داد رمم  باعث النيجاح حتى يحاف  الفرد على مستوى دافعم ا مرتف  واستثارة دائم 

ف  إلنجلللاز النيجللل( 2001  )نوقلللد أوضلللح  العنلللا ف  لتجنيللل  الفشللل   وجلللود ارتبلللاٍط بلللنن اللللدي اح واللللدي

ون الميامي اليت  تتساوى فنيا احتمالم  النيجاح والفش   لفاألفراد المدفوعنن با عنلد هلاا المسلتوى فنيجاح رؤدي

لا أدا  علمن ا حتمالمي  تُون رمم  الباعث للنيجلاح مرتف اللا  رتجنيل  الفشل  فنتجل  نحلو ميلاٍم  الفلرد   أمي

ه  أكثر صعوب ا لمع و سب  فش  الميمي  إلى صلعوبتيا  تمار ميامي سيل  لخفض احتمالم  الفش  أو اخ

 ولمس إلى الايات.

 فتاح نحو الخبرة:النثانيًا: ا

  وطلر  رملاَ هلاه   للشخصلمي نلات األساسلمي سع  كثنر من دراسات عل  اللنفس إللى دراسل  المروي 

أن جمملل  هللاه  تالف إ ي غ  مللن هللاا ا خللالللري نظريللات مختلفلل  ومتبارنلل   وعلللى  المرونللات معتمللدرن علللى

  سللماٌت لُلل  شخصللمي  حنللُث إني روف المختلفلل   راسللات تيللدف إلللى التنبللؤ بالسلللوا اإلنسللان  فلل  الظيللالدي 

د خصائصيا ونقاط قوتيا وضعفيا ومرونتيا ومدى قدرتيا على التيوافق رئمسمي   .م  اآلخرين  تحدي

ني الُثنلر ملن الغملو   زا  يرتنل    إ ي أخصلمي كثرة الديراسات التل  تناولل  الشي  من رغ على الو 

خصلمي "  فعريفيلا "كاتل " كملا أوردهلا األنصلار   ( بأنييلا "ملا يمرننلا أن نتنبيلأ بل  بملا 2000) مصطل  "الشي
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لا "أر نلك" فقلد عريفيلا بأنييلاسمرون علم  سلوا الفلرد فل  موقلٍ  ملا"   ائ  إللى "يللك التينظلم  الثيابل  واللدي  أمي

 وعقل  وبنم  جسم   واليا  يحدد توافق الفرد لبنئت ". حٍد ما  لطبا  الفرد وم اج 

 :النظريات المفسرة لعوامل الشخصية

تعللددت النيظريللات المفسللرة للشخصللم  بللد اا بالنظريلل  التحلنلملل  النفسللم  مللروراا بالنيظريلل  اإلنسللانم  

للمات واألبعللاد ضللو  بحثيللا  وهلل  النيظريللات التلل  تطرقلل  ليللا الباحثلل  فلل  مو   والمعرفملل   ونظريللات السي

التيحلنللل  العلللامل  كأسللللو  الملللني  الوصلللف  ا رتبلللاط  و  حنلللث تمنللل ت هلللاه النيظريلللات باعتمادهلللا عللللى

لللمات المتعلللددة للشخصلللم  تتجللل  هلللاه النيظريلللات إللللى أني جممللل  األشلللخاص    إيإحصلللائ  فللل  دراسللل  السي

خصلمي  توزيعلاا اعتلدالماا عبلر متصل   خصمي  أو سمات الشي معظل  ف  ثنلائ  القطل رتوزعون على أبعاد الشي

ا نطلوا  ملثالا  وكلملا ابتعلدنا علن الوسللط  -لبعلد ا نبسلاط اللديرجاتاألشلخاص يحصللون عللى متوسلط 

لورة النيمويجمل   باتجاه القطبنن نجد أن أعداد األشلخاص عنلد القطبلنن يقل ي تلدريجمياا حتلى نصل  إللى الصي

 ومن هاه النيظريات:  لقطب  ك  بعد

 نظرية كاتل: -1

د كات   لمات  وسلعى فل  بحوثل  حدي خصلمي  وأسلماها بالسي ف  هاه النيظري  الوحدات البنائمي  فل  الشي

ل  إللى وجلود سلمات مشلترك  بلنن جممل   خصلم    وتوصي لمات الشي التحلنلمي  العاملميل  للبحلث علن هلاه السي

مات المشترك . أميا بالنيسب  للسمات الفريدة والت  تتوفر فل   أفراد بنئ  اجتماعمي  معنين   وقد أسماها بالسي

لمات الفريلدة. وقلد اسلتخدم كاتل  التيحلنل   شخ  معنن و  تتواجد فل  أ ي شلخ  آخلر فقلد أسلماها بالسي

لللخ  ر العلللامل  لقملللاَ المتغنلللرات ودرجلللات معامللل  ا  تبلللاط بننيلللا  كلللالك اسلللتخدم التيحلنللل  العلللامل  للشي

ة سمات لنفس الفرد خال  فترة زمنمي  محدي   .(1990)جابر   دةالواحد تتبي  فم  قوة عدي

للط  وسللمات المصللدر  حنللث قليلل  مللن أهمميلل   للمات إلللى سللمات السي كللالك قللام كاتلل  بتصللنمف السي

ط  ألنيا تجم   لوكمي  المالحظ  وه  أق  استقراراا  أميا من النياحم  األخرى سمات السي عات من الوقائ  السي
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للوا اإلنفنجلد الملؤثي  سلان  وتفسلنره ألنييلا األكثلر اسلتقراراي وهلل  رات الحقمقميل  التل  تسلاعدنا فل  تحدرلد السي

ل  ملن خالليلا إللى  تمثي  سمات المصدر. وقد أجرى كات  العدرد من البحو  خال  سنوات طويلل  توصي

مات المصدري  (16)قائم  مرون  من  خصلمي  للراشلدرن لمقلووض  اختبلا  سم  من السي  سمر عوامل  الشي

مات الست  عشر  .(1991 )انجلر هاه السي

د بثالثللل  2002كاتللل  كملللا أوضللل  هريلللد  وآخلللرون ) ويلللرى  ( أني سلللمات المصلللدر يمرلللن أن ُتحلللدي

 :آلت ااشرا  على النيحو 

للخ   • سللمات القللدرة : هلل  بعللض سللمات المصللدر التلل  يمتلُيللا الفللرد والتلل  تحللدد مللدى فاعلميلل  الشي

مات.  ف  العم  نحو هدف مرغو  فم  ويعتبر الايكا  من أه ي هاه السي

د سمات الم اج: ه • لخ   خصائ  مصدريي  وراثمي  ُتحلدي وأسللوب  العلام  وهل  سلماٌت  انفعالميل  الشي

د مللدى مثللابرة الفللرد  ومللدى  د سللرع  اسللتجاب  الفللرد للموقلل  والطياقلل  وا نفعللا   كمللا أنييللا تحللدي تحللدي

 قابلنت  لإلثارة.

رناممرميللل : • لللمات الدي لللمات التللل  ُتينللل  الفلللرد للحركللل  نحلللو بعلللض األ السي وقلللد حظنللل    هلللدافهللل  السي

 باهتمام كات  ألنيا تتعليق بدواف  واهتمامات الفرد.

 نظرية أيزنك: -2

( أنيلل  مللن العلمللا  الللارن كللان ليلل  حجلل  علملل  1990جللابر ) عتبللر عللال  الللنفس أر نللك كمللا أوضلل يُ 

لللوا علللى نطللا  واسلل  مسللتخدماا مللني  التيحلنلل  العللامل     كبنللر فلل  دراسلل  الشخصللم   حنللث دَر السي

مات  رغ  أن  تطلري  ليلا فل  بعلض بحوثل   واختل  ار نك ع ن كات  ف  تركن ه على األنماط ولمس السي

للٌ  ملحللوت مللن  لل  ملحللوت مللن الن اعللات الفردييلل  للفعلل   وأني الللنيمط تجمي للم  هلل  تجمي ويللرى أر نللك أني السي

للم  بوصللفيا جلل   مرللون للل   ويللرى أر   للمات  أ  أني الللنيمط هللو أكثللر عمومميلل  وشللمو ا وينللٌ  السي نللك السي

خصلمي  ثنائمل  القطل   وجود ثالث : البعلد األو  التيلال صليا عللى النيحلو لخي   عوامل  أو أبعلاد أساسلم  للشي
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لا البعلد الثلان  فيلو يمتلد ملن  ا نطلوا هو البعد اللا  يمتلد ملن  )األنلا األعللى( إللى ا نبسلاط )اليلو(  أمي

عصابمي  وا (.متد البعد الثيالث الا  ي     وأخنراا العصابم  إلى الالي يهانمي  )السي  من الايهانمي  إلى الالي

ٌَ فسلن "أر نلك"ويرى   أني هلاه األبعلاد مسلتقلي  لوج  خلاص بل   و و أني لُل  بعلد ملن هلاه األبعلاد أسلا

يحللدد وضللع  علللى بعللد  ا نطللوا    -عللن بعنلليا الللبعض  بمعنللى أني وضلل  الفللرد علللى بعللد ا نبسللاط

يعن  ضرورة رماَ كل  بعلٍد بصلورة مسلتقل  باسلتخدام  الالعصابم   والعرس صحم    وهاا–العصابمي  

راسلات م يلداا   "أر نك"المقماَ الخاص بالبعد المطلو   ويرى  أني  من الممرن أن تنمف األبحلا  والدي

خصلمي  للدى األفلراد فمعل وه  لا التينلو  فل  الشي من األبعاد على األبعاد اللثال  للشخصلمي  اليل  افترضليا  أمي

ماغ )السند  وآخرون إلى الفرو   "أر نك"  .(1990   الموروث  ف  الدي

 العوامل الخمس الكبرى للّشخصّية:

 ويشلنر ملؤخراا  والنفسم  التربوي  الدراسات ف ميماا  دوراا  للشخصم  الُبرى  الخمس  عوام لل كان

 بيا قومي الت  والوظائ  األعما  وف  والمينم   واألخالرم  ا جتماعم  الفرد حماة ف  أهمنتيا إلى يلك

  ويعلدي ا نفتلاح نحلو الخبلرة أحلد العواملل  الخملس الُبلرى المحلددة للشخصلم  والتلل  النومملل  حماتلل  فل 

والمتتبل  ليلاا الموضلو  رلرى تطلوراا فل  تعريلف هلاه العوامل  الخملس .تناولتيا الديراسات من عدة محاور

هاه التيعلاريف هل   أني جمم ( Howrd & Howrd, 1995)هاورد و  أوض  هاوردإي الُبرى للشخصم 

ماتمحاول  لوص  العنصر المشترا بنن ال لمات( 1992كلٌ  ملن كوسلتا وملاكر  ) حلدد  حنث  سي  السي

ويج العواملل  الُبللرى للشخصللم  ملل( بللأن ن2013عبللادو ) تفقللد أشللار . فلل  شخصللم  الفللرد األكثللر شللنوعاا 

 خمس من مؤل  كون  عاصر الم النفس عل  ف هو النيمويج األكثر مالئم  وانتشاراا  "لُوستا وماكر  "

 وقابلمل   عاملميل األكثلر إنيلا" )ديجملان( حسل  وهل   ا درمقلا وصلفاا  الشخصلم  تصل  مختلفل  تراتغنلمُ 

 ."الشخصم  نفس عل  ف  الموجودة المقارمس ضمن للتطبنق
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ل بللأني هلدف هللاا النيمللويج (2002) ويلاكر كللاظ  خصللمي   عللن السي ع  لتصللنمف محرلل  لسلمات الشي

ل محافظل  لمجموعل  أساسلمي   بحنلث تبقلى هلاه ا مجموعلاتمات اإلنسلانم  المتنلاثرة فل  طريق تجممل  السي

خصمي  اإلنسانمي .  على وجودها كعوام    يمرن ا ستغنا  ف  وص  الشي

 The Big Five Model of الُبلرى  الخمسل  العوامل  نملويج ( بلأني 2011) أشلار شلقف و 

Personality  ريلت  شامالا  نمويجاا  يعد حنث   خصمي الشي  سمات رتسي ف الت و  وأحدثيا مايجالني  من أه ي 

راد  األفل فنيلا رتبلارن تل الي   خصلمي الشي  سلمات تصل  التل  المصلطلحات ملن العدرلد وتصلنمف بوصل 

كمللا  ( إلللى أني هللاا النيمللويج رتصلل  بالثبللات أينللاا باإلضللاف  إلللى شللمولنت .2005أبللو هاشلل  ) وأشللار

  وروسلما  لمانملاأو   وبولونملا  لنلدانوف  وكنلدا  هولنلدا منيلادة أوضح  العدرد من الديراسات من دو  عدر

 صدق  وثبات . ولنبما  ارياغوهن  وايطالما  والبرتغلا   وسويلسرا  وفرنسا  وهون  كون 

العالق  ا رتباطم  بنن عوام   تناول ( إلى أني هناا العدرد من الديراسات 2002) كاظ  أوض و 

  العدرلد ملن ليلاه العوامل  العدرلد ملن التيطبمقلات فل حنلُث إني م  أخرى  ومجا ت حماتالشخصم  الُبرى 

يعدي ارتفا  والمنظيمات المختلف   كالمنظيمات الخدمم  واإلنتاجمي . فعلى سبن  المثا  المؤسسات التيربوي  

للمنر الحلل ي دا ا  ملل   وأني علللى النيجللاح الللوظمف   كمللا أنيلل  رللرتبط بالنجللاح فلل  األعمللا  البنئملل  والمرتب الني

لل داليلل المقبولملل  تللرتبط بصللورة  الللوظمف   كمللا أني النللمنر الحلل  وا سللتقرار ا نفعللال   األدا ات ملل  محري

  والمجامم  المينم   أميا ا نفتاح على الخبرة والمقبولم  فإنيما رتنبل ن بالُفلا ة ات الوظم مي بالمحري ن  رتنب

 التدريبمي . 

ليلللا العوامللل  الخمسللل  الُبلللرى فللل  الشخصلللم   قائمللل  ( فللل  دراسلللت   أن2011) وقلللد أشلللار محملللد

هلا ر طوي  الثيانمل و  (1997نللصار  )صل  ترجميلا األجنبمل  األأولى األ  ف  البنئ  العربم أداتان لُتقاَ بيا 

لقملللاَ العوامللل  الخمسللل  للللدى طلبللل  الجامعللل    وفمملللا يخلللل  قائملللل  العوامللل  الخمسللل  ( 2001كلللاظ  )

ر  فيل  قائمل  عالممل  ومطبقل  فل  علدد كبنلر ملن دو  العلال    نصلاالُبرى للشخصلم  التل  ترجميلا األ
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 (2001)رهلا كلاظ  بننملا القائمل  التل  طوي وه  القائم  الت  اعتمدتيا الباحث  ف  هلاا البحلث الوصلف   

قائملل  العواملل  الخمسلل  الُبللرى للشخصللم     وُتعللدي اللنبملل البنئللل  وهلل  فيلل  مطبقلل  فلل  بنئلل  عربملل  واحللدة 

  فيلل  تنلل  رمللاَ العواملل  الخمسلل  فلل  العللال  دواتأملللن أشللير  (1992)كوسللتا وملللاكر   التلل  أعللدها

خصللمي  اإلنتصللنمفاا شللامالا و    العلمميلل  للبحللو  التيجريبميلل  حنللث سللانم  واليتلل  ُأثبتلل  صللحت  األدليللدرمقللاا للشي

لمات اإلنسلانم  المتنلاثرة فل  فئلاٍت أساسلمي  بحنلث  الفئلات  تبقلى هلاهريلدف هلاا النيملويج إللى تجممل  السي

خصم  اإلنسانمي  ف  عنيا ا ستغنا  يمرن   كعوام  وجودها على محافظ  تُون   بحنث  وص   الشي

فقللرة   وبعللد دراسللات عدرللدة علللى عننللات متنوعلل  تراوحللل  أعمارهلللا بللنن (  180) الصللورة األولللى مللن

وفمملا رلل  وصل  ليلاه   مل فقرة لُ  عا (12)فقرة بواق   (60) لىإالقائم   وُلخيص سن   ( 21-65)

  (:Costa & McCrae,1992" )   لُوستا وماكر "الممثل  ليا طبقاا  العوام  والسمات

 (Neuroticism (N)العصابية ): األول العامل

هللو  العصللابم  عاملل  رعتبللفإنيلل  ا   ( ألبعللاد الشخصللم 1992عبللد الخللالق ) مللا كتلل مللن خللال  

 التوافلق هلاا خلتال ن اوبلن نفعال  ا  الثبات أو والنن  التوافق حسن مظاهر بنن القط  ثنائ  عام 

 النلغوط شلروط تلوفر عنلد بل  لإلصلاب  سلتعدادا  ولُلن صلا  العُ  لمسل  والعصلابم  العصلابم   أو

 .العصابم  والمواق 

 إللى كبنلرة بصلورة يمنللون  راداألفل أن العامل  هلاا ويعرلس العلاطف   رارسلتق ا عرلس والعصلابم 

 العامل  هلاا رلرتبط كملا  الحملاة متطلبلات مل  التُملف وصلعوب  الرضلا  وعدم اطف  الع رراستقا  عدم

عورو  راجواإلح بالقلق  .احترام الايات وانخفا  والح ن  التيشاهمو  بالان  الشي

 التعبنلر مل إيجلاب  شلر  ننملا تلرتبط بب  الحملاة علن الرضلامل   بصلورة سللبم  العصلابم  وتلرتبط

 فل  المرهقل  النلغوط مل  التعامل  عللى قلدرة أقل  العصلابننن شلخاصاأل أني  كملا اإلجيلاد  علن اللاات 
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 (Costa & McCrae)  وملاكر   كوسلتا يصل حنلث   نلدفاعاتي ا  فل تحرملاا  أقل    وهل والعمل  البن 

  .سالب  وانفعا ت وارتباا وح ن   ازواشمئ عالم  غن  خبرات لدي  شخ  بأن  العصب  الشخ 

 (Extraversion (E)العامل الّثاني: االنبساطّية )

 ( أصحا  هلاا اللنمط بلأني  يمنللون نحلوCosta & McCrae,1992يص  كوستا وماكر )

 بشلر  المشرالت ح  إلى كثنراا  كما أني  يمنلون  والتحد  باآلخرين  وا هتمام ا جتماعم   المشارك 

 والتفلاه  لح مبلا ويتمتعلون  اإلثلارة  عن ربحثون  ونشمطون  وسعدا  ن و أشخاص حنوي أني  كما إيجاب  

نبسلاطمي  هل  عامل  ( بلأني ا 2015) اإليجابمل   ويكلر الشلمال  وا نفعلا ت المشلاعر ودف  والليباقل 

خصمي  بقط  )ا نبساط بلأنيي   ا نبسلاط  اللنيمط حنث يمتاز أصحا ا نطوا (  -ثنائ  القط  ف  الشي

 اللاات  خلارج إللى  هتماملاتيا  ون ويوجيل الخارجمل   المعارنر م  متفقنن يحبون ا ختالط م  محمطي  

  كملا أنيل  يسلتخدمون األسللو  المنطقل  فل  تفُنلره    التقالنلد ون ويحترم اآلخرين م  العم  ون ويحب

أميلا أصلحا  القطل  الثيلان  )ا نطلوائ ( فلإنيي  روجيلون أفُلاره   ثابتل   قواعلد وفلق العلمأ إللى والمنل 

 ون يرتمل  أنيل مل   لحساسلمي ا وشلدرد وهل  لخلارج  ا العلال  تجلاه وللمس اللاات  داخل  إللىومشلاعره  

 كبنرة حاج  لدي  أن كما   تخصي قواعد إلى أميا بالنسب  للتفُنر في  يستندون ف  تفسنره    أحاسمسي

 . للسر  

 (Conscientiousness(C))  العامل الّثالث: يقظة الّضمير:

( Howrd & Howrd, 1995) ردوهلوا . حنلث يشلنر هلوارديطلق على هاا العام  أينلاا "التيفلان "

للمنر"إلللى  وإظيللار  هللداف   وهللو التركنللُ  علللى عللدٍد مللن األيعنلل  التيركنلل  أني التيفللان  العللال  "يقظلل  الني

 والنلبط عللى اللتحر  والقلدرة والمسلؤولم   والثبلات  والتنظلم   فيل  رتسلمون بالُفلا ة   اننلباط اللايات

 المختلفل   الحماتمل  المواقل  فل  بحرمل  رتصلرفون  يل كملا أن فعل   بلأ  القملام قبل  والتفُنلر اللاات  

افعمل  العالمل   األخالرم  والقم  ضمائره   علم  تملم  لما وفقاا  ويلت مون بالواجبات الت  رؤمنلون بيلا  والدي
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لخ  لعلدٍد كبنلٍر ملن األأميا التيفان  لإلنجاز.  فمظيلر قلدراا ملن  هلدافالمنخفض فيو يشنر إلى تبن  الشي

للخُ  المتللوازُن اليلللا التلقائملل   وا  لسلليو  والتللأن  مللن ا نتللاج إلللى البحللث  ويظيللُر فلل  وسللط البعللِد الشي

 خللقِ  عللى قلادرٌ  المتلوازن  والشلخ رتحلرا بسليولٍ  بلنن التركنل  والتيلأن   وملن ا نتلاج إللى البحلث  

 للىإ يلك رؤد  نأ دون  المحدد  اليدف نحو المرننن توجم  خال  من   ةمركي  اهتمامات يو   أشخاصٍ 

 .بالحماة للتمت  لحنن واآلخرا بنن ا سترخا  على المرك ة هتماماتا  يو   مساعدةه  و ر ُنفو 

 والعمل  الجنلد  التنظلم  عللى بالقلدرة إلى أني يقظ  النمنر ترتبط إيجابماا  (2015وأشار بقمع  )

 والمحافظ  النفس  ضبط على بالقدرة إيجابماا  ترتبط كما المسؤولم  تحم  عند الحارو  والمثابرة  الدهو 

فلل  المواقلل  التلل   لسالرئنل العامل مثلل  عاملل  يقظلل  الللنمنر كملا ي النجلاح إللى والحاجل  النظلام  عللى

 .ل   كمواقل  اللتعل  والتعللم   والعمل  مي مينجلاز رممل  رلشر  فنيلا اإل

 (Agreeableness (A)العامل الّرابع: الّطيبة "المقبولّية" )

تتللللأثر كمللا أنييللا فلللل  الللللسلوا ا جتمللللاع     (2002كمللا أشللار هريللد  وآخللرون ) تظيللللر الطنبلللل 

بللصورة الللاات وتللساعد علللى تُللوين شللُ  ا تجاهللات ا جتماعنلل  وفلللسف  الحنللاة وتركلل  الطنبللل  عللللى 

لا تللللرتبط باإلرثللللار والرضللللا عللللن اإليجابنلللل  فلللل  الحنللللاة كمللل هلللدافسلللللمات اللللللدف  والتلللللسام  وتلللللرتبط باأل

عاملللل  الطنبلللل  رللللشتم  علللللى  أني  (Costa & Mc Crae, 1992)  كملا يكلر كوسلتا وملاكر  الحنللاة

وياكر لم  للطبمع  البشريي   كما ه تفاحنلللون  وكلللري   وودود   ومتسام   ويتمت  بنظرة  فيو عدة سلللمات

للم  ( بللأن صللاح  هللاه 2012يرلل  وعلللوان ) للللى حاجللات إ  خلللصمي خلللنا  حاجاتللل  الشي إللللى إيمنللل  السي

الجماعل  ويقبلل  معلارنر الجماعلل  أكثللر ملللن اإلصللرار عللللى معلارنره الشخلللصم   ويصلب  فلل  المسللتويات 

كثلللر طنبللل  وتعللللد صللللورة الللللشخ  األ .حللللساَ بالللللااتالعلملللا ملللن هلللاا العامللل   شلللخ  تلللاب  وفاقللللد لإل

للتماعملل  الا سللاَ لللبعض األدوار ا ج  وتللرتبط    كالتللدريس  والخدملل  ا جتماعملل   وعللل  الللنفسميمي

عور م  إيجابماا  الطنب  أميا ف  الطيرف ا جتماع .  الدع  باستراتمجمات الخاص  والمشاعر بالسعادة الشي
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  المتحدي  خ إلى وجود الشي ( Howrd & Howrd, 1995) وهوارد اآلخر من هاا البعد فأشار هوارد

ل واحتماجاتل  معلارنره عللى  اا تركنل أكثلر يرون  الا   فل  ويصلب  معلارنر الجماعل  حسلا  عللى   الخاصي

 الشك. كثنر أنانماا  نرجسماا  القصوى  الحا ت

 : (Openness to Experience(O)) البعد الخامس: االنفتاح على الخبرة

للفاوة" هلل  إحللدى العواملل  الُبللرى المحللددة للشخصللمي   كوسللتا د عريفيللا وقللويطلللق علنيللا أينللا "الصي

لمات التل  ت (Costa & Mc Crae, 1992)وملاكر   للى الفنلو  وحل  إشلنر عللى أنيلا مجملو  السي

ل  سلوا  اخل  والخارج  على حلدٍ طال  على العلال  الدي ا  الخبلرات ولل   م  غنل   ويرلون صلاح  هلاه السي

رلناا أيجابم  وسللبم  إ انلفعا تٍ   ويجريِ   عن المألوف خارجل ٍ  غنر مألوف  ورم ٍ  شما ٍ أبالتفُنر ف   رغلب ٌ 

 .عللى ملن الفللرد الملنغلقأ بللشر  

  الخمللللا  النشللللط )الخمللللا ( هلللل :جوانلللل   أو أبعللللاد   عللللدةعلللللى ا نفتللللاح علللللى الخبللللرة ينطللللو  و 

  حنث أظيرت والفنو  الفُر        وتفنن  التنو عر الداخلم   وا نتباه إلى المشاوالحساسم  الجمالم 

 .راسات النيفسم  العالق  ا رتباطمي  لياه األبعادالعدرد من الدي 

ة مسلتوياٍت ملن ا نفتلاح Howard & Howard, 1995)ويشنر هاورد وهلاورد  ( إللى وجلود علدي

ولديل  العدرلد  هتماملات ا  ملن أكبلر بعلدد رتمنل  الا    الُمنفِت خيأت  على أحد طرف ي هاا البعد الشي 

أنل   ادراسل  واسلتخدام أسلالن  جدرلدة يأخلاها بعلنن ا عتبلار  كملإللى  يسلعىمن المبادئ وم  يلك فإن  

ويصلب    مطابقل  وغنلر إفراديي  بطر   والتصرف التفُنر إلى يمن و  متحرر قادر على التيفُنر وا نتقاد 

ق فللل  مسلللتويات  العلملللا منفتحلللاا  لللا فللل  الطيلللرف اآلخلللر فينلللاا  اا فُريلللاا  حساسلللنَن للجملللاِ   ومتلللاوي للفلللن. أمي

رتمتعلون باهتماملاٍت أقل   وهل  أكثلر تمسلراا بالتيقالنلد لمقلاومتي  التغننلر  " المتحفظون" الللارن  المنغلقون 

ويرغبللون األشللما  المألوفلل   ولللمس شللرطاا أن يرللون الُمللتحفُ  متسلللِيطاا  فيللاا الللنيمط يعتبللُر أساسللميا لللبعض 

رط   والمدرا  المالننن  ومدرا  المشاري  وا  لمبمعات  وعلما  العللوم التيطبمقمل .األدوار الميمي  كعم  الشي
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أني بلللنن هلللارن الطيلللرفنن روجلللد العلللدد األكبلللر ملللن األفلللراد المعتلللدلنن اللللارن يسلللعون  "هلللاورد"كملللا أوضللل  

األشلما  المألوفل    فمعلودون للتركنل  عللى البقلا  عللى هلاا اللنيمط رلرهقي  النرورة لُلن لالستُشاف عند

 .والتيجدرد لفترة طويل  مما يجعلي  يعودون لالبتُار

األنصلار   أعلده اللا   الجلدو  فل  الخبلرة عللى ا نفتلاح لعامل  الممثلل  السلمات إجملا  ويمرلن

 (:1الجدو )كما هو   (Costa & Mc Crae, 1992) وماكر   كوستا عن ( نقالا 2000)

 : الّسمات الممّثلة لعامل االنفتاح على الخبرة(1الجدول )

 الّسمة العامل
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 كثيارة أحاالم عناده بالخياال  مفعماة وحيااة وكثيارة قوياة تصاورا  : لديا Fantasyالخياال  •

بيئاة  تاوفير إلاى يهاد  وإنماا الواقاع مان هروباا   ليسا  اليقظاة  أحاالم كثارة غريبة  وطموحا 

البقااء  علاى وتسااعده اتهمحيا فاي مهماا   جاءءا   تشالل الخيااال  هاذه بانن ويعتقد خياالت   تناسب

 .بالحياة واالستمتاع

الفناون  أناواع جمياع تاذو  فاي باارزة اهتماماا  ولديا  واألدب الفان : حابAestheticجماالي  •

 .والجماليا 

اآلخارين   مان أكثار بشالل االنفعااال  أو النفساية الحااال  عان التعبيار Feelings: المشااعر •

 تظهار عليا  كماا الحاءن  قمة إلى ينتقل ثم لسعادةا بقيمة الفرد يشعر حيث الحالة في والتطر 

 أقال المواقا  فاي لالنفعاال المصااحبة الفيءيولوجياة كالمظااهر الخارجياة  االنفعاال  عالما 

 .المفاجئة أو الضاغطة

يسابق  لام أمااكن الاى والاذهاب واالهتماماا  األنشاطة تجدياد فاي الرغباة  Actions:األفعاال •

الاتخل   فاي والرغباة الطعاام  مان وغريبة جديدة وجبا  ربيج أن ويحب السابق في زيارتها

 .والمغامرة اليومي "الروتين" من

 والادهاء األفلار في االبتلار أو والتجديد الجمود وعدم والفطنة العقلي االنفتاح  Ideas:األفلار •

 .والتبصر

 المنفتح للقيم الفردف والدينية  والسياسية االجتماعية القيم في النظر إلعادة الميل Values: القيم •

 للفارد غيار بالنسابة العلا  نجاد حاين علاى أجلهاا  مان ويناضال يعتنقهاا التاي القايم يؤكد نجده

 .التشريعا  التقليدية جميع ويقبل المثال سبيل على السياسية لألحءاب مساير فان  للقيم المنفتح
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وأوردها   ف  دراست ( 1992ولعام  ا نفتاح على الخبرة ست  أوج  حددها كوستا وماكر  )

 :(2)( كما هو موضي  ف  الجدو  1995هاورد وهاورد )

 : أوجه االنفتاح على الخبرة(2الجدول )

االنفتاح  وج أ

 على الخبرة
 (+Oالّرائد "المستلش " ) (Oمعتدل ) (-Oمتحفظ )

 الخيال
يركء على الءمان 

 والملان الحاليين 
 حيانا  أخيالي 

باادافع  غريبااة طموحااا  اليقظااة  أحااالم

 تصورا    لخياالت مناسبة آمنة بيئة توفير

 البقاااء علااى تساااعده نهاااأ يعتقااد كثياارة

 بالحياة ستمتاعواال

 ال يهتم بالفنون الجمال
متوسط االهتمام 

 بالفنون
 محب للفن واألدب  ومحب للجمال.

 الّشعور

 واألحاسيس
 يتقبل المشاعر يتجاهل االحاسي 

متطر   يهتم ويقيم كافة األحاسي   وهو

 في أحاسيس 

 عالاألف

 والتّصرفات
 يحب المنلو 

يجمع بين المنلو  

 والتنوع
 يدديحبُّ التّنوع والتّج

 األفكار
اهتمام فلري 

 ضيق
االهتمام الفلري الواسع  واالبتلار في  متوسط االهتمام

 األفلار

 القيم
متحفظ   جازم/

 مساير
عادة النظر في القيم  والمناضلة من أجل إ معتدل

 صحيح بننّ  ا يعتقدم
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 :ابقةراسات السّ الدّ ثانيًا 

راسلل مللن خللال  مراجعلل  األد  المتعلللق بموضللو   راسللات   فقللد تلللالدي  ي الحصللو  علللى العدرللد مللن الدي

ابق  يات ا رتباط المباشر وغنر المباشر بموضوعيا  وسنت  عرضيا على النيحو   :اآلت السي

 :ات القصدّية )الهدفّية(الّتوجهأوال: الّدراسات التي تناولت 

 التيوجيللات القصللديي  )اليدفميلل (هللدف  إلللى استقصللا  العالقلل  بللنن  بدراسلل ( 2009التيخارنلل  ) قللام

( طالباا وطالب ا  وأشارت النيتائ  إلى وجلود عالقل  797وا كتئا  لدى طلب  جامع  مؤت   لعنن  بلغ  )

تعلللل ى للنللللو  ا جتمللللاع  والُليملللل  بالنسللللب  الللللتيمرن وا كتئللللا   وعللللدم وجللللود فللللرو   أهللللدافسلللللبم  بللللنن 

 .اليدفمي للتوجيات 

 التيوجيلللات القصلللديي  )اليدفميللل (( إللللى كشللل  العالقللل  بلللنن 2010وقلللد هلللدف  دراسللل  بنللل  مفلللرج )

( طالبلاي وطالبل . 486بالفاعلمي  الااتمي  والتيعل  المنظي  ياتماا  على عنن  من طلب  جامع  النرموا بلغ  )

 أهلدافتعل ى لمتغنلر الجلنس فل   التيوجيلات القصلديي  )اليدفميل (إللى وجلود فلرو  بلنن وأوضح  النيتائ  

 إقدام. -األدا  أهدافلصال  اإلنا   بننما ل  َتظير هاه الفرو  ف   التيجن   -األدا  أهدافاإلتقان  و 

فقللد هللدف  إلللى كشلل  العالقلل  بللنن   (Dresel et al., 2013  )ئللوزمال مللا دراسلل  دريسلل أ

راسل والممارسات التعلممم  للمعلمنن  وعالقتيا بتحفن  الطلب   وشلمل   ات القصديي  )اليدفمي (التيوجي  الدي

وطالبل . وأظيلرت النيتلائ  إللى وجلود عالقل   اا بلل( طا930( معل  رياضلمات وطالبيل  البلالغ علدده )46)

 لمنن وحاف  الطيلب .والممارسات التيعلممم  للمع التيوجيات القصديي  )اليدفمي (ايجابم  قوي  بنن 

ات األكاديمميلل  وأنمللاط ( دراسلل  هللدف  إلللى تحدرللد العالقلل  بللنن فاعلملل  الللاي 2015أجللرت جدرللد )و 

وطالبل    اا ( طالبل384عنين  من الطيلب  المعلملنن بللغ علدده  ) اليت  رتبنياها التيوجيات القصديي  )اليدفمي (

ارتبلاٍط إيجابميل  بلنن فاعلميل  اللايات  جلود عالقل ِ وأشارت النيتائ  إللى و  ( إنا  308( يكور  و)76مني  )
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 أهلداف  وعالقِ  ارتباٍط سالب  م  نملط التيوجل  نحلَو األدا األكاديممي  وأنماط التيوج  نحو هدف ي اإلتقاِن و 

اإلتقلللان بدرجللل  متوسلللط   وبدرجللل  ضلللعمف   أهلللداف  تلنيلللا األدا  أهلللداف  بحنلللث رتبنيلللى الطلبللل  التيجن للل 

 األدا  أهللداف  كللالك أشللارت النتللائ  إلللى فللرو  تعلل ى للجللنس فلل  أنمللاط التيوجلل  نحللو التيجن لل  أهللداف

 لصال  اإلنا .

( الت  هدف  إلى كشل  العالقل  بلنن العجل  الملتعل  2015) والتياي   غلو الكما أوضح  دراس  

( 348بلغل  )والنظري  النمنم  للايكا   عللى عننل  ملن جامعل  النرملوا  التيوجيات القصديي  )اليدفمي (و 

مرتفعلاا  أميلا مسلتوى  كلان التيجن ل  أهدافالتيمرن و  أهدافطالباا وطالب . وأظيرت النتائ  إلى أن مستوى 

راس إقدام والاكا  الثاب  فُان متوسطاا وعدم وجود أثر يع ى للجنس ف  هاه  -أدا  أهداف  .الدي

 التيوجيلاتر الثقافل  عللى أثل فبحثل  فل  (Sahin et al., 2016  )ئلهنن وزمالاسل أميلا دراسل   

علللى النظريلل  النمائملل   با عتمللادالجللنس والعمللر  لمتغنللر   تبعللاا اإلنجللاز للمللراهقنن األتللراا  أهللدافنحللو 

راسل اإلنجاز على عننل   أهدافنحو  التيوجياتطبيق مقماَ والنظري  البنائم  و   )386)والتل  شلمل   الدي

فلرو  يات د لل   علدم وجلودإلى  الديراس   وتوصل  ويي الثيانالتركم   من المداَر اا طالب )250(طالب  و

راسل اإلنجلاز يعل ى للجلنس  بننملا أوضلح   أهلدافإحصائم  للتوجيلات نحلو  أني الطيلبل  األكبلر سلنياا  الدي

الموجلل  عللن الطيلبلل  األصللغر سللنياا  وبا عتمللاد علللى النيظريلل   األدا رنخفنللون فلل  درجللات الللتيمرن و هلل  

   .الديراس ها به بعض العوام  قد ت ي استقصاهناا  النيمائمي  فإني 

التيوجيلات القصلديي  والتل  هلدف  إللى تحدرلد ( Kunst et al., 2017)وزملالهه  أميا دراس  كنس  

راسل   )اليدفمي ( معلملاا فل  ملداَر  )984(لدى المعلمنن وعالقتيا بالتيطوير المينل   حنلث اسلتيدف  الدي

راسلل  عأكيللدت و والتيطللوير المينلل    التيللدري  لللدى  التيوجيللات القصللديي  )اليدفميلل (لللى أني اخللتالف هللاه الدي

راسلل  أن المعلمللنن الللارن رتبنيللون  المعلمللنن تللؤثر علللى مللدى مشللاركتي  فلل  األنشللط  المينملل   وبنينلل  الدي

 مقارنلل  التيطويريلل  أهللداف تعللل  وأهللداف األدا  بشللر  عللاٍ  سللاهموا بشللر  أفنلل  فلل  األنشللط  المينميلل 
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مسلتويات عالمل  ملن تجنل  األدا  ربرهنلون عللى  ووا أهلداف تجنيل  عالمل   وأني المعليملنن يو لالارن سجي ب

 سلوا التيعويق الاايت  مث  التيأجن  وتحدرد أهداف غنر واقعمي .

للابق  المتعلقلل  ب راسللات السي راسللات التيوجيللات القصللديي  )اليدفميلل (رالحلل  مللن اسللتعرا  الدي   أني الدي

اللللتيمرن بالعملميلللات ا يجابمللل   مثللل :  أهلللدافأجمعللل  عللللى ارتبلللاط  بننيلللا اسللل الدير رغللل  اخلللتالف مجتمللل  

لا  لللبمي    األدا  أهللدافالتيحلد   وا جتيلاد  والمثلابرة  وا صلرار  أمي فقلد ارتبطل  بالعملميلات والمشلاعر السي

 المسلللؤولنن   حنلللث إن  التيفلللو  ملللن أجللل  التيمنللل  عللللى اآلخلللرين  وإلرضلللا  اللللديرجاتمثللل : ا هتملللام ب

 اليت  رتبنياها التيوجيات القصديي  )اليدفمي (ل  رؤثر على العملمات المرتبط  بنو   الديراس اختالف مجتم  

 األفراد. 

 ثانياً: الّدراسات الّتي تناولت االنفتاح على الخبرة:

الُشللل  علللن العالقللل  بلللنن العوامللل  الخملللس الُبلللرى  فنيلللا اسلللتيدف  (2012) عبلللادولدراسللل   فللل  

خصلل  فلل  مرللان العملل  )الشللرك  الج ائريلل  للُيربللا  والغللاز(وا  للشخصللمي  فلل  جنللو  شللرق   رتمللاح الشي

 علللامالا  (360) واسلللتجا  ليلللا  عامللل  (415)اسلللتيدف  المجتمللل  بأكملللل  والبلللالغ علللدده     إيالج ائلللر

اسلللتخدم  فمللل  الباحثللل  مقملللاَ كوسلللتا وملللاكر  لقملللاَ ملللن المجتمللل  الُلللل   %( 87) وعاملللل  بنسلللب 

 داليل مس الُبرى للشخصلمي  فل  دراسلتيا  وتوصلل  النيتلائ  إللى وجلود عالقل  طردييل  موجبل  العوام  الخ

لعوربلنن سلم  ا نفتلاح نحلو الخبلرة و  إحصائمياا  خصل  فل  مرلان العمل   كلالك أظيلرت  الشي با رتملاح الشي

 عدم وجود فروٍ  يات د ل  إحصائم  لدى أفراد العنين  تع ى إلى الجنس. الديراس 

(  إلى توضم  العالق  بنن العوامل  الخملس الُبلرى المرونل  للشخصلم  2012اس  جبر )وهدف  در 

راسللل تُونللل  عننللل   إي  الجامعلللات الفلسلللطننم  بمحافظللل  غللل ةوقللللق المسلللتقب  للللدى طلبللل    (800)ملللن الدي

طال  وطالب  نصفي  من جامع  األقصى والنصل  اآلخلر ملن جامعل  األزهلر بغل ة  وأوضلح  النيتلائ  

بعام  ا نفتاح على الخبرة كأحد العوام  الخمس  المرون  للشخصم  إلى وجود عالق  ارتباطمي  المتعلق  
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سللالب  بللنن ا نفتللاح علللى الخبللرة ومجللا ت قلللق المسللتقب  )القلللق العللام  والمجللا  ا جتمللاع   والمجللا  

راسلل ا قتصللاد (  كمللا أوضللح   للطاتبللنن  إحصللائمياا  داليلل إلللى وجللود فللرو   الدي ات الطللال  درجلل متوسي

 والطالبات ف  عام  ا نفتاح على الخبرة لصال  اإلنا .

 قائمل  نملويج وفلق الشخصلم  ى سلماتإللتيعلرف للفقلد هلدف    (2012) أميلا دراسل  يرل  وعللوان

وقد طبق    الجامع  وعالقتيا ا رتباطمي  بالتيفُنر الجانب  طلب  لدى للشخصم  الُبرى  الخمس  العوام 

مللن طللال  وطالبللات جامعلل  المستنصللري  باسللتخدام العننلل  العشللوائمي  الطبقميلل   وقللد راسلل  علللى عننلل  الدي 

ل  الديراس  إلى وجود  ويقظ  الخبرة على ا نفتاح وسم  الجانب  التفُنر بنن إحصائمياا  دالي  عالق  توصي

راسل  بلأني اللاكور .النلمنر لل  الدي  م وسل الجلانب  التفُنلر ملن كل  بلنن العالقل  فل  أفنل  كملا توصي

راسل  إللى أني اإل ملن الخبلرة عللى  نفتلاحا  فل  فنل أ العلمل ي  التخصل  طلبل  نلا   كملا توصلل  الدي

 .العالق  ف  بقم  الفرو   من الخبرة على ا نفتاح وسم  الجانب  التفُنر من ك  بنن العالق 

  ( العالقلل  بللنن ا نفتللاح علللى الخبللرة وعالقتلل  بالحاجلل2014) أوضللح  دراسلل  عبللد السللتار وخللل 

  وطالبلل   أظيللرت فنيللا النيتللائ  للل( طا100إلللى المعرفلل  علللى عننلل  مللن طلبلل  جامعلل  ديللالى شللمل  )

   وأني الطيلب  الارن   يحصلون علىوجود عالق  إيجابم  بنن الحاج  إلى المعرف  وا نفتاح على الخبرة

 التعلممم . م العمل ف  ردور ما حو  آرائي  بدا إ على غنر قادرين بأني  يشعرون  حقمق  تعل 

مال  ) بنن األبعاد الخمس  الُبرى للشخصم   لى العالق إالتعرف فقد هدف    (2015أميا دراس  الشي

معرفل  تلاح عللى الخبلرة( وبلنن ا كتئلا  و ا نف وعامل )العصابم   ا نبسلاطم   التفلان   عامل  الوداعل   

راسل صلم   وطبقل  الفرو  بنن مرضى ا كتئا  ف  ضو  العوام  الخمس  الُبرى للشخ عللى عننل   الدي

رت ( شخ  من المرضى المشخصنن با كتئا  ف  مرك  غ ة المجتمعل . وقلد أظيل100بلغ عددها )

بلللنن  كتئلللا   ووجلللود ارتبلللاط سلللال عامللل  العصلللابم  وا  موجللل  بلللننإللللى وجلللود ارتبلللاط نتلللائ  البحلللث 
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راسلل كمللا أوضللح  التيفللان  وا كتئللا . و  الوداعلل و  ا نبسللاطم و  ا نفتللاح علللى الخبللرة إلللى عللدم وجللود  الدي

 ف  ا نفتاح على الخبرة تع ى لمتغنر الجنس. إحصائمياا  دالي فروقات 

( العالق  بنن العوام  الخمس  الُبرى للشخصم  والرضلا اللوظمف  لعننل  2015) كما أوض  بقمع 

ولمي  ف  منطق  إربد التعلمممي    ف  ضو  عدد من ال متغنلرات  وهل  الجلنس من معلم  وكال  الغو  الدي

( معلمللللاا ومعلملللل   187والخبللللرة التدريسللللم  والمؤهلللل  العلملللل  والصللللفوف التلللل  ُردرسللللونيا بلللللغ عللللددها )

تعل ى لمتغنلر الجلنس والمؤهل  وأوضح  النتائ  إللى علدم وجلود فلرو  فل  عامل  ا نفتلاح عللى الخبلرة 

راالتربو  والصفوف الت  ردرسيا والخبرة التدريسم   كما أوضح   إلى عدم وجود عالق  ارتباطم   س الدي

خصم  والرضا الوظمف .  يات د ل  إحصائم  بنن ا نفتاح على الخبرة كأحد العوام  الُبرى ف  الشي

للابق  التلل  تناوللل  ا نفتللاح علللى الخبللرة كأحللد العواملل  الخمللس  راسللات السي مللن خللال  اسللتعرا  الدي

راسللات تعلل ى إلللى الُبللرى للشخصللم  لللوح  وجللود عالقلل  ارتباطملل   الجللنس لصللال  اإلنللا  فلل  معظلل  الدي

مال  )باستثنا  دراس   يات د ل  احصائم  لعام  ا نفتاح نحو الخبرة  اا   الت  ل  تظير فروق(2015الشي

 تع ى إلى الجنس.

كلللالك أوضلللح  الدراسلللات التللل  بحثللل  فللل  العوامللل  الخملللس الُبلللرى للشخصلللم  إللللى وجلللود عالقللل  

  ة والحاج  إلى المعرف .إيجابم  بنن ا نفتاح على الخبر 

واالنفتاح على  الّتوجهات القصدّية )الهدفّية(الّدراسات التي بحثت في العالقة بين ثالثًا: 
 الخبرة

التيوجيللات القصلللديي  ( لتوضللم  العالقللل  بللنن Borlongan, 2008 نغللان )بور هللدف  دراسلل  

التيوجيلات القصلديي  ُصنيف  فنيا   لعالق وا بدا  واستخدام ا نفتاح على الخبرة كنابط لياه ا )اليدفمي (

ن و  أهلدافوه   هدافأنماط من األ  إلى ثالث )اليدفمي ( طبقل     التيجن ل  أهلدافاإلثبلات و  أهلدافاللتمري

راسل   وتوصلل  من المتطلوعنن اللارن يعمللون فل  منظيملات غنلر ربحمل 108على  الديراس هاه  إللى  الدي
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الللتيعل   وبشللر  سلللب  ملل   هللدافأل لتيوجيللات القصللديي  )اليدفميلل (اأني اإلبللدا  رللرتبط بشللر  إيجللاب  ملل  

عدم وجود عالق  ارتباطمل  بلنن مسلتوى ا نفتلاح  الديراس اإلثبات  كما أوضح   أهدافو  التيجن   أهداف

  ووجود عالق  ارتباطم  التيجن   أهدافالتيعل  أو  أهداف على الخبرة واألفراد اليارن رتبنيون توجيات نحو

مللن نمللط أهللداف اإلثبللات. وقللد  التيوجيللات القصللديي  )اليدفميلل (بللنن ا نفتللاح نحللو الخبللرة و  إحصللائمياا ليلل  دا

راسلات التل  ربطل  بلنن  التيوجيلات أبق  الباحث  على هاه الديراس  رغ  عدم حلداثتيا ألنيلا ملن أوائل  الدي

 .وسم  ا نفتاح نحو الخبرة القصديي  )اليدفمي (

( العالق  ا رتباطمل  بلنن مسلتوى اليلدف اللايات  Klein & Lee, 2009  )وبحث  دراس  كلنن ولن

(self-goal level)  ( وا لت ام باليدفgoal commented)    م  ثال  صفات شخصم  ه  يقظ

نحللللو الللللتيعل   وأثللللر هللللاه العالقلللل   التيوجيللللات القصللللديي  )اليدفميلللل (و    النللللمنر  وا نفتللللاح علللللى الخبللللرة

راسلل عل   طبقلل  ا رتباطملل  علللى الللتي   بلل  ملتحقللنن فلل  فصلل  إدارة األعمللا .وطال اا طالبلل (157) علللى الدي

بشللر  إيجللاب  ملل  الللتيعل   وارتبطلل   مسللتوى اليللدف الللايات   وا لتلل ام باليللدف أظيللرت النتللائ  ارتبللاطو 

نحللللو اللللتيعل  بشلللر  إيجللللاب  مللل  كللل  ملللن ا نفتللللاح نحلللو الخبلللرة ويقظلللل   التيوجيلللات القصلللديي  )اليدفميللل (

 .لنمنرا

لللمر   لللا دراسللل  الشي نجلللاز اإل أهلللداف( فسلللع  إللللى تحدرلللد العالقللل  بلللنن توجيلللات 2016) والجنلللاب أمي

( طالبلاا وطالبل  498بلغل  )وا نفتاح على الخبرة لدى عنن  من طلب  جامع  باب  والجامعل  اإلسلالمم  

راسلل  وتوصللل الجللامعتنن   مللن الخبللرة وتوجيللات  إلللى ضللع  العالقلل  ا رتباطملل  بللنن ا نفتللاح علللى الدي

 داليللل   ووجلللود عالقللل  ارتباطميللل  (حجلللاماإل -األدا ا نجلللاز ) أهلللدافوكلللالك   ا نجلللاز )اللللتمرن( أهلللداف

ا نفتللاح  بحنللث رلل داد  ا قللدام( وا نفتللاح علللى الخبللرة -األدا ا نجللاز ) أهللدافبللنن توجيللات  إحصللائمياا 

 ا قدام(. -األدا ) أهدافعلى الخبرة كلما زادت 



36 
 

 ب على الدراسات السابقة:التعقي

للابق  وجللدت نللدرة األبحللا  ا رتباطملل  حللو  تمللن خللال  اسلل التيوجيللات عرا  الباحثلل  للدراسللات السي

راسللات غنللر الحدرثلل  إلثللرا  هللاا وا نفتللاح نحللو الخبللرة  القصللديي  )اليدفميلل ( لللاا أدرجلل  الباحثلل  بعللض الدي

راسلللات   البحلللث التيوجيلللات القصلللديي  اطميللل  إيجابميللل  بلللنن اتينللل  وجلللود عالقللل  ارتبوملللن خلللال  هلللاه الدي

(. Klein & Lee, 2009)فل  دراسل  كللنن ولنل   وا نفتاح نحو الخبلرةالتيمرن(  أهدافللتعل  ) )اليدفمي (

راسلات   إقلدام وا نفتلاح نحلو الخبلرة  وضلع-األدا  أهلدافإيجابملاا بلنن  بننما كان ا رتبلاط فل  بقمل  الدي

 مرناللتي  أهلدافوى ا نفتاح عللى الخبلرة واألفلراد اليلارن رتبنيلون توجيلات نحلو مستالعالق  ا رتباطمي  بنن 

 .إحجام -أدا  أهدافأو 

خصم  وأثرهلا عللى إنتلاج وسللوك   الفلرد وتأت  هاه الديراس  استُما ا لجيود الباحثنن ف  جوان  الشي

ابق  نجد أن  من المجتم  ل  رت  إجرا  عنن  هاه الديراس  استيدف  ودافعنت   وبالمقارن  م  الدراسات السي

للابق  التلل  تناوللل   راسللات السي للا الدي راسلل  المرشللد التيربللو   أمي بحللو  سللابق  علملل   حنللث اسللتيدف  هللاه الدي

ضلمن علدة متغنلرات  بعنليا تطبمقيا على طلبل  الملداَر والجامعلات  ت ي  التيوجيات القصديي  )اليدفمي (

راسل  فقلد جلا ت مختلفل ا علن بقمل  وهو متغنلر الهاه الديراس  ف   ت ي تناول   لا بقميل  متغنيلرات الدي جلنس  أمي

راسللات   رريلل  التيربملل  والتيعلللم  العللال  سللنوات الخبللرة  ومدو تناوللل  المتغنللرات اآلتملل : مرللان العملل    إيالدي

لللابق  راسلللات السي لللا الدراسلللات التللل  تناولللل   .التللل  رتبللل  ليلللا المرشلللد التيربلللو   و هلللاا ملللا  نجلللده فللل  الدي أمي

  نفتاح على الخبرة  فقد كان مجتم  الديراس  فنيا ه  الطيلب  الجامعنون  والمعلمنن  ومرضى ا كتئا ا

والقلق ضمن متغنر الجنس. لاا جا ت الديراس  الحالم  مرملل  للدراسلات السلابق  وسلاعم  إللقلا  النلو  

  على مجتم  دراس  جدرد بمتغنرات مختلف . 
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 الفصل الثالث

 مقدمة: 

لتنفنا هاه  الباحث بيا  م الت  قا ياوإجرا ات الديراس  طريق لتناو  هاا الفص  وصفاا كامالا ومفصالا 

راس  راس أداة و  الديراس وعنن   الديراس مجتم  و  الديراس وشم  وص  مني   الدي   يا وثباتياصدقو  الدي

راس إجرا ات   لن  اإلحصائ .التحو   الدي

 :الّدراسةمنهج 

الحاضلللر  وتيلللدف إللللى  وهللللو طريقلللل  فلللل  البحللللث عللللن ا رتبلللاط الوصلللف   الملللني الباحثللل    اسلللتخدم

بدقلللل  تتعلللللق  -سلللللفاا  -محللللددة تجينلللل  بمانللللات إلثبللللات فللللرو  معننلللل  تمينلللللداا لإلجابللللل  عللللللى تلللللساه ت

فلل  زمللان إجللرا  البحللث ويلللك  مللات عنيللابللالظواهر الحالملل  واألحللدا  الراهنلل  التلل  يمرللن جملل  المعلو 

 التيوجيلللات " معرفللل  هلللو ا رتبلللاط  واليلللدف ملللن اسلللتخدام الملللني  الوصلللف . باسلللتخدام أدوات مناسلللب 

  ".  الخبرة لدى المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  علىوعالقتيا با نفتاح  القصديي  )اليدفمي (

  :الّدراسةمجتمع 

مرشداا ( 261) ف  محافظ  الخلن  والبالغ عدده المرشدرن التربوينن مم  من ج الديراس تُون مجتم  

 . ومرشدةا 

 :الّدراسةعينة 

 العينة االستطالعية: -أ

مرشداا ومرشدة ف  محافظ   (20) قام  الباحث  بإجرا  دراس  استطالعم  على عنن  مرون  من

نث تبنين أني األدوات تتمت    حياوثبات الديراس أدوات من صد   التيحقق  ويلك من أج  بن  لح 



39 
 

 أهداف أج  تحقنقبصد  وثبات جندرن  مما أعطى الباحث  مؤشراا على استخدام األدوات من 

 .الديراس 

 

 العينة األساسية:

  محافظ  الخلن  على جمم  المرشدرن التربوينن ف الديراس  طبيق فقد  الديراس نظراا لمحدوديي  مجتم  
فاكتف  الباحث    %(77) ( مرشداا ومرشدة بنسب 201ا  مني  بالُام  )واستج( 261والبالغ عدده  )
 روض  خصائ  العنن  الديموغرافم : التيال والجدو   بالعنن  المتاح  

 (: خصائص العينة الديموغرافية3جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 المديرّية

 %30.3 61 ن لالخ جنو 
 %24.4 49 الخلن  شما 

 %15.4 31 يطا
 %29.9 60 الخلن 
 %100.0 201 المجموع

 الجنس
 %47.8 96 يكر
 %52.2 105 أنثى

 %100.0 201 المجموع

 مكان العمل

 %30.8 62 أساسم  يكور
 %29.4 59 أساسم  إنا 
 %19.9 40 ثانوي  يكور
 %19.9 40 ثانوي  إنا 

 %100.0 201 المجموع

 سنوات الخبرة

 %30.8 62 سنوات 5 من أق 
 %17.4 35 سنوات 10-5

 %51.8 104 سنوات 10 من أكثر
 %100.0 201 المجموع
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 :الّدراسةأدوات 

 القصدّية )الهدفّية( الّتوجهاتأواًل: مقياس 

 وصف المقياس: -1

فقلرة ( 24) وتُلون المقملاَ ملن (Eliot & Charch,1997اعتمدت الباحثل  مقملاَ إلنلوت وتشلنرش )ُ 

 التيمرلنن أهلداف: البعد األو  يشم  اآلت أبعاد مرتب  على النيحو     وهو رتُون من ثالث( 0.7)بثبات 

ن من ثمان  فقرات لا البعلد الثلان  فمشلم  ثملان  فقلرات 21 18 16  11 9 8  5 2ه : )  وتُوي (  أمي

للللا البعللللد الثيالللللث فمشللللم  10 7 4 1 22 15 19 13هلللل : )  إقللللدام-أدا  هللللدافأل -دا أ أهللللداف(  أمي

(   وكان اختمار اإلجاب  ضمن سل  من خمس  24 23 20 17 14 12 6 3إحجام ضمن الفقرات: )

 :اآلت مستويات ) تصنمف لمررت(  على النيحو 

   أوافق بشدة  ( درج 2)   أوافق  ( درجات3) محارد  ( درجات4) أوافق  ( درجات5) أوافق بشدة
 .( درج 1)

 :المقياسصدق  -2

 دق الظاهري(: صدق المحكمين )الص -أ

محرمنن من العاملنن ف  الجامعات  (9)المقماَ على  ُعر   للتحقق من الصد  الظاهر  للمقماَ

للمقماَ الفلسطننم  ومن يو  ا ختصاص والخبرة  ويلك من أج  التوص  إلى الصد  الظاهر  

 (.2أنظر ملحق رق  )
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 صدق االتساق الداخلي: -ب

 فقلرةلُل  ( Pearson Correlationارتبلاط بنرسلون )مل  بحسلا  معا المقملاَملن صلد   التيحقلقتل  
 (4)الجدو    ويلك كما هو واض  ف  للمجا م  الدرج  الُلم  من فقرات المجا  الا  تنتم  إلم  

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 4)جدول 
 .الللمجمع الدرجة الكلية  المجال

 رقم الفقرة  المجال

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

 رقم الفقرة  المجال

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

 المجال
رقم 

 الفقرة 

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

أهداف 

 التمكين

2 0.66** 

أهداف أداء 

إقدام -  

1 0.79** 

أهداف 

 -أداء 

 إحجام

3 0.56** 

5 0.55** 4 0.46** 6 0.75** 

8 0.60** 7 0.77** 12 0.38** 

9 0.82** 10 0.76** 14 0.79** 

11 0.48** 13 0.76** 17 0.49** 

16 0.82** 15 0.63** 20 0.79** 

18 0.57** 19 0.67** 23 0.69** 

21 0.55** 22 0.71** 24 0.48** 

 (α≤0.01عند ) إحصائّياً  داّلة**  

مل  الدرجلل   المجلا إللى أن جمملل  رلم  مصلفوف  ارتبلاط فقلرات  (4)تشلنر المعطملات اللواردة فل  الجلدو  

يعبلر  التيلال   مملا يشلنر إللى قلوة ا تسلا  اللداخل  لفقلرات المقملاَ  وهلاا بإحصلائمياا  داليل  للمجا الُلم  

 عن صد  فقرات األداة ف  رماَ ما صمغ  من أج  رماس .

ا رتبلاط بلنن درجل   للالتمعام  ساللبح حلثالبا  ملاللق تصد  ا تسلا  اللداخل  للمجلا  لنمللتحقق و 
 روض  يلك. التيال ك  مجا  من مجا ت المقماَ م  الدرج  الُلم  للمقماَ والجدو  

 

 مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.(: 5جدول )

الّتمكين أهداف الدرجة الكلية للمقياس  قدامإ -أداء  أهداف  إقدام -أداء  أهداف   
   1 **0.59 الّتمكين أهداف

  1 **0.39 **0.90 إقدام -أداء  أهداف

 1 **0.72 **0.38 **0.86 إقدام -أداء  أهداف

 (α≤0.01عند ) إحصائّياً  داّلة** 
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( أن جممل  المجلا ت تلرتبط ببعنليا اللبعض 5رتن  ملن خلال  البمانلات اللواردة فل  الجلدو  )
معاملل   حنللُث إني  ،(α≤0.01لملل  للمقمللاَ ارتباطللاا يو د للل  إحصللائم  عنللد مسللتوى د للل  )وبالدرجلل  الُ

ارتبللاط بنرسللون للعالقلل  بللنن درجلل  كلل  مجللا  والدرجلل  الُلملل  للمقمللاَ كللان قويللاا  ممللا يشللنر إلللى قللوة 
دى لللل القصلللديي  )اليدفميللل ( التيوجيلللاتفللل  رملللاَ  ا تسلللا  اللللداخل  لفقلللرات المقملللاَ وأنيلللا تشلللترا معلللاا 

 .المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن 

 :الثبات -2

الثبلات بطريقل  حس   كما  لفاأالثبات بطريق  ا تسا  الداخل  وبحسا  معادل  الثبات كرونباخ  ُحس 
 .(6ويلك كما هو موض  ف  الجدو  )التج ئ  النص م   

  القصدّية )الهدفّية(لمقياس التوجهات (: معامالت الثبات 6جدول )

 عدد الفقرات مقياسال
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا
 معامل سبيرمان براون المصحح معامل االرتباط معامل الثبات

 0.779 0.638 0.776 8 الّتمكين أهداف
 0.834 0.715 0.844 8 إقدام -أداء  أهداف
 0.776 0.634 0.763 8 إحجام -أداء  أهداف

 0.825 0.702 0.879 24 الدرجة الكلية للمقياس
لجمم  مجا ت المقماَ رمم  معام  ثبات كرونباخ ألفا  أن (6)تشنر المعطمات الواردة ف  الجدو  

تراوح  رم  معام  ثبات كرونباخ ألفا لمجا ت المقماَ بنن  إيوللدرج  الُلم  للمقماَ كان  مرتفع   

كالك ت  (  0.879) قماَللدرج  الُلم  للم بلغ معام  ثبات كرونباخ ألفاو  ( 0.844 – 0.763)

معام  سبنرمان رم     حنث تراوح الثبات بطريق  التج ئ  النص م من ثبات المقماَ بحسا   التيحقق

(  وبلغ معام  سبنرمان براون المصح  للدرج  الُلم  0.834 – 0.776بنن )ما براون المصح  

ن الثبات  وهاا يشنر إلى أن تمت  بدرج  مرتفع  مر مما يشنر إلى أن المقماَ (.0.825للمقماَ )

درج  من الثق  عند استخدام الباحث  يعطى مما  ،الديراس  أهدافتحقنق و صال  للتطبنق  المقماَ



43 
 

النتائ    عطييمرن أن  المقماَمؤشراا على أن    وهو يعدي الحال البحث  ف كأداة للقماَ  المقماَ

 .لتطبنق نفسياوفى ظروف ا نفسيا نفسيا إيا ما أعند تطبمق  على العنن 

 ثانيًا: مقياس االنفتاح نحو الخبرة

 وصف المقياس: -1

فقللرة ( 50) ( والللا  رتُللون مللنCostam& MCcri,1992اعتمللدت الباحثلل  مقمللاَ كوسللتا ومللاكر  )

وا نفتللاح علللى الخبللرة(    والمقبولملل   ويقظلل  النللمنر  وا نبسللاطم   األبعللاد الخمسلل  )العصللابم  تشللم 

حنللث اسللتخدم  الباحثلل  الفقللرات العشللرة التلل  تقللمس ا نفتللاح علللى الخبللرة    ةفقللر  (12)وشللم  كلل  بعللد 

 : اآلت وكان اختمار اإلجاب  ضمن سل  مرون من خمس  مستويات حس  تصنمف لمررت  على النيحو 

 ( درج .1) أبداا ( درج   2) نادراا ( درجات  3) أحماناا ( درجات  4) غالباا ( درجات  5) دائماا 

 :المقياسصدق  -2

 المحكمين )الصدق الظاهري(:  صدق -أ

( محرمنن من العاملنن ف  الجامعات 9المقماَ على ) ُعر   للتحقق من الصد  الظاهر  للمقماَ

 للمقماَالفلسطننم  ومن يو  ا ختصاص والخبرة  ويلك من أج  التوص  إلى الصد  الظاهر  

 (.2) أنظر ملحق رق 

 صدق االتساق الداخلي: -ب

 فقلرةلُل  ( Pearson Correlationارتبلاط بنرسلون )بحسلا  معامل   قملاَالمملن صلد   التيحقلقتل  
 .(7)الجدو    ويلك كما هو واض  ف  للمقماَم  الدرج  الُلم  من فقرات المقماَ 
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لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 7)جدول 
 .لمقياسلمع الدرجة الكلية  المقياس

معامل ارتباط  الرقم
 بيرسون )ر(

معامل ارتباط  الرقم
 بيرسون )ر(

1.  0.53** 7.  0.43** 
2.  0.81** 8.  0.59** 
3.  0.49** 9.  0.87** 
4.  0.69** 10.  0.67** 
5.  0.58** 11.  0.79** 
6.  0.90** 12.  0.75** 

 (α≤0.01عند ) إحصائّياً  داّلة**  

مل  الدرجل   المقملاَاط فقلرات ن جممل  رلم  مصلفوف  ارتبلإلى أ (7)تشنر المعطمات الواردة ف  الجدو  

يعبلر  التيلال   مما يشنر إلى قلوة ا تسلا  اللداخل  لفقلرات المقملاَ  وهلاا بإحصائمياا  دالي  للمقماَالُلم  

  مما يشلنر إللى قلوة ا تسلا  اللداخل  لفقلرات المقملاَ وأنيلا تشلترا معلا فل  المقماَعن صد  فقرات 

 .الخبرة لدى المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن ا نفتاح نحو رماَ 

 :الثبات-3

الثبات بطريق   كما حس   لفاأالثبات بطريق  ا تسا  الداخل  وبحسا  معادل  الثبات كرونباخ  حس 
 .(8ويلك كما هو موض  ف  الجدو  )التج ئ  النص م   

  معامالت الثبات لمقياس االنفتاح نحو الخبرة(: 8جدول )

 عدد الفقرات اسالمقي
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا
 معامل سبيرمان براون المصحح معامل االرتباط معامل الثبات

 0.909 0.833 0.877 12 الدرجة الكلية للمقياس
للدرج  الُلم  للمقماَ رمم  معام  ثبات كرونباخ ألفا  أن (8)تشنر المعطمات الواردة ف  الجدو  

 التيحققكالك ت  (  0.877) للدرج  الُلم  للمقماَ غ معام  ثبات كرونباخ ألفابلكان  مرتفع   حنث 

  حنث بلغ معام  سبنرمان براون المصح  الثبات بطريق  التج ئ  النص م من ثبات المقماَ بحسا  
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تمت  بدرج  مرتفع  من الثبات  وهاا ر مما يشنر إلى أن المقماَ (.0.909للدرج  الُلم  للمقماَ )

درج  من الثق  عند الباحث  يعطى مما  ،الديراس  أهدافتحقنق و صال  للتطبنق  المقماَإلى أن يشنر 

  عطييمرن أن  المقماَ  وهو يعد مؤشراا على أن الحال البحث  ف كأداة للقماَ  المقماَاستخدام 

 .وفى ظروف التطبنق نفسيا نفسيا النتائ  نفسيا إيا ما أعند تطبمق  على العنن 

 لمقاييس:تصحيح ا

لدى  القصديي  )اليدفمي (التيوجيات قماَ م تصحم حنث ت    البدائ  خماسم  مقارمساا   الباحث  استخدم

حنث أعطن    المقماَ على عبارات من خال  إجاباتي  .المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن 

درجتنن(  و  أوافق ( درجات  و  أوافق )3( درجات  ومحارد )4( درجات  وأوافق )5أوافق بشدة )

 بشدة )درج  واحدة(.

( 5أما بالنسب  لمقماَ ا نفتاح نحو الخبرة فقد ت  تصحمح  على النحو التيال : أعطن  دائماا )

والجدو  ( درجات  ونادراا )درجتنن(  وأبداا )درج  واحدة(. 3( درجات  وأحماناا )4درجات  وغالباا )

 :الديراس س روض  سل  لُرت الخماس  لمقارم التيال 

 (: مقياس ليكرت الخماسي9جدول )

 /أوافق بشدة التوافر  
 دائماا 

 /أوافق
 غالباا 

 /محارد
 أحماناا 

 /  أوافق
 نادراا 

 /  أوافق بشدة
 أبداا 

 1 2 3 4 5 الدرجة
( يرلللون وزنيلللا النسلللب  أبلللداا ( و )  أوافلللق بشلللدة%(  بمعنلللى أن )20يرلللون اللللوزن النسلللب  لُللل  درجللل  )

حسل  رلم   المؤشلرويلت  تحدرلد  %(.100ائماا( يرلون وزنيلا النسلب  )( و )دأوافق بشدة) %(  بننما20)

 (.10كما ف  الجدو  ) الحساب المتوسط 
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 :الحسابّية متوّسطاتمفتاح التصحيح لقراءة ال

 (: مفاتيح التصحيح10)جدول 

 االنفتاح نحو الخبرة /القصديّة )الهدفيّة(التّوجهات  فئات المتوسط الحسابي

 التقدير

 منخفضة 1.00-2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00

 

 :الّدراسةمتغيرات 

 المتغيرات المستقلة: 

ليللا أربلل  مسللتويات  هلل : مدرريلل  الخلنلل   ومدرريلل  شللما  الخلنلل   ومدرريلل  جنللو  كللان و  المدرريلل أو ا: 

 ومدرري  يطا. الخلن  

 فل  مستويان: يكر وأنثى الجنس ثانماا: 

وكلان لل  أربل  مسلتويات  عللى النحلو اآلتل : يكلور أساسلم   ويكلور ثانويل   وإنلا   مرلان العمل الثاا: ث 

 أساسم   وإنا  ثانوي .

( سللنوات  10( سلنوات  وأكثللر ملن )5وكللان ليلا ثللال  مسلتويات  هلل : أقل  مللن ) سللنوات الخبلرة رابعلاا:

 ( سنوات10-5و)

  حنلث شلرل  مجتمعل  مقلارمس (ا نفتاح نحو الخبرة  دفمي (القصديي  )الي التيوجيات) المتغيرات التابعة:

وعالقتيا با نفتاح نحو الخبلرة للدى المرشلدرن  القصديي  )اليدفمي ( التيوجياتوالت  هدف  لقماَ  الديراس 

 .التربوينن ف  محافظ  الخلن 
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 :الّدراسةإجراءات 

راسل نلرات بمتغ ما أتم  من األد  التربو   الملرتبطمن خال  الرجو  إلى  •     اللا  سلاعد الباحثلالدي

 .الديراس على تُوين خل م  علمم  لموضو  

راسل بمتغنرات  بالرجو  إلى بعض الدراسات واألبحا  العربم  والعالمم  يات العالقل و  • لالسلتفادة  الدي

 .الديراس أدوات منيا ف  بنا  

ى الموافقات الخاصل  ببلد  ويلك بعد الحصو  عل  لجم  البمانات استخدم الت   المقارمستجين   •

 الالزم .  اإلحصائمي جمعيا وإجرا  المعالجات  ث    ومنتوزي  المقارمستنفنا 

 :اإلحصائّيةاألساليب 

ح م  البرام    الديراس عنن   أفرادعلى  األدواتبعد تطبنق  اف  تحلن  بمانات دراستي  الباحث تاعتمد

 فاستخدم ، SPSS( ackage for the Social SciencesStatistical P(  للعلوم ا جتماعم  اإلحصائمي 

 :اآلتم  اإلحصائمي ا ختبارات 

 التُرارات واألوزان النسبم . •

طاتال •  .  ا نحرافات المعماري الحسابمي  متوسي

 اختبار كرونباخ ألفا لمعرف  ثبات فقرات ا ستبان . •

 لنص م . معام  ارتباط سبنرمان براون لمعرف  الثبات بطريق  التج ئ  ا •

لمعرف  صد  فقرات ا ستبان   ولمعرف   (Pearson Correlationمعام  ا رتباط بنرسون ) •

 .من جي  وبنن ا نفتاح نحو الخبرة من جي  أخرى  القصديي  )اليدفمي ( التيوجياتالعالق  بنن 

طات(  لمعرف  الفرو  بنن Independent samples t-testاختبار )ت( ) • عننتنن  متوسي

 تنن.مستقل
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طات( للمقارن  بنن الOne-Way Analysis of Varianceاألحاد  ) التيبارناختبار تحلن   •  متوسي

طاتالأو التوص  إلى قرار رتعلق بوجود أو عدم وجود فرو  بنن   .متوسي

( للمقارنات الثنائم  البعدي  إليجاد مصدر الفرو  الت  ظيرت ف  Scheffeاختبار شم م  ) •

طات وعالقتيا با نفتاح نحو الخبرة لدى المرشدرن التربوينن ف   لقصديي  )اليدفمي (ا التيوجيات متوسي

 .محافظ  الخلن 
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 الفصل الرابع

 الّدراسةتحليل نتائج 
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 الفصل الرابع

 مقدمة:

راس  الناتج  عن لبماناتل إحصائمياا  رتنمن هاا الفص  تحلنالا    ج  اإلجاب  على أسئلأويلك من   الدي

 .ماتياوفرض الديراس 

 الّدراسةنتائج أسئلة 

وا نفتاح نحو الخبرة لدى  القصديي  )اليدفمي ( التيوجياته  توجد عالق  ارتباطم  بنن الرئيس:  الّسؤال

 ؟المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن 

 :التيالم  الفرضمي لإلجاب  عن هاا السؤا  انبثق  عن  

بين ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية  الرئيسة: ال الفرضّية

 .واالنفتاح نحو الخبرة لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل القصدّية )الهدفّية( الّتوجهات

( إليجاد Pearson Correlationلإلجاب  على هاا الفر  استخدم  الباحث  معام  ارتباط بنرسون )

ا نفتلاح نحلو الخبلرة للدى المرشلدرن التربلوينن ملن جيل  وبلنن  )اليدفميل ( القصديي  التيوجياتالعالق  بنن 

 (.11  كما هو واض  من خال  الجدو  )من جي  أخرى ف  محافظ  الخلن  

االنفتاح نحو من جهة وبين  القصدّية )الهدفّية( الّتوجهاتبين (: نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة 11جدول )
 من جهة أخرى في محافظة الخليل تربويين الخبرة لدى المرشدين ال

 اإلحصائّية الّداللة قيمة )ر( المتغيرات
 0.811 0.017- ا نفتاح نحو الخبرة*  التيمرنن أهداف
 0.000 **0.428 إقدام * ا نفتاح نحو الخبرة-أدا  أهداف
 0.000 **0.385 إحجام * ا نفتاح نحو الخبرة-أدا  أهداف

 0.000 **0.370 * ا نفتاح نحو الخبرة اليدفمي (القصديي  ) التيوجيات
 (≥ 0.05) الّداللةعند مستوى  إحصائّياً  داّلة(، * ≥ 0.01) الّداللةعند مستوى  إحصائّياً  داّلة** 
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االنفتاح و  الّتمكين أهداف( أن معام  ا رتباط للعالق  بنن 11تشنر المعطمات الواردة ف  الجدو  )

ضعمف  سالب  (  وهاا رد  على وجود عالق  0.811( بد ل  إحصائم  )-0.017بلغ ) نحو الخبرة

 . ا نفتاح نحو الخبرةو  التيمرنن أهدافبنن  إحصائمياا  دالي  وغنر

( بد ل  0.428) االنفتاح نحو الخبرةبين و إقدام -أداء أهدافبنن بلغ معام  ا رتباط للعالق  و 

إقدام -أداء أهدافبنن  إحصائمياا  دالي طردي  موجب  (  وهاا رد  على وجود عالق  0.000إحصائم  )

  ا نفتاح نحو الخبرةزاد قدام اإل-األدا  أهدافرتن  بأن  كلما زادت  إي  نحو الخبرة االنفتاحبين و 

 والعرس صحم . 

( بد ل  0.385) االنفتاح نحو الخبرةبين و  إحجام-أداء أهدافبنن معام  ا رتباط للعالق  كما بلغ 

 إحجام-أدا  أهدافبنن  إحصائمياا  دالي (  وهاا رد  على وجود عالق  طردي  موجب  0.000  )إحصائم

  ا نفتاح نحو الخبرةزاد  ا حجام-األدا  أهدافرتن  بأن  كلما زادت  إي  ا نفتاح نحو الخبرةو 

 والعرس صحم . 

 االنفتاح نحو الخبرةو  عامبشكل  القصدّية )الهدفّية( الّتوجهاتبنن معام  ا رتباط للعالق  وبلغ 

بنن  إحصائمياا  دالي (  وهاا رد  على وجود عالق  طردي  موجب  0.000( بد ل  إحصائم  )0.370)

القصديي   التيوجياترتن  بأن  كلما زادت  إي  ا نفتاح نحو الخبرةو  القصديي  )اليدفمي ( التيوجيات

 والعرس صحم .   ا نفتاح نحو الخبرةزاد  )اليدفمي (

في محافظة  اّلتي يتبّناها المرشدون الّتربوّيون  القصدّية )الهدفّية( الّتوجهات درجةما السؤال األول: 

 ؟الخليل

طاتال  استخرج األو  لإلجاب  عن السؤا   النسلبم  واألوزان وا نحرافات المعماري   الحسابمي  متوسي

ويلللك    فلل  محافظلل  الخلنلل دون التيربوييللون اليتلل  رتبنياهللا المرشلل القصللديي  )اليدفميلل ( التيوجيللات درجلل ل

 (.12كما هو موض  ف  الجدو  )
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اّلتي  القصدّية )الهدفّية( الّتوجهات واألوزان النسبية لدرجة واالنحرافات المعيارية الحسابّية متوّسطات(: ال12) جدول
 ل.المرشدين التربويين في محافظة الخلي يتبّناها

 المتغير
المتوسط 
 الحسابي

اف االنحر 
 المعياري 

الوزن النسبي 
% 

 التقدير

 متوسطة 73.12 0.45 3.66  القصديّة )الهدفيّة(للتوجهات الدرجة الكلية 

اليتللللل  رتبنياهلللللا  القصلللللديي  )اليدفميلللل ( التيوجيلللللاتدرجلللل  ( أن 12تشللللنر المعطملللللات الللللواردة فللللل  الجلللللدو  )

للتوجيللات غ المتوسللط الحسللاب  بللل إي  متوسللط جللا ت بدرجلل  فلل  محافظلل  الخلنلل   المرشللدون التيربوييللون 

 .(%73.12) وبنسب  مئوي  بلغ ( 3.66)كر   القصديي  )اليدفمي (

ن فللللل  و ن التربويلللللو المرشلللللد اليتللللل  رتبنياهلللللا القصلللللديي  )اليدفميللللل ( التيوجيلللللاتبدرجللللل  أماااااا فيماااااا يتعلاااااق 

  فقللللللللد اسللللللللتخرج  القصللللللللديي  )اليدفميلللللللل ( التيوجيللللللللاتمحافظلللللللل  الخلنلللللللل  لُلللللللل  مجللللللللا  مللللللللن مجللللللللا ت 

 :التيال وا نحرافات المعماري  واألوزان النسبم  لُ  مجا  على النحو  الحسابمي  طاتمتوسي ال

 (:13، ويبينه الجدول )الّتمكين أهداف لأ( مجا

 هدافتبني المرشدين التربويين ألدرجة لواألوزان النسبية  واالنحرافات المعيارية الحسابّية متوّسطات(: ال13) جدول
 ليل.في محافظة الخ الّتمكين

رقم 

 الفقرة

كما 

 وردت

في 

 المقياس

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

تقدير 

درجة 

 أهداف

 التّمكين

2 
أسعى إلى فهم المشلال  التّي أتعامل معها فهما  

 شامال  قدر اإلملان.
4.24 

0.65 84.78 
 مرتفعة 2

5 
ا أنتهي أتنمل أن أحصل على خبرةٍ أفضل عندم

 من الحالة التي أتعامل معها.
4.16 0.78 83.28 

 مرتفعة 4

8 
أرغب في التملن التام من مشلال  الحاال  

 اإلرشادية التي أتعامل معها.
4.29 0.61 85.77 

 مرتفعة 1

9 
دافعي للعمل بجدية هو خوفي من أن يلون أدائي 

 ضعيفا .
4.11 0.68 82.29 

 مرتفعة 5

11 
ال  التي تثير لدّي حّب االستطالع أحب العمل مع الحا

 وإن كان  صعبة حتى يتّم تحقيق الهد .
3.75 0.92 75.02 

 مرتفعة 7
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رقم 

 الفقرة

كما 

 وردت

في 

 المقياس

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

تقدير 

درجة 

 أهداف

 التّمكين

16 
أحرص على أن أتعلم من الحاال  االرشادية التي 

 أتعامل معها قدر ما أستطيع.
4.11 0.68 82.29 

 مرتفعة 5

18 
أهد  إلى تحسين قدراتي من خالل معالجة 

 معها.المشلال  التي أتعامل 
4.08 0.64 81.59 

 مرتفعة 6

21 
أبحث من خالل عملي عن فرٍص الكتسابي 

 لمهارا  جديدة في الميدان اإلرشادي.
4.22 0.67 84.48 

 مرتفعة 3

 التّمكين هدافألالدرجة الكلية 
 مرتفعة 82.44 0.70 4.12

ن التربلللوينن فللل  للللدى المرشلللدر التيمرلللنن أهلللدافدرجللل  ( أن 13تشلللنر المعطملللات اللللواردة فللل  الجلللدو  )
 التيمرللللنن هللللدافألبلللللغ المتوسللللط الحسللللاب  للدرجلللل  الُلملللل   إي  مرتفعلللل جللللا ت بدرجلللل  محافظلللل  الخلنلللل  

للللطاتتراوحلللل  ال قللللدو   (%82.44) بنسللللب  مئويلللل  بلغلللل ( 4.12)  – 3.75بللللنن )مللللا  الحسللللابمي  متوسي
4.29 .) 

 هلللدافألالنسلللب  ( قلللد حصلللل  عللللى أعللللى درجللل  ب21  2  8( أن الفقلللرات )13ويتنللل  ملللن الجلللدو  )
أرغل     وقلد تمحلورت هلاه الفقلرات حلو :فل  محافظل  الخلنل  اليت  رتبنياها المرشدون التيربوييون  التيمرنن

أتأمللل  أن أحصللل  عللللى خبلللرٍة   فللل  اللللتمرن التلللام ملللن مشلللرالت الحلللا ت اإلرشلللادي  التللل  أتعامللل  معيلللا
لللل  علللن فلللرٍص  كتسلللاب  أبحلللث ملللن خلللال  عم  أفنللل  عنلللدما أنتيللل  ملللن الحالللل  التللل  أتعامللل  معيلللا

 .لميارات جدردة ف  المندان اإلرشاد 
التلل   التيمرللنن هللدافأل( قللد حصللل  علللى أقلل  درجلل  بالنسللب  16  9  18  11فلل  حللنن أن الفقللرات )

أحللل  العمللل  مللل     وقلللد تمحلللورت هلللاه الفقلللرات حلللو :رتبناهلللا المرشلللدرن التربلللوينن فللل  محافظللل  الخلنللل 
أهلدف إللى تحسلنن ، تطال  وإن كان  صعب  حتى رت ي تحقنلق اليلدفالحا ت الت  تثنر لد ي ح ي ا س

دافعل  للعمل  بجديل  هلو خلوف  ملن أن يرلون ، قدرات  من خلال  معالجل  المشلرالت التل  أتعامل  معيلا
 . رشادي  الت  أتعام  معيا قدر ما أستطم أحرص على أن أتعل  من الحا ت اإل، أدائ  ضعمفاا 
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 (:14دام، ويبينه الجدول )إق –أداء  أهداف لمجاب( 

 هدافتبني المرشدين التربويين ألدرجة لواألوزان النسبية  واالنحرافات المعيارية الحسابّية متوّسطات(: ال14) جدول
 في محافظة الخليل. إقدام-أداء

رقم 

 الفقرة

كما 

 وردت

في 

 المقياس

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

تقدير 

درجة 

 أهداف

إقدام-أداء  

1 
أعتبر أّن أهّم شيء في نظري التّفو  على 

 المرشدين اآلخرين.
2.67 

1.04 53.33 
 متوسطة 8

4 

هدفي في العمل هو الحصول على خبرة 

أفضل عند انتهائي من الحالة التي أتعامل 

 معها. 

3.99 0.90 79.70 
 مرتفعة 1

7 
 أكافح في عملي ألظهر قدرتي مقارنة  

 بالمرشدين اآلخرين.
3.46 1.04 69.15 

 متوسطة 4

 مدفوع في عملي بفلرة التّفو  على اآلخرين. 10
2.81 1.17 56.22 

 متوسطة 6

13 
أهم اعتبار لي في العمل أن يلون تقيمي 

 الوظيفي مرتفعا  بالنسبة للمرشدين اآلخرين.
2.75 1.05 55.02 

 متوسطة 7

15 

ألظهر  أريد أن أكون متميءا  في عملي

قدراتي أمام اآلخرين )أولياء األمور  

 المعلمين  المدير(.

3.58 0.94 71.54 
 متوسطة 2

19 
المرتفع يرفع  األداءأعمل بجد لقناعتي بنّن 

 ملانتي بين زمالئي المرشدين.
3.57 0.79 71.34 

 متوسطة 3

22 
أعمل بجد ألفتخر بتقييمي المرتفع أمام 

 زمالئي المرشدين.
3.10 1.01 62.09 

 متوسطة 5

 اإلقدام-األداء هدافألالدرجة الكلية 
3.24 0.99 64.80 

 متوسطة

المرشلدرن التربلوينن  اليتل  رتبنياهلاإقلدام -أدا  أهلدافدرج  ( أن 14تشنر المعطمات الواردة ف  الجدو  )

-األدا  هللدافألبلللغ المتوسللط الحسللاب  للدرجلل  الُلملل   إي  متوسللط جللا ت بدرجلل  فلل  محافظلل  الخلنلل  

طاتتراوح  ال قدو   (%64.80) بنسب  مئوي  بلغ ( 3.24) اإلقدام  – 2.67بلنن )ما  الحسابمي  متوسي

3.99 .) 

 هللدافأل( قللد حصللل  علللى أعلللى درجلل  بالنسللب  19  15  4( أن الفقللرات )14ويتنلل  مللن الجللدو  )

 ه الفقلللرات حلللو :  وقللد تمحلللورت هلللافللل  محافظللل  الخلنللل  ييللون التربو  ون اهلللا المرشلللدتللل  رتبني إقللدام الي -أدا 

أريللد أن   هللدف  فلل  العملل  هللو الحصللو  علللى خبللرة أفنلل  عنللد انتيللائ  مللن الحاللل  التلل  أتعاملل  معيللا
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أعملل  بجللد   أكللون متمنلل اا فلل  عمللل  ألظيللر قللدرات  أمللام اآلخللرين )أولمللا  األمللور  المعلمللنن  المللدرر(

 .المرتف  ررف  مرانت  بنن زمالئ  المرشدرن األدا لقناعت  بأني 

اليت  رتبنياها إقدام -أدا  هدافأل( قد حصل  على أق  درج  بالنسب  10  13  1حنن أن الفقرات )ف  

أعتبللر أني أهلل ي شلل   فلل     وقللد تمحللورت هللاه الفقللرات حللو :فلل  محافظلل  الخلنلل  المرشللدون التيربوييللون 

  مرتفعلللاا أهللل  اعتبللار للل  فللل  العملل  أن يرللون تقممللل  الللوظمف  نظللر  التيفللو  عللللى المرشللدرن اآلخللرين

 .مدفو  ف  عمل  بفُرة التيفو  على اآلخرين  بالنسب  للمرشدرن اآلخرين

 (:15إحجام، ويبينه الجدول ) –أداء  أهداف لمجاج( 

 هدافتبني المرشدين التربويين ألدرجة لواألوزان النسبية  واالنحرافات المعيارية الحسابّية متوّسطات(: ال15) جدول
 خليل.في محافظة ال إحجام-أداء

رقم 

 الفقرة

كما 

 وردت

في 

 المقياس

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

تقدير 

درجة 

 أهداف

-أداء

 إحجام

3 
غالبا  ما أتساءل : ماذا لو كان أدائي في العمل 

 الذي أقوم ب  سيئا .
3.20 

1.01 63.98 
 متوسطة 6

6 
على  رشدحصولي كمأشعر بالقلق من احتمال 

 درجا  سيئة في تقييمي الوظيفي.
3.30 1.10 66.07 

 متوسطة 5

12 
الّسلبي في الحاال  التي  األداءأسعى لتجنب 

 أتعامل معها.
3.98 0.69 79.60 

 مرتفعة 2

14 

أحرص على أن يلون أسلوبي في معالجة 

الحالة مناسبا  حتى ال يشعر المسترشد بالحرج 

 والتوتر.

3.65 0.84 73.03 
توسطةم 4  

17 
هدفي تجنب الفشل في الحاال  التي أتعامل 

 معها.
3.80 0.82 75.92 

 كبيرة 3

20 
أعمل بجد كي ال أشعر باإلحباط عندما يقل 

 مستوى أدائي عن أداء اآلخرين.
3.65 0.84 73.03 

 متوسطة 4

 أعمل بمهنية ألتجنب سخرية اآلخرين. 23
3.18 1.04 63.68 

 متوسطة 7

24 
الوقوع في األخطاء أثناء  أحرص على تجنب

 العمل.
4.08 0.65 81.69 

 كبيرة 1

 اإلقدام-األداء هدافألالدرجة الكلية 
 متوسطة 72.13 0.87 3.61
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اليتلللل  رتبنياهللللا المرشللللدون إحجللللام -أدا  أهللللدافدرجلللل  ( أن 15تشللللنر المعطمللللات الللللواردة فلللل  الجللللدو  )

 هلدافألغ المتوسلط الحسلاب  للدرجل  الُلمل  بلل إي  متوسط جا ت بدرج  ف  محافظ  الخلن   التيربوييون 

لللطاتتراوحللل  ال قلللدو   (%72.13) بنسلللب  مئويللل  بلغللل ( 3.61) إحجلللام-أدا  بلللنن ملللا  الحسلللابمي  متوسي

(3.18 – 4.08 .) 

 هلدافأل( قلد حصلل  عللى أعللى درجل  بالنسلب  17  12  24( أن الفقلرات )15ويتن  من الجلدو  )

   وقللد تمحللورت هللاه الفقللرات حللو :تربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل إحجللام التلل  رتبناهللا المرشللدرن ال-أدا 

لللب  فلل  الحللا ت التلل   األدا أسللعى لتجنلل    أحللرص علللى تجنلل  الوقللو  فلل  األخطللا  أثنللا  العملل  السي

 .هدف  تجن  الفش  ف  الحا ت الت  أتعام  معيا  أتعام  معيا

اليت  رتبنياها إحجام -أدا  هدافأل ( قد حصل  على أق  درج  بالنسب 6  3  23ف  حنن أن الفقرات )

أعم  بمينم  ألتجن  سخري     وقد تمحورت هاه الفقرات حو :ف  محافظ  الخلن  المرشدون التيربوييون 

أشلعر بلالقلق ملن احتملا    : مايا لو كان أدائ  ف  العم  الا  أقوم بل  سلنئاا غالباا ما أتسا    اآلخرين

 .م  الوظمف على درجات سنئ  ف  تقنم حصول  كمرشد

توجهااتهم القصادّية المرشادين الترباويين فاي محافظاة الخليال فاي  درجااتهال تختلاف السؤال الثااني: 
 ؟الجنس، مكان العمل، سنوات الخبرة(، المديرّيةباختالف ) )الهدفّية(

 :اآلت  على النيحو (4-1الفرضمات من ) ثق عن حنُث انب

 متوّساطاتباين  (≥0.05) الّداللاةحصائية عند مساتوى األولى: ال توجد فروق ذات داللة إ الفرضّية
وفقااًا لمتغياار  توجهاااتهم القصاادّية )الهدفّيااة(المرشاادين التربااويين فااي محافظااة الخلياال فااي درجااات 
 .المديرّية

( One Way Anovaاألحلاد  ) التيبلارناسلتخدم اختبلار تحلنل    وللىاأل الفرضلمي للتحقلق ملن صلح  
طاتبنن للفرو    توجياتي  القصديي  )اليدفميل (المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف   درجات متوسي

 :(18  17  16)و  ا  ويلك كما هو موض  ف  الجدالمدرريي لمتغنر  وفقاا 



57 
 

المرشدين التربويين في محافظة  درجاتلواالنحرافات المعيارية  الحسابّية متوّسطات(: يبين األعداد وال16جدول )
 المديرّيةلمتغير  وفقاً  م القصدّية )الهدفّية(توجهاتهالخليل في 

 المتوسط الحسابي العدد المديريّة المتغير
االنحراف 

 المعياري

 التّمكين أهداف

 0.46 4.00 61 جنوب الخيل

 0.39 4.26 49 شمال الخليل

 0.44 4.14 31 يطا

 0.42 4.13 60 الخليل

 0.44 4.12 201 المجموع

 إقدام -أداء  أهداف

 0.70 3.26 61 نوب الخيلج

 0.60 3.08 49 شمال الخليل

 0.67 3.51 31 يطا

 0.73 3.21 60 الخليل

 0.69 3.24 201 المجموع

 إحجام -أداء  أهداف

 0.52 3.60 61 جنوب الخيل

 0.56 3.58 49 شمال الخليل

 0.50 3.77 31 يطا

 0.57 3.55 60 الخليل

 0.54 3.61 201 المجموع

جة الكلية الدر

 الهدفيّةللتوجهات 

 0.48 3.62 61 جنوب الخيل

 0.40 3.64 49 شمال الخليل

 0.41 3.81 31 يطا

 0.47 3.63 60 الخليل

 0.45 3.66 201 المجموع

للللطاتبللللنن ال ظاهريلللل ( وجللللود فللللرو  16رتنلللل  مللللن الجللللدو  ) المرشللللدرن  درجللللاتفلللل   الحسللللابمي  متوسي

. وللتحقق ملن د لل  المدرريي لمتغنر  وفقاا  وجياتي  القصديي  )اليدفمي (تالتربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  

كمللا هللو موضلل  فلل    (One Way Anova)األحللاد   التيبللارنهللاه الفللرو  اسللتخدم اختبللار تحلنلل  

 :(17)الجدو  
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 متوّسطاتبين الفروق  إلىللتعرف  (One Way Anovaاألحادي ) الّتباين( نتائج اختبار تحليل 17جدول )
 (201)ن=  المديرّيةوفقًا لمتغير  توجهاتهم القصدّية )الهدفّية(المرشدين التربويين في محافظة الخليل في  درجات

 التّباينمصدر  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

 أهداف التّمكين

 0.650 3 1.949 بين المجموعا 

 0.185 197 36.377 داخل المجموعا  *0.016 3.519

 ------ 200 38.326 المجموع

 -أهداف أداء 

 إقدام

 1.198 3 3.593 بين المجموعا 

 0.465 197 91.512 داخل المجموعا  0.060 2.578

 ------ 200 95.105 المجموع

 -أهداف أداء 

 إحجام

 0.369 3 1.108 بين المجموعا 

 0.295 197 58.103 داخل المجموعا  0.292 1.253

 ------ 200 59.211 المجموع

 

الدرجة الكلية 

للتوجهات 

 الهدفيّة

 0.281 3 0.843 بين المجموعات

 0.200 197 39.386 داخل المجموعات 0.242 1.406

 ------ 200 40.229 المجموع

 (0.05عند مستوى داللة ) إحصائيّا   دالّة* 

وجود فرو  يات د ل  إحصائم  عند عدم ( 17)الواردة ف  الجدو   من خال  النتائ  رتن 

طاتبنن ( α≤0.05) الدي ل مستوى  المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف   درجات متوسي

لم  ف  الدرج  الُ إحصائمياا  دالي ل  تظير فرو   إي  المدرريي لمتغنر  وفقاا  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (

ف   إحصائمياا  دالي للمرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن   كالك ل  تظير فرو   اليدفمي للتوجيات 

لياه األبعاد وللدرج   اإلحصائمي  الدي ل   حنث كان  رمم  إحجام(-أدا  أهدافإقدام  و -أدا  أهداف)

 . إحصائمياا  دالي ( وغنر 0.05) الدي ل الُلم  أكبر من مستوى 

  التيمرنن أهداف( ف  0.05ظيرت فرو  يات د ل  إحصائم  عند مستوى د ل  ) ف  حنن

 .إحصائمياا  دالي ( و 0.05وه  أصغر من )  (0.016لياا البعد ) اإلحصائمي  الدي ل حنث بلغ  

 بننالثنائم  البعدي  للفرو   للمقارنات (Scheffeشم م  )وإليجاد مصدر الفرو  استخدم اختبار 

طات   المدرريي لمتغنر  تبعاا  التيمرنن أهدافجات المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  در  متوسي

 (.18ويلك كما هو واض  من خال  الجدو  )
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درجات المرشدين  متوّسطات بينالثنائية البعدية للفروق  ( للمقارناتScheffeشيفيه )نتائج اختبار  :(18جدول )
 المديرّيةلمتغير  تبعاً  الّتمكين فأهداالتربويين في محافظة الخليل في 

 المقارنات المتغير
المتوسط 

 الحسابي
 شمال الخليل

 أهداف التّمكين
 *0.26685- 4.00 جنوب الخليل

  4.26 شمال الخليل

 (0.05عند مستوى ) إحصائّياً دال  متوّسطات* الفرق في ال

طات بننو  ( إلى أن الفر 18تشنر المقارنات الثنائم  البعدي  وفق الجدو  ) درجات المرشدرن  متوسي

كان  بنن مدرري  جنو  الخلن   المدرريي لمتغنر  تبعاا  التيمرنن أهدافالتربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  

 أهدافون ن فنيا رتبني و ن التربويو ومدرري  شما  الخلن   ولصال  مدرري  شما  الخلن  الت  كان المرشد

 . ربوينن ف  مدرري  جنو  الخلن بدرج  أكبر من المرشدرن الت التيمرنن

 متوّسطات( بين ≥0.05) الّداللة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الّثانية الفرضّية

وفقااًا لمتغياار  توجهاااتهم القصاادّية )الهدفّيااة(المرشاادين التربااويين فااي محافظااة الخلياال فااي درجااات 

 .الجنس

-ف Independent-Sample) للعننات المستقل  ر )ت(اختبااستخدم  الثانم   م الفرضلإلجاب  عن 

طاتبنن لفرو  إليجاد ا( estف توجياتي  المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف   درجات متوسي

 .الجنسلمتغنر  وفقاا  القصديي  )اليدفمي (
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بين  اتمتوّسطلفروق في ا إلىللتعرف ( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 19جدول )
 .(201)ن =  وفقًا لمتغير الجنسالقصدّية المرشدين التربويين في محافظة الخليل في توجهاتهم درجات  متوّسطات

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 اإلحصائيّة الّداللة

 أهداف التّمكين
 0.42 4.10 96 ذكر

-0.629 0.530 
 0.45 4.14 105 أنثى

 إقدام -أهداف أداء 
 0.74 3.30 96 ذكر

1.169 0.244 
 0.64 3.19 105 أنثى

 إحجام -أهداف أداء 
 0.59 3.70 96 ذكر

2.373 0.019* 
 0.49 3.52 105 أنثى

للتوجهات الدرجة الكلية 

 (الهدفيّةالقصديّة )

 0.49 3.70 96 ذكر
1.346 0.180 

 0.41 3.62 105 أنثى

 1.96 =( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) /199(، درجات الحرية = 0.05عند مستوى داللة ) إحصائّياً  داّلة* 

 الدي ل وجود فرو  يات د ل  إحصائم  عند مستوى عدم ( إلى 19تشنر النتائ  الواردة ف  الجدو  )

(0.05 ≤  ) طاتبنن القصديي (    الخلن  ف  توجياتي المرشدرن التربوينن ف  محافظ درجات متوسي

 أصغر( وه  1.346) للدرج  الُلم    حنث بلغ  رمم  )ت( المحسوب الجنسلمتغنر  وفقاا  (ليدفمي )ا

(  كالك ل  تظير فرو  يات د ل  0.05( عند مستوى د ل  )1.96من رمم  )ت( الجدولم  )

طاتإحصائم  ف    . قدام(إ-أدا  أهداف  و التيمرنن أهدافمجال  ) متوسي

طاتف  حنن ظيرت فرو  يات د ل  إحصائم  ف   إحجام  حنث بلغ  رمم  )ت( -أدا  أهداف متوسي

(  وقد 0.05( عند مستوى د ل  )1.96( وه  أكبر من رمم  )ت( الجدولم  )2.373المحسوب  )

 ( لإلنا .3.52( مقاب  )3.70بمتوسط حساب  بلغ ) الايكوركان  الفرو  لصال  
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 متوّساطاتباين  (≥0.05) الّداللاةالثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عناد مساتوى  الفرضّية

وفقاًا لمتغيار مكاان  توجهاتهم القصدّية )الهدفّياة(المرشدين التربويين في محافظة الخليل في درجات 

 .العمل

( One Way Anovaاألحللاد  ) التيبلارناختبللار تحلنلل   ماسللتخد  الثيالثل  الفرضللمي للتحقلق مللن صللح  

طاتبنن للفرو    توجياتي  القصديي  )اليدفمي (المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف   درجات متوسي

 .(21  20)و  ا  ويلك كما هو موض  ف  الجدمران العم لمتغنر  وفقاا 

ويين في محافظة المرشدين الترب درجاتلواالنحرافات المعيارية  الحسابّية متوّسطات(: يبين األعداد وال20جدول )
 مكان العمللمتغير  وفقاً  توجهاتهم القصدّية )الهدفّية(الخليل في 

 المتوسط الحسابي العدد مكان العمل المتغير
االنحراف 

 المعياري

 التّمكين أهداف

 0.40 4.10 62 ذكور أساسية

 0.46 4.18 59 إناث أساسية

 0.44 4.12 40 ذكور ثانوية

 0.45 4.07 40 إناث ثانوية

 0.44 4.12 201 المجموع

 إقدام -أداء  أهداف

 0.74 3.39 62 ذكور أساسية

 0.55 3.24 59 إناث أساسية

 0.71 3.12 40 ذكور ثانوية

 0.75 3.13 40 إناث ثانوية

 0.69 3.24 201 المجموع

 إحجام -أداء  أهداف

 0.64 3.71 62 ذكور أساسية

 0.43 3.58 59 إناث أساسية

 0.55 3.60 40 ثانويةذكور 

 0.51 3.48 40 إناث ثانوية

 0.54 3.61 201 المجموع

الدرجة الكلية 

 الهدفيّةللتوجهات 

 0.50 3.73 62 ذكور أساسية

 0.35 3.67 59 إناث أساسية

 0.47 3.61 40 ذكور ثانوية

 0.45 3.56 40 إناث ثانوية

 0.45 3.66 201 المجموع

للللطاتبللللنن ال ظاهريلللل جللللود فللللرو  ( و 20رتنلللل  مللللن الجللللدو  ) المرشللللدرن  درجللللاتفلللل   الحسللللابمي  متوسي

. وللتحقلق ملن مرلان العمل لمتغنلر  وفقلاا  توجيلاتي  القصلديي  )اليدفميل (التربوينن ف  محافظ  الخلن  فل  
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كملا هللو موضلل  فلل    (One Way Anova)األحلاد   التيبللارناختبلار تحلنلل   اسللتخدمد لل  الفللرو  

 :(21)الجدو  

 متوّسطاتبين الفروق  للّتعرف إلى (One Way Anovaاألحادي ) الّتباين( نتائج اختبار تحليل 21جدول )
   (201)ن= مكان العملوفقًا لمتغير توجهاتهم القصدّية المرشدين التربويين في محافظة الخليل في  درجات

 التّباينمصدر  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

 أهداف التّمكين

 0.111 3 0.332 بين المجموعا 

 0.193 197 37.994 داخل المجموعا  0.632 0.574

 ------ 200 38.326 المجموع

 إقدام -أهداف أداء 

 0.833 3 2.499 بين المجموعا 

 0.470 197 92.606 داخل المجموعا  0.154 1.772

 ------ 200 95.105 المجموع

 إحجام –أهداف أداء 

 0.429 3 1.286 بين المجموعا 

 0.294 197 57.925 داخل المجموعا  0.227 1.458

 ------ 200 59.211 المجموع

 

الدرجة الكلية 

 للتوجهات الهدفيّة

 0.281 3 0.842 بين المجموعات

 0.200 197 39.387 داخل المجموعات 0.243 1.403

 ------ 200 40.229 المجموع

وجود فرو  يات د ل  إحصائم  عند عدم ( 21)الواردة ف  الجدو   رتن  من خال  النتائ 

طاتبنن ( α≤0.05) الدي ل مستوى  المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف   درجات متوسي

ف  الدرج   إحصائمياا  دالي ير فرو  ل  تظ إيمران العم   لمتغنر  وفقاا  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (

 إحصائمياا  دالي للمرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن   كالك ل  تظير فرو   اليدفمي الُلم  للتوجيات 

لياه  اإلحصائمي  الدي ل كان  رمم   إي  إحجام(-أدا  أهدافإقدام  و -أدا  أهداف  التيمرنن أهدافف  )

 . إحصائمياا  دالي ( وغنر 0.05) الدي ل مستوى  األبعاد وللدرج  الُلم  أكبر من



63 
 

 متوّساطاتباين  (≥0.05) الّداللاة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مساتوى الّرابعة الفرضّية

وفقًا لمتغير سنوات  توجهاتهم القصدّية )الهدفّية(المرشدين التربويين في محافظة الخليل في درجات 

 .الخبرة

( One Way Anovaاألحلاد  ) التيبلارناسلتخدم اختبلار تحلنل    الريابعل  رضلمي الفللتحقلق ملن صلح  

طاتبنن للفرو    توجياتي  القصديي  )اليدفميل (المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف   درجات متوسي

 .(24  23  22)و  ا  ويلك كما هو موض  ف  الجدسنوات الخبرةلمتغنر  وفقاا 

المرشدين التربويين في محافظة درجات واالنحرافات المعيارية ل الحسابّية متوّسطاتوال(: يبين األعداد 22جدول )
 وفقًا لمتغير سنوات الخبرة توجهاتهم القصدّية )الهدفّية(الخليل في 

 المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المتغير
االنحراف 

 المعياري

 التّمكين أهداف

 0.32 4.21 62 سنوا  5أقل من 

 0.45 4.20 35 سنوا  10-5

 0.48 4.04 104 سنوا  10أكثر من 

 0.44 4.12 201 المجموع

 إقدام -أداء  أهداف

 0.68 3.48 62 سنوا  5أقل من 

 0.61 2.88 35 سنوا  10-5

 0.67 3.22 104 سنوا  10أكثر من 

 0.69 3.24 201 المجموع

 إحجام -أداء  أهداف

 0.57 3.72 62 سنوا  5أقل من 

 0.51 3.53 35 سنوا  10-5

 0.53 3.56 104 سنوا  10أكثر من 

 0.54 3.61 201 المجموع

الدرجة الكلية 

 الهدفيّةللتوجهات 

 0.44 3.80 62 سنوات 5أقل من 

 0.39 3.53 35 سنوات 10-5

 0.45 3.61 104 سنوات 10أكثر من 

 0.45 3.66 201 المجموع

للللطاتبللللنن ال ظاهريلللل   ( وجللللود فللللرو 22رتنلللل  مللللن الجللللدو  ) المرشللللدرن  درجللللاتفلللل   الحسللللابمي  متوسي

. وللتحقلق ملن سلنوات الخبلرةلمتغنر  وفقاا  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  

كملا هلو موضل  فل    (One Way Anova)األحلاد   التيبلارناسلتخدم اختبلار تحلنل    د لل  الفلرو  

 :(23)الجدو  
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 متوّسطاتبين الفروق  للّتعرف إلى (One Way Anovaاألحادي ) الّتباينتائج اختبار تحليل ( ن23جدول )
 (201)ن=  سنوات الخبرةوفقًا لمتغير توجهاتهم القصدّية المرشدين التربويين في محافظة الخليل في  درجات

 التّباينمصدر  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

حسوبةالم  

 الّداللة

 اإلحصائيّة

 أهداف التّمكين

 0.646 2 1.293 بين المجموعا 

 0.187 198 37.033 داخل المجموعا  *0.033 3.457

 ------ 200 38.326 المجموع

 إقدام -أهداف أداء 

 4.060 2 8.121 بين المجموعا 

 0.439 198 86.985 داخل المجموعا  **0.000 9.242

 ------ 200 95.105 المجموع

 إحجام –أهداف أداء 

 0.638 2 1.276 بين المجموعا 
2.180 

 
 0.293 198 57.935 داخل المجموعا  0.116

 ------ 200 59.211 المجموع

 

الدرجة الكلية 

 للتوجهات الهدفيّة

 1.042 2 2.084 بين المجموعات

 0.193 198 38.145 داخل المجموعات **0.005 5.409

 ------ 200 40.229 المجموع

 (0.05عند مستوى داللة ) إحصائيّا   دالّة**   (.0.01عند مستوى داللة ) إحصائيّا   دالّة* 

وجود فرو  يات د ل  إحصائم  عند مستوى  (23)الواردة ف  الجدو   رتن  من خال  النتائ 

طاتبنن ( α≤0.05) الدي ل  توجياتي  ن ف  محافظ  الخلن  ف  المرشدرن التربوين درجات متوسي

ف  الدرج  الُلم   إحصائمياا  دالي ظيرت فرو  وقد   الخبرة سنواتلمتغنر  وفقاا  القصديي  )اليدفمي (

 أهداف  و التيمرنن أهدافللمرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن   وف  مجا ت ) اليدفمي للتوجيات 

 الدي ل لياه األبعاد وللدرج  الُلم  أصغر من مستوى  ئمي اإلحصا الدي ل كان  رمم   إي  إقدام(-أدا 

 . إحصائمياا  دالي ( و 0.05)

 الدي ل بلغ   إيإحجام( -أدا  أهدافف  حنن ل  تظير فرو  يات د ل  إحصائم  ف  مجا  )

 .إحصائمياا  دالي ( وغنر 0.05وهاه القمم  أكبر من )  (0.116لياا المجا  ) اإلحصائمي 

الثنائم  البعدي  للفرو   للمقارنات (Scheffeشم م  )استخدم اختبار   ر الفرو  وإليجاد مصد

طات بنن  وفقاا  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (ف  درجات المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن   متوسي

 .(24  ويلك كما هو واض  من خال  الجدو  )سنواتلمتغنر 
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درجات المرشدين  متوّسطات بينالثنائية البعدية للفروق  ( للمقارناتScheffeشيفيه )نتائج اختبار  :(24جدول )
 سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً  توجهاتهم القصدّية )الهدفّية(التربويين في محافظة الخليل في 

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10-5 المتوسط الحسابي المقارنات المتغير

 التّمكين أهداف

 *0.16319 ------ 4.21 سنوا  5أقل من 

 ------  4.20 سنوا  10-5

  ------ 4.04 سنوا  10أكثر من 

 إقدام-أداء أهداف

 *0.25787 *0.59925 3.48 سنوا  5أقل من 

 *0.34138-  2.88 سنوا  10-5

  ------ 3.22 سنوا  10أكثر من 

الدرجة الكلية للتوجهات 

 الهدفيّة

 *0.19372 *0.26857 3.80 سنوا  5أقل من 

 ------  3.53 سنوا  10-5

  ------ 3.61 سنوا  10أكثر من 

 (0.05عند مستوى ) إحصائّياً دال  متوّسطات* الفرق في ال

طات بنن( إلى أن الفرو  24تشنر المقارنات الثنائم  البعدي  وفق الجدو  ) درجات المرشدرن  متوسي
 :التيال سنوات الخبرة كان  كلمتغنر  تبعاا   (توجياتي  القصديي  )اليدفمي التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  

 5أصحا  الخبرة األق  من ) نظيرت الفرو  بنن المرشدرن التربوين :الّتمكين أهدافالفروق في  •
سنوات(  ولصال  المرشدرن التربوينن  10سنوات( وبنن المرشدرن التربوينن أصحا  الخبرة )أكثر من 

 أعلى. التيمرنن هدافن كان توجيي  ألسنوات( الار 10أصحا  الخبرة )أكثر من 

 5أصحا  الخبرة األق  من ) نظيرت الفرو  بنن المرشدرن التربوين :إقدام-أداء أهدافالفروق في  •
سنوات(  10سنوات( و)أكثر من  10-5سنوات( من جي  وبنن المرشدرن التربوينن أصحا  الخبرة )

سنوات( الارن كان توجيي   5رة األق  من )من جي  أخرى  ولصال  المرشدرن التربوينن أصحا  الخب
سنوات(  10-5إقدام أعلى. كالك ظيرت فرو  بنن المرشدرن التربوينن أصحا  الخبرة )-أدا  هدافأل

سنوات(  ولصال  المرشدرن التربوينن أصحا  الخبرة األكثر من  10وبنن أصحا  الخبرة أكثر من )
 دام أعلى.إق-أدا  هدافسنوات( الارن كان توجيي  أل 10)

أصحا  الخبرة  نظيرت الفرو  بنن المرشدرن التربوين :الهدفّيةالفروق في الدرجة الكلية للتوجهات  •
سنوات( و)أكثر من  10-5سنوات( من جي  وبنن المرشدرن التربوينن أصحا  الخبرة ) 5األق  من )

سنوات( الارن  5ن )سنوات( من جي  أخرى  ولصال  المرشدرن التربوينن أصحا  الخبرة األق  م 10
 أعلى. توجياتي  القصديي  )اليدفمي (كان  
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 ؟الخبرة لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل نحوما درجة االنفتاح السؤال الثالث: 

للللطاتال  اسللللتخرج الثالللللث لإلجابلللل  عللللن السللللؤا   واألوزان وا نحرافللللات المعماريلللل   الحسللللابمي  متوسي

ويلللك كمللا هللو   لخبللرة لللدى المرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل ا نحللودرجلل  ا نفتللاح لالنسللبم  

 (.25موض  ف  الجدو  )

االنفتاح نحو الخبرة لدى درجة لواألوزان النسبية  واالنحرافات المعيارية الحسابّية متوّسطات(: ال25) جدول
 في محافظة الخليل المرشدين التربويين

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الترتيب

تقدير 

درجة 

االنفتاح 

على 

 الخبرة

1 
أعتبر أن اللجوء للخيال والتنمل مضيعة للوق  

 ي في العمل.أهدافوال يعتبر طريقا  للوصول إلى 
2.96 

1.13 59.10 
 متوسطة 7

2 
عندما أتعلم طريقة صحيحة للقيام بمهمة ال أفلر 

 في تغييرها.
2.79 1.09 55.72 

 متوسطة 8

3 
أشياء ال يستطيع اآلخرون  الحقيقة فيأرى 

 رؤيت  فيها.
3.37 0.82 67.46 

 متوسطة 1

4 
بال معايير مهنية  والحوارأعتقد أّن المجادلة 

 مضيعة للوق  وتفشل العمل اإلرشادي.
3.22 1.01 64.48 

 متوسطة 2

 ال أتنثر بالّشعر وال أتذو  معاني . 5
2.16 0.97 43.28 

 نخفضةم 11

6 
أحّب السفر للخارج وزيارة أماكن جديدة 

 والتّعر  على ثقافا  مختلفة.
2.96 1.05 59.10 

 متوسطة 7

 قلّما يتغير مءاجي بتغير الظرو  المحيطة بي. 7
3.09 0.95 61.79 

 متوسطة 4

 أصدر األحلام السريعة في المواق  المختلفة. 8
2.18 1.09 43.58 

 منخفضة 10

 لعة اللتب اإلرشادية.أميل إلى مطا 9
3.01 1.06 60.20 

 متوسطة 6

 ال أميل إلى التنمل والتفلير في المستقبل. 10
2.24 1.11 44.78 

 منخفضة 9

11 
استغر  معظم وقتي في القراءة واالطالع على 

 كل ما هو جديد.
3.08 1.00 61.59 

 متوسطة 5

12 
أجد متعة  في التنمل والتعمق في القضايا 

 اإلرشادية.
3.17 1.07 63.48 

 متوسطة 3

 لالنفتاح نحو الخبرةالدرجة الكلية 
2.85 1.03 57.05 

 متوسطة

ا نفتلاح نحللو الخبلرة لللدى المرشلدرن التربللوينن فلل  درجلل  ( أن 25تشلنر المعطمللات اللواردة فلل  الجلدو  )

 الخبللرة لالنفتللاح نحللوبلللغ المتوسللط الحسللاب  للدرجلل  الُلملل   إي  متوسللط جللا ت بدرجلل  محافظلل  الخلنلل  
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للللطاتتراوحلللل  ال قللللدو   (%57.05) بنسللللب  مئويلللل  بلغلللل ( 2.85)  – 2.16بللللنن )مللللا  الحسللللابمي  متوسي

3.37 .) 

لالنفتلاح نحلو ( قد حصل  على أعلى درج  بالنسب  12  4  3( أن الفقرات )25ويتن  من الجدو  )

أرى الحقمقل  فل    :  وقلد تمحلورت هلاه الفقلرات حلو الخبرة لدى المرشدرن التربوينن ف  محافظل  الخلنل 

أعتقللد أني المجادللل  والحللوار بللال معللارنر مينملل  منللمع  للوقلل    أشللما    يسللتطم  اآلخللرون رهيتلل  فنيللا

 .أجد متع ا ف  التأم  والتعمق ف  القنايا اإلرشادي   وتفش  العم  اإلرشاد 

بلللرة للللدى لالنفتلللاح نحلللو الخ( قلللد حصلللل  عللللى أقللل  درجللل  بالنسلللب  10  8  5فللل  حلللنن أن الفقلللرات )

للعر و  أتللاو     وقللد تمحللورت هللاه الفقللرات حللو :المرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل    أتللأثر بالشي

 .أصدر األحرام السريع  ف  المواق  المختلف     أمن  إلى التأم  والتفُنر ف  المستقب   معانم 

االنفتااح نحاو الخبارة فاي  المرشادين الترباويين فاي محافظاة الخليال درجااتهل تختلاف : الرابعالسؤال 

 ؟الجنس، مكان العمل، سنوات الخبرة(، المديرّيةباختالف )

 :اآلتم ( 8-5الفرضمات من ) بثق عن حنُث إني 

بااين  ( ≥ 0.05) الّداللااةالخامسااة: ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى  الفرضااّية

وفقااًا لمتغياار  االنفتاااح نحااو الخباارة المرشاادين التربااويين فااي محافظااة الخلياال فاايدرجااات  متوّسااطات

 .المديرّية

 One Wayاألحللاد  ) التيبللارنتلل  اسللتخدم اختبللار تحلنلل    خامسلل ال الفرضللمي للتحقللق مللن صللح  

Anova  للطاتبللنن ( للفللرو ا نفتللاح نحللو المرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل   درجللات متوسي

 (.28  27  26) و اض  ف  الجد  ويلك كما هو مو المدرريي لمتغنر  وفقاا  الخبرة
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المرشدين التربويين في محافظة درجات واالنحرافات المعيارية ل الحسابّية متوّسطات(: يبين األعداد وال26جدول )
 المديرّيةوفقًا لمتغير  االنفتاح نحو الخبرةفي الخليل 

 المتوسط الحسابي العدد المديريّة المتغير
االنحراف 

 المعياري

لالنفتاح ة الدرجة الكلي

 نحو الخبرة

 0.56 2.99 61 جنوب الخيل

 0.67 2.73 49 شمال الخليل

 0.79 3.08 31 يطا

 0.68 2.70 60 الخليل

 0.67 2.85 201 المجموع

للللطاتبللللنن ال ظاهريلللل ( وجللللود فللللرو  26رتنلللل  مللللن الجللللدو  ) المرشللللدرن  درجللللاتفلللل   الحسللللابمي  متوسي

  . وللتحقق من د لل  الفلرو  المدرريي لمتغنر  وفقاا  ح نحو الخبرةا نفتاالتربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  

 :(27)كما هو موض  ف  الجدو    (One Way Anova)األحاد   التيبارناختبار تحلن    استخدم

 متوّسطاتبين الفروق  للّتعرف إلى (One Way Anovaاألحادي ) الّتباين( نتائج اختبار تحليل 27جدول )
   المديرّيةوفقًا لمتغير  االنفتاح نحو الخبرةتربويين في محافظة الخليل في المرشدين ال درجات

 التّباينمصدر  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

الدرجة الكلية 

لالنفتاح نحو 

 الخبرة

 1.622 3 4.867 بين المجموعات

 0.435 197 85.685 المجموعات داخل *0.012 3.730

 ------ 200 90.552 المجموع

 (0.05عند مستوى داللة ) إحصائيّا   دالّة*  

وجود فرو  يات د ل  إحصائم  عند مستوى  (27)الواردة ف  الجدو   رتن  من خال  النتائ 

طاتبنن ( α≤0.05) الدي ل  ا نفتاح نحو   ف  المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن درجات متوسي

  (0.012للدرج  الُلم  لالنفتاح نحو الخبرة ) اإلحصائمي  الدي ل بلغ   إي  المدرريي لمتغنر  وفقاا  الخبرة

 .إحصائمياا  دالي ( و 0.05وه  أصغر من )

 بننالثنائم  البعدي  للفرو   للمقارنات (Scheffeشم م  )وإليجاد مصدر الفرو  استخدم اختبار 

طات لمتغنر  تبعاا  جات المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  ا نفتاح نحو الخبرةدر  متوسي

 (.28  ويلك كما هو واض  من خال  الجدو  )المدرريي 
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درجات المرشدين  متوّسطات بينالثنائية البعدية للفروق  ( للمقارناتScheffeشيفيه )نتائج اختبار  :(28جدول )
 المديرّيةلمتغير  تبعاً  االنفتاح نحو الخبرة التربويين في محافظة الخليل في

 المقارنات المتغير
المتوسط 

 الحسابي

شمال 

 الخليل
 الخليل يطا

الدرجة الكلية 

 لالنفتاح نحو الخبرة

 *0.28773 ------ *0.25675 2.99 جنوب الخليل

 ------ *0.35105-  2.73 شمال الخليل

 *0.38203  ------ 3.08 يطا

  ------ ------ 2.70 الخليل

 (0.05عند مستوى ) إحصائّياً دال  متوّسطات* الفرق في ال

طات بنن( إلى أن الفرو  28تشنر المقارنات الثنائم  البعدي  وفق الجدو  ) درجات المرشدرن  متوسي

كان  بنن مدرري  جنو   المدرريي لمتغنر  تبعاا  التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  ا نفتاح نحو الخبرة

شما  الخلن  والخلن  من جي  أخرى  ولصال  مدرري  جنو  الخلن  الت   مدررييت خلن  من جي  و ال

 مدررييت ن فنيا لدري  انفتاح نحو الخبرة بدرج  أكبر من المرشدرن التربوينن ف  و ن التربويو كان المرشد

 . شما  الخلن  والخلن 

الخلن  والخلن  من جي  أخرى   شما  مدررييت كالك ظيرت فرو  بنن مدرري  يطا من جي  و 

ن فنيا لدري  انفتاح نحو الخبرة بدرج  أكبر من و ن التربويو ولصال  مدرري  يطا الت  كان المرشد

 . شما  الخلن  والخلن  مدررييت المرشدرن التربوينن ف  

باااين  (≥0.05) الّداللاااة: ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى الّسادساااة الفرضاااّية

وفقااًا لمتغياار  االنفتاااح نحااو الخباارةالمرشاادين التربااويين فااي محافظااة الخلياال فااي درجااات  ّسااطاتمتو 

 .الجنس

-Independent-Sample t) للعننات المستقل  اختبار )ت(استخدم  السادس   م الفرضلإلجاب  عن 

test )طاتبنن لفرو  إليجاد ا نفتاح نحو ا المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف   درجات متوسي

 .الجنسلمتغنر  وفقاا  الخبرة
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بين  متوّسطاتلفروق في ا للّتعرف إلى( Independent- Sample t-test))ت( ( نتائج اختبار 29جدول )
 (201)ن =  وفقًا لمتغير الجنس االنفتاح نحو الخبرةالمرشدين التربويين في محافظة الخليل في درجات  متوّسطات

 العدد الجنس المتغير
وسط المت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

لالنفتاح الدرجة الكلية 

 نحو الخبرة

 96 ذكر
2.92 0.72 

1.297 0.196 
 أنثى

105 2.79 0.62 

 الدي ل وجود فرو  يات د ل  إحصائم  عند مستوى عدم ( إلى 29تشنر النتائ  الواردة ف  الجدو  )

(0.05 ≤  ) طاتبنن  ا نفتاح نحو الخبرة ن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف المرشدر درجات متوسي

من رمم   أصغروه    (1.297) للدرج  الُلم  بلغ  رمم  )ت( المحسوب  إي  الجنسلمتغنر  وفقاا 

 (.0.05( عند مستوى د ل  )1.96)ت( الجدولم  )

 متوّسطاتبين  (≥0.05) الّداللةة عند مستوى : ال توجد فروق ذات داللة إحصائيالّسابعة الفرضّية

 .وفقًا لمتغير مكان العمل االنفتاح نحو الخبرةالمرشدين التربويين في محافظة الخليل في درجات 

لابع  الفرضلمي للتحقق من صح   ( One Way Anovaاألحلاد  ) التيبلارناسلتخدم اختبلار تحلنل    السي

للطاتبللنن للفللرو    وفقللاا  ا نفتللاح نحللو الخبللرةتربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل  المرشللدرن ال درجللات متوسي

 .(32  31  30)و  ا  ويلك كما هو موض  ف  الجدمران العم لمتغنر 

المرشدين التربويين في محافظة درجات واالنحرافات المعيارية ل الحسابّية متوّسطات(: يبين األعداد وال30جدول )
 متغير مكان العملوفقًا ل االنفتاح نحو الخبرةالخليل في 

 المتوسط الحسابي العدد مكان العمل المتغير
االنحراف 

 المعياري

الدرجة الكلية 

 الهدفيّةللتوجهات 

 0.77 3.01 62 ذكور أساسية

 0.52 2.66 59 إناث أساسية

 0.56 2.75 40 ذكور ثانوية

 0.75 2.99 40 إناث ثانوية

 0.67 2.85 201 المجموع

للللطاتبللللنن ال ظاهريلللل وجللللود فللللرو   (30رتنلللل  مللللن الجللللدو  ) المرشللللدرن  درجللللاتفلللل   الحسللللابمي  متوسي

. وللتحقللق مللن د للل  مرللان العملل لمتغنللر  وفقللاا  ا نفتللاح نحللو الخبللرةالتربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل  
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كملا هلو موضل  فل  الجلدو    (One Way Anova)األحلاد   التيبلارناستخدم اختبار تحلن    الفرو  

(31): 

 متوّسطاتبين الفروق  للّتعرف إلى (One Way Anovaاألحادي ) الّتبايننتائج اختبار تحليل ( 31جدول )
  (201)ن= وفقًا لمتغير مكان العمل االنفتاح نحو الخبرةالمرشدين التربويين في محافظة الخليل في  درجات

 التّباينمصدر  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

محسوبةال  

 الّداللة

 اإلحصائيّة

الدرجة الكلية 

لالنفتاح نحو 

 الخبرة

 1.659 3 4.977 بين المجموعات

 0.434 197 85.574 داخل المجموعات *0.011 3.819

 ------ 200 90.552 المجموع

 (0.05عند مستوى داللة ) إحصائيّا   دالّة* 

جود فرو  يات د ل  إحصائم  عند مستوى و  (31)الواردة ف  الجدو   رتن  من خال  النتائ 

طاتبنن ( α≤0.05) الدي ل  ا نفتاح نحو المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف   درجات متوسي

للدرج  الُلم  أصغر من مستوى  اإلحصائمي  الدي ل كان  رمم   إيمران العم   لمتغنر  وفقاا  الخبرة

 . إحصائمياا  دالي ( و 0.05) الدي ل 

الثنائم  البعدي  للفرو   للمقارنات (Scheffeشم م  )استخدم اختبار   يجاد مصدر الفرو  وإل

طات بنن لمتغنر  تبعاا  درجات المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  ا نفتاح نحو الخبرة متوسي

 (.32  ويلك كما هو واض  من خال  الجدو  )مران العم 

درجات المرشدين  متوّسطات بينالثنائية البعدية للفروق  ( للمقارناتScheffeشيفيه )نتائج اختبار  :(32جدول )
 مكان العمللمتغير  تبعاً  التربويين في محافظة الخليل في االنفتاح نحو الخبرة

 المقارنات المتغير
المتوسط 

 الحسابي
 إناث ثانوية ذكور ثانوية إناث أساسية

الدرجة الكلية لالنفتاح 

 نحو الخبرة

 ------- *0.26478 *0.35518 3.01 اسيةذكور أس

 *0.32790- -------  2.66 إناث أساسية

 -------  ------- 2.75 ذكور ثانوية

  ------- ------- 2.99 إناث ثانوية

 (0.05عند مستوى ) إحصائّياً دال  متوّسطات* الفرق في ال

طات بننلفرو  ( إلى أن ا32تشنر المقارنات الثنائم  البعدي  وفق الجدو  ) درجات المرشدرن  متوسي
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مران العم   كان  بنن المرشدرن لمتغنر  تبعاا  التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف  ا نفتاح نحو الخبرة

من جي  وبنن العاملنن ف  مداَر إنا  أساسم  ومداَر يكور أساسم   التربوينن العاملنن ف  مداَر

الارن كان يكور أساسم   التربوينن العاملنن ف  مداَر يكور ثانوي  من جي  أخرى  ولصال  المرشدرن

لدري  انفتاح نحو الخبرة بدرج  أكبر من المرشدرن التربوينن العاملنن ف  مداَر إنا  أساسم  

 . والعاملنن ف  مداَر يكور ثانوي 

كالك ظيرت فرو  بنن المرشدرن التربوينن العاملنن ف  مداَر إنا  أساسم  وبنن العاملنن ف  

مداَر إنا  ثانوي   ولصال  العاملنن ف  مداَر إنا  ثانوي   الارن كان لدري  انفتاح نحو الخبرة 

 .بدرج  أكبر من المرشدرن التربوينن العاملنن ف  مداَر إنا  أساسم 

 متوّسطاتبين  ( ≥ 0.05) الّداللة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الّثامنة الفرضّية

 .وفقًا لمتغير سنوات الخبرة االنفتاح نحو الخبرةمرشدين التربويين في محافظة الخليل في الدرجات 

 One Wayاألحلللاد  ) التيبلللارنتللل  اسلللتخدام اختبلللار تحلنللل    ثيامنللل ال الفرضلللمي للتحقلللق ملللن صلللح  

Anova  للطاتبللنن ( للفللرو ا نفتللاح نحللو المرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل   درجللات متوسي

 .(34  33الجدولنن )  ويلك كما هو موض  ف  سنوات الخبرةلمتغنر  وفقاا  رةالخب

المرشدين التربويين في محافظة درجات واالنحرافات المعيارية ل الحسابّية متوّسطات(: يبين األعداد وال33جدول )
 وفقًا لمتغير سنوات الخبرة االنفتاح نحو الخبرةالخليل في 

 المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المتغير
االنحراف 

 المعياري

لالنفتاح الدرجة الكلية 

 نحو الخبرة

 0.65 2.94 62 سنوا  5أقل من 

 0.70 2.70 35 سنوا  10-5

 0.67 2.85 104 سنوا  10أكثر من 

 0.67 2.85 201 المجموع

للللطاتبللللنن ال ظاهريلللل ( وجللللود فللللرو  33رتنلللل  مللللن الجللللدو  ) شللللدرن المر  درجللللاتفلللل   الحسللللابمي  متوسي

. وللتحقللق مللن د للل  سللنوات الخبللرةلمتغنللر  وفقللاا  ا نفتللاح نحللو الخبلرةالتربلوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل  
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كملا هلو موضل  فل  الجلدو    (One Way Anova)األحلاد   التيبلارناستخدم اختبار تحلن    الفرو  

(34): 

 متوّسطاتبين الفروق  رف إلىللّتع (One Way Anovaاألحادي ) الّتباين( نتائج اختبار تحليل 34جدول )
  (201)ن= سنوات الخبرةوفقًا لمتغير  االنفتاح نحو الخبرةالمرشدين التربويين في محافظة الخليل في  درجات

 التّباينمصدر  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

الدرجة الكلية 

لالنفتاح نحو 

 الخبرة

 0.617 2 1.234 بين المجموعات

 0.451 198 89.318 داخل المجموعات 0.257 1.368

 ------ 200 90.552 المجموع

وجود فرو  يات د ل  إحصائم  عند عدم  (34)الواردة ف  الجدو   رتن  من خال  النتائ 
طاتبنن ( α≤0.05) الدي ل مستوى  ا نفتاح ف  محافظ  الخلن  ف  المرشدرن التربوينن  درجات متوسي

إحصائم  للدرج  الُلم  لالنفتاح نحو الخبرة  الدي ل بلغ   إيسنوات الخبرة  لمتغنر  وفقاا  نحو الخبرة
 .إحصائمياا  دالي ( وغنر 0.05وه  أكبر من )  (0.257)
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 :راسةالدّ أواًل: مناقشة نتائج 

 القصديي  )اليدفمي ( التيوجياته  توجد عالق  ارتباطم  بنن الرئيس:  ّسؤالالمناقشة النتائج المتعلقة ب

 ؟وا نفتاح نحو الخبرة لدى المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن 

 :م آلتا الفرضمي لإلجاب  عن هاا السؤا  انبثق  عن  

بين ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) توجد عالقة ارتباطية الرئيسة: ال الفرضّية

 .واالنفتاح نحو الخبرة لدى المرشدين التربويين في محافظة الخليل القصدّية )الهدفّية( الّتوجهات

  ا نفتاح نحو الخبرةبنن و  التيمرنن أهدافبنن  إحصائمياا  دالي تبنن وجود عالق  ضعمف  سالب  وغنر 

( بد ل  0.017بلغ ) ا نفتاح نحو الخبرةو  التيمرنن أهدافط للعالق  بنن معام  ا رتبا حنُث إني 

 (. 0.811إحصائم  )

للى إاللا  يسلعون  التيمرلنن أهلدافملن يو   المرشدرن التربويننن أ ىلإ النيتمج هاه الباحثة  تفّسرو 

ات الت  مي الميواختمار  العم  اإلرشاد  تقان إو   بوصفيا فرص   كتسا  المعارف العم دراا خبرات إ

حسلاَ بالجملا  ن ترتبط بسمات مثل  الخملا  واإلأرور  فات لمس من الني وهاه الصي   حد تتص  بالتي 

لمر  مل  دراسل   النيتمجل وتتفلق هلاه  فُار الجدي  الت  تتمث  با نفتاح على الخبلرة.وا نفتاح على األ الشي

ا نفتللاح علللى الخبللرة وتوجيللات  إلللى ضللع  العالقلل  ا رتباطملل  بللنن توصللل التلل  ( 2016) والجنللاب 

 (.التيمرننا نجاز ) أهداف

 ا نفتللاح نحللو الخبللرةبللنن و إقللدام -أدا  أهللدافبللنن  إحصللائمياا  داليلل تبللنن وجللود عالقلل  طرديلل  موجبلل  

( بد للل  0.428) ا نفتللاح نحللو الخبللرةبللنن و إقللدام -أدا  أهللدافحنللث بلللغ معاملل  ا رتبللاط للعالقلل  بللنن 

لمر  والجنلاب  ) النيتمجل د اتفق  هلاه وق  (0.000إحصائم  ) لل  إللى (2016مل  دراسل  الشي  اليتل  توصي
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ا قللدام( وا نفتللاح علللى  -األدا ا نجللاز ) أهللدافبللنن توجيللات  إحصللائمياا  داليلل ووجللود عالقلل  ارتباطميلل  

  ا قدام(. -األدا ) أهدافالخبرة بحنث  ر داد ا نفتاح على الخبرة كلما زادت 

ن الغر  من تحقنق أا قدام( تعن   -األدا ) أهدافن ألى إ ررج  السب  ف  يلك أنالباحثة  وترى 

ن ف  الحصو  على نميتم افني ن و التربوي ن و حنث يرون المرشد  ثباتياإظيار الُفاي  و إنجاز هو اإل

خرين ي  بأدا  اآلئداأخرين والظيور بمظير التفو  والنجاح ومقارن  يجابم  حو  كفارتي  من اآلإ نظرة

حساَ بالجما  من امتالا سمات ا نفتاح على الخبرة مث  الخما  واإل  ولتحقنق يلك  بد لي

 . الت  تساعده على تحقنق تلك الغاي و   فُار الجدي وا نفتاح على األ

ا نفتاح نحو بنن و إحجام -أدا  أهدافبنن  إحصائمياا  دالي تبنن وجود عالق  طردي  موجب  كما 

( 0.385) ا نفتاح نحو الخبرةبنن و إحجام -أدا  أهدافم  ا رتباط للعالق  بنن   حنث بلغ معاالخبرة

 (. 0.000بد ل  إحصائم  )

راس  المتعلق  لى إالسب  ف  يلك ررج   إلى أنوتفسر الباحثة هذه النتيجة  خصوصم  مجتم  الدي

سون من وبالتي   بالمرشدرن التربوينن الارن عادةا ما يقدمون النيص  واإلرشاد للطلب  ال  فإنيي  رتحسي

 .وهاا يعن  أني لدري  زيادة ف  درجات اإلحجام  الفش  أو ا نتقاد بسب  طبمع  الخدم  الت  يقدمونيا

ومن جي  أخرى فإني هؤ   المرشدرن التربويون الارن يقلقون بنو  وجودة الخدم  اليت  يقدمونيا لطلبتي  

ي  درجات ا نفتاح نحو الخبرة  مما رؤد  إلى وجود عالق  المسترشدرن فإني  من المتوق  أن ت داد لدر

طرديي  بنن درجات ا حجام وا نفتاح على الخبرة  والعرس صحم  حنث إني المرشدرن التربوينن اليارن 

وهاا رولد لدري    لدري  درجات إحجام منخفن  أ    يقلقي  كثنراا جودة الخدمات الت  يقدمونيا للطلب 

   لدري . تدن  ف  درجات ا نفتاح وبالتيال هتمام  ف  أعمالي  مشاعر عدم ا 
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ا نفتاح و بشر  عام  القصديي  )اليدفمي ( التيوجياتبنن  إحصائمياا تبنن وجود عالق  طردي  موجب  دال  

ا نفتاح و بشر  عام  القصديي  )اليدفمي ( التيوجيات  حنث بلغ معام  ا رتباط للعالق  بنن نحو الخبرة

 (.0.000( بد ل  إحصائم  )0.370) الخبرةنحو 

 كانوا ررك ون  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (المرشدرن التربوينن ف   إلى أني  النيتمج هاه الباحثة  تفّسرو 

   كما تبنن أني  مثابرون عند مواجي  نمو معارنر الميأالمعارنر الااتم  على تحقنق الُفاي  ف  ضو  

إتقانيا وغنر مبالنن بمقارن  أكثر عناي  ب ه بالميم  و  بسرع  ولدري  انيماكاا عوبات و  يستسلمون الصي 

أمام  ي  م  أدا  ا خرين  كالك يحاولون الظيور بمظير األيكما   ويحاولون تجن  الفش ئأدا

للقمام بواجباتي  المينم .  ني  غنر مؤهلننأ  وتجن  صف نن عني  وأمام طلبتي  المسترشدرنالمسؤول

التربوينن   ريتمون بالمعارنر الخارجم  خاص  تلك الت  تقارني  م  ى الباحث  أن المرشدرن تر  كما

القدرة على تفسنر الحقائق لتحسن واق  الحماة الحاضرة والمستقبلم   اآلخرين  ك  هاا ساعده  ف  

 .جدردةالكالك ميد لي  ا نفتاح على األنشط  واألفُار 

التاااي يتبناهاااا  القصاادّية )الهدفّياااة( الّتوجهاااات درجاااةماااا ؤال األول: الساامناقشااة النتاااائج المتعلقاااة ب

 ؟المرشدين التربويين في محافظة الخليل

فللل  محافظللل  الخلنللل   التللل  رتبناهلللا المرشلللدرن التربلللوينن القصلللديي  )اليدفميللل ( التيوجيلللاتدرجللل  أن  تبلللنن

وبنسلب  ( 3.66)كرل   فميل (القصلديي  )اليدللتوجيلات بللغ المتوسلط الحسلاب    إي متوسلط جا ت بدرج  

 .(%73.12) مئوي  بلغ 

إلى أن المرشدرن التربوينن يحاولون تطوير يواتي  من خال  اتقان الميمي   النيتمج هاه الباحثة  تفّسرو 

استحساني  علني  ونن   الت  يسعون لتنفناها  كالك فإني  يحاولون منافس  اآلخرين وإظيار تفوقي 

وما ف  ح ي مشرالت طلبتي  من أج  عدم الفش  ون يرافح كما أنيي   لم لنتمتعوا برفا ة مدرك  عا
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لى هاا الفش  من آثار على الطلب  المسترشدرن وعلى المرشد التيربو ي نفس  وعلى وتقنم  رترت  ع

 .دائ أ

 :الّتمكين أهداف لمجامناقشة النتائج المتعلقة بأ( 

 إي  مرتفعلل وينن فلل  محافظلل  الخلنلل  جللا ت بدرجلل  لللدى المرشللدرن التربلل التيمرللنن أهللدافدرجلل  أن  تبللنن

 وقللد  %(82.44( بنسللب  مئويلل  بلغلل  )4.12) التيمرللنن هللدافبلللغ المتوسللط الحسللاب  للدرجلل  الُلملل  أل

طاتتراوح  ال  (. 4.29 – 3.75بنن ) الحسابمي  متوسي

حنلث لتربلوينن عقلدت الباحثل  بلؤرة نقلاش مل  مجموعل  ملن المرشلدرن اوللّتعمق أكثر فاي هاذه الّنتيجاة 

رغبللتي  فلل  العملل  كمرشللدرن تربللوينن فلل  المللداَر وأنييلل  يسللتمتعون بالعملل  رغلل  صللعوبات   أكللدوا علللى

للعوبات التلل  تللواجيي  ت يللد مللن كمللا أنييلل  رؤمنللون   الُثنللرة التلل  تنشللأ مللن طبمعلل  العملل  نفسلل  بللأني الصي

المرشدرن التربوينن يمنللون  ال  فإني وبالتي تاج إلى با  جيوٍد مناعفٍ  لحلييا  صق  خبراتي  رغ  أنييا تح

العملم  من أج  زيادة ميارتي   حتى يستطمعوا تحسلنن  هدافه  رركي ون على األو إلى تقدرر نجاحي   

يع ون نجاحي  ليلا  وتبلنن أن المرشلدرن التربلوينن للدري  شلغ  تعلل  كل  ملا هلو جدرلد  التيال قدراتي  وب

مملا يصل  بيل  إللى التل  تحسلن أدا هل  وللدري  ثقل  عالمل  بأنفسلي   ويتقبلون التيغاي  الرياجع  ف  مينتي 

فات تنطبق على األفراد الارن رتبنون   .أهداف التيمرنن )التيمرن(النجاح ف  عملي   وجمم  هاه الصي

 إقدام: –أداء  أهداف لمجاب( مناقشة النتائج المتعلقة ب

جللا ت بدرجلل  فلل  محافظلل  الخلنلل   ن التيربوييللون اليتلل  رتبنياهللا المرشللدو إقللدام -أدا  أهللدافدرجلل  أن  تبللنن

 بنسلب  مئويل  بلغلل ( 3.24) اإلقلدام-األدا  هلدافألبللغ المتوسلط الحسلاب  للدرجل  الُلملل   إي  متوسلط 

طاتتراوح  ال قدو   (64.80%)  (. 3.99 – 2.67بنن ) ما الحسابمي  متوسي
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الت  تجعلي  يقومون  هدافي  جمم  األلمس لدر بأن المرشدرن التربوينن النيتمج هاه الباحثة  تفّسرو 

تفوقي  علني  وينالوا استحساني   في   ويظيروابأعمالي  على أكم  وج  لننافسوا من خالليا اآلخرين 

 إقدام عنده  متوسط .-األدا  أهدافبننما جا ت رتمتعون برفا ة مدرك  عالم   

 إحجام: –أداء  أهداف لمجاج( مناقشة النتائج المتعلقة ب

جلا ت بدرجل  فل  محافظل  الخلنل   اليتل  رتبنياهلا المرشلدون التيربوييلون إحجام -أدا  أهدافدرج  أن  نتبن

 بنسللب  مئويلل  بلغلل ( 3.61) إحجللام-أدا  هللدافألبلللغ المتوسللط الحسللاب  للدرجلل  الُلملل   إي  متوسللط 

طاتتراوح  ال قدو   (72.13%)  (. 4.08 – 3.18بنن ) ما الحسابمي  متوسي

رتقبلون فشلي    هدافإلى أن المرشدرن التربوينن ف  هاا النو  من األ النيتمج هاه ة الباحث تفّسرو 

خبرات  بعض مشرالتي  إلى قدرتي  المنخفن   ويشعرون بعدم الُفا ة بسب  تُرر بعض ويع ون 

لدري  ا حساَ بقمم   فننخفضوعدم قدرتي  على تجنبيا ح  مشرالت المسترشدرن  ف لدري  الفش  

 إحجام عنده  متوسط . -أدا  أهدافالُفاي  الاياتم   لاا كان  الايات و 

 والا  رن :  (4-1انبثق عن  الفرضمات من )السؤال الثاني: مناقشة النتائج المتعلقة ب

باختالف  توجهاتهم القصدّية )الهدفّية(المرشدين التربويين في محافظة الخليل في  درجاتهل تختلف 

 ؟عمل، سنوات الخبرة(الجنس، مكان ال، المديرّية)

 الفرضيات المنبثقة عنه: مناقشة

 ( ≥ 0.05) الدي لل   توجلد فلرو  يات د لل  إحصلائم  عنلد مسلتوى  األولاى: الفرضاّيةمناقشاة نتاائج 

لطاتبلنن   وفقللاا  توجيلاتي  القصللديي  )اليدفميل (المرشلدرن التربللوينن فل  محافظلل  الخلنل  فلل   درجللات متوسي

 .المدرريي لمتغنر 

طاتبنن وجود فرو  يات د ل  إحصائم  إلى عدم  الديراس   توصل المرشدرن التربوينن  درجات متوسي
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ف  الدرج  الُلم  وف   المدرريي لمتغنر  وفقاا  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (ف  محافظ  الخلن  ف  

 التيمرنن دافأهبننما ظيرت فرو  يات د ل  إحصائم  ف  . إحجام(-أدا  أهدافإقدام  و -أدا  أهداف)

 لصال  مدرري  شما  الخلن .

فلل  محافظل  الخلنل  يعملللون كافل  أن المرشللدرن التربلوينن فل  مللدرريات التربمل  والتعللم   الباحثاة تفّسارو 

درسم  من حنث الطلب  وبنئتي  ا جتماعم   وكالك من حنث طبمع  العم  واألنظم  مف  نفس البنئ  ال

إقلدام  -أدا  أهداف)المتعلقل  بلل القصلديي  هلداف  المعنوي   للاا فلإن األوالقواننن  وه  رتلقون نفس الحواف

فُانللل  لصلللال  المرشلللدرن  التيمرلللنن هلللدافللللدري  كانللل  متشلللابي   أملللا بالنسلللب  أل إحجلللام(-أدا  أهلللدافو 

قامل  الباحثل  بعقلد بلؤرة   ولغايات فيٍ  عمنٍق ليلاه النيتمجل  .التربوينن العاملنن ف  مدرري  شما  الخلن 

إلللى أن المرشللدرن التربللوينن فلل  هللاه وقللد توصللل  الباحثلل    اش مرونلل  مللن أربعلل   مرشللدرن تربللويننتقلل

من خلال  اللقلا ات التطويريل  المتُلررة وال يلارات اإلشلرافمي   توسم  معارفي  وزيادة خبراتي  رت   المدرريي 

اعملللل   دائلللل  ملللل  مشللللرفم    ٍ تواصللللبحنللللث ربقللللى المرشللللد علللللى   فلللل  فتللللرات متقاربلللل واإليجابميلللل  ويلللللك الدي

 والمرشدرن اآلخرين.

 ( ≥ 0.05) الدي لل   توجلد فلرو  يات د لل  إحصلائم  عنلد مسلتوى  :الّثانياة الفرضاّيةمناقشاة نتاائج 

لطاتبلنن   وفقللاا  توجيلاتي  القصللديي  )اليدفميل (المرشلدرن التربللوينن فل  محافظلل  الخلنل  فلل   درجللات متوسي

 .الجنسلمتغنر 

طاتبنن وجود فرو  يات د ل  إحصائم  عدم إلى  الديراس توصل   المرشدرن التربوينن  درجات متوسي

ف  الدرج  الُلم  وف    الجنسلمتغنر  وفقاا  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (ف  محافظ  الخلن  ف  

طاتف  حنن ظيرت فرو  يات د ل  إحصائم  ف  . إقدام(-أدا  أهداف  و التيمرنن أهداف)  متوسي

 .الايكورحجام  وقد كان  الفرو  لصال  إ-أدا  أهداف
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إلى عدم وجود الت  توصل  (  Sahin et al. ,2016هنن وزمالهه )ادراس  سم   النيتمج واتفق  هاه 

دراس  بن  مفرج واختلف  م  اإلنجاز يع ى للجنس   أهداففرو  يات د ل  إحصائم  للتوجيات نحو 

تع ى لمتغنر  التيوجيات القصديي  )اليدفمي (ن إلى وجود فرو  بن نتائجيا( الت  أوضح  2010)

  بننما اتفق  لصال  اإلنا  )اإلحجام( التيجن   -األدا  أهداف  و )التيمرنن( اإلتقان أهدافالجنس ف  

 إحجام.-أدا  أهداف  معيا ف  الحالمي  الديراس 

لون قصارى جيده  من إلى أن المرشدرن التربوينن من كال الجنسنن ربا النيتمج هاه الباحثة  تفّسرو 

. ف  حنن أني  يع ون مشرالتي  إلى مستوى قدراتي  المنخفن أج  كس  وتعل  الخبرات الجدردة  كما 

وقد أوض  مجموع  من المرشدرن التربوينن الايكور  إحجام-أدا الارن رتبنيون أهداف  الايكورتبنن أن 

لعدم وجود حواف  نجاز لدري  متدنم  فعم  اإلبيي  لتخصصي  إ ي أني دامن خال  مقابالتي  بأنيي  رغ  ح

طلبت  للجيد الا  ربال  المرشد التربو   فسوا ا سعى لح  مشرالٍت صعب  لماديي  أو معنويي  

ل  يفع  فإني يلك لن رؤثر سوى على تقنم  م عى لُس  معارف جدردة حو  عمل   أس أم  لمسترشدرنا

ينعون ألنفسي  وبالتيال  ه   لى ما رتقاضاه من أجر كما أن يلك لن رؤثر ع  األدا  بصورة بسمط 

القمم  ألتُسون -  وهاا رتفق على ما أكدت علم  نظري  التيوق  اتمي اا أدائم  و  يطورون كفا تي  الاي أهداف

ت داد يج  أن ف  العم  ه  رمم  باعث النيجاح )اإلثاب ( حنث  أحد المتغنرات الت  تحدد النيجاح 

 ادة صعوب  الميمي  حتى يحاف  الفرد على مستوى دافعم  مرتف  واستثارة دائم .رمم  اإلثاب  ب ي

 ( ≥ 0.05) الدي لل   توجلد فلرو  يات د لل  إحصلائم  عنلد مسلتوى  :الثالثاة الفرضاّيةمناقشاة نتاائج 

لطاتبلنن   وفقللاا  توجيلاتي  القصللديي  )اليدفميل (المرشلدرن التربللوينن فل  محافظلل  الخلنل  فلل   درجللات متوسي

 .مران العم لمتغنر 

راس توصل   طاتبنن وجود فرو  يات د ل  إحصائم  عدم  إلى الدي المرشدرن التربوينن  درجات متوسي

 . مران العم لمتغنر  وفقاا  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (ف  محافظ  الخلن  ف  
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ان عمليل  فيل  يسلعون ظلر علن مرلالني  صلرفالتربلوينن بإللى أن المرشلدرن  النيتمجل هلاه الباحثاة  تفّسرو 

ميملللا كانللل  المدرسللل  التللل  يعمللل  فنيلللا سلللوا ا كانللل  ملللداَر لللللايكور أو الموكلللل  إللللني   الميلللامي  أدا إللللى 

لماتاإلنلا  الثانويل  أو  خصلم    تتللأثر بشلرٍ  كبنللٍر بأملاكن تواجلد الفللرد  وإنيملا تللؤثر  األساسللمي  فالسي الشي

لوا الا  يسلُ  ف  مواق  معنين   .على السي

 ( ≥ 0.05) الدي لل   توجلد فلرو  يات د لل  إحصلائم  عنلد مسلتوى  :الّرابعاة الفرضاّيةة نتاائج مناقشا
لطاتبلنن   وفقللاا  توجيلاتي  القصللديي  )اليدفميل (المرشلدرن التربللوينن فل  محافظلل  الخلنل  فلل   درجللات متوسي

 .سنوات الخبرةلمتغنر 

طاتمتو بنن وجود فرو  يات د ل  إحصائم  إلى  الديراس توصل   المرشدرن التربوينن ف   درجات سي

 أهدافسنوات الخبرة ف  الدرج  وف  )لمتغنر  وفقاا  توجياتي  القصديي  )اليدفمي (محافظ  الخلن  ف  

كان  الفرو  لصال  المرشدرن التربوينن أصحا   الّتمكين أهداففف  . إقدام(-أدا  أهداف  و التيمرنن

كان  الفرو  لصال  أصحا  الخبرة األق  من  إقدام-أداء أهدافسنوات(  وف   10الخبرة )أكثر من 

فُان  الفرو  لصال   اليدفمي ( سنوات  أما ف  الدرج  الُلم  للتوجيات 10سنوات(  واألكثر من ) 5)

( سنوات. ف  حنن ل  تظير فرو  يات د ل  5المرشدرن التربوينن أصحا  الخبرة األق  من )

 ام(.إحج-أدا  أهدافإحصائم  ف  مجا  )

إلى أن المرشدرن التربوينن أصحا  الخبرة الطويل    ريتمون بتعل  أشما   النيتمج هاه الباحثة  تفّسرو 

على التعل   ررك ون القصنرة بننما أصحا  الخبرة جدردة  وإنما ررك ون على أنفسي  ويواتي   

بحاج  لنن  استحسان   وه  وا ستفادة من الخبرات السابق  من أج  الوصو  إلى النجاح ف  عملي 

جات تقمممي  عالم   فيو يسعى جاهداا لرف  الُفاي  إلثبات أنفسي  ف  العم  ونن  در  من يعملون معي 

 الاياتمي  لدي  بعرس أصحا  الخبرة الطيويل .
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الخبرة لدى المرشدين التربويين فاي  نحوما درجة االنفتاح السؤال الثالث: ب مناقشة النتائج المتعلقة

 ؟الخليل محافظة

  متوسط جا ت بدرج  ا نفتاح نحو الخبرة لدى المرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  درج  أن  تبنن

 بنسلللللب  مئويللللل  بلغللللل ( 2.85) لالنفتلللللاح نحلللللو الخبلللللرةحنلللللث بللللللغ المتوسلللللط الحسلللللاب  للدرجللللل  الُلمللللل  

طاتتراوح  ال قدو   (57.05%)  (. 3.37 – 2.16بنن ) الحسابمي  متوسي

  وإنما الجدردة بأن المرشدرن التربوينن   ريتمون كثنراا باألنشط  واألفُار النيتمج هاه حثة البا تفّسرو 

لُن   ررك ون على ا نفعا ت والمشاعر  ويسعون إلى مشارك  اآلخرين والتحد  معي  بشر  إيجاب 

علم  على المرشدرن وقد يع ى يلك إلى القواننن الت  تفرضيا التيربمي  والتي  رتبنيون أفُاراا جدردة  

   التيربوينن ف  هاا المجا   حنث تعم  القواننن تقنند المرشد ف  الُثنر من الحا ت اإلرشاديي .

 :والا  رن   (8-5الفرضمات من ) بثق عن حنُث إني : الرابعالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

بااااختالف اح نحااو الخباارة االنفتااالمرشاادين التربااويين فااي محافظاااة الخلياال فااي  درجاااتهاال تختلااف 

 ؟الجنس، مكان العمل، سنوات الخبرة(، المديرّية)

 مناقشة الفرضيات المنبثقة عنه:

 ( ≥ 0.05) الدي لل   توجد فرو  يات د ل  إحصائم  عنلد مسلتوى  :الخامسة الفرضّيةمناقشة نتائج 

للطاتبللنن  لمتغنللر  وفقللاا  نحللو الخبللرة ا نفتللاحالمرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل   درجللات متوسي

 .المدرريي 

طاتبنن وجود فرو  يات د ل  إحصائم  إلى  الديراس توصل   المرشدرن التربوينن ف   درجات متوسي

  يطا مدررييت وكان  الفرو  لصال    المدرريي لمتغنر  وفقاا  ا نفتاح نحو الخبرةمحافظ  الخلن  ف  

 وجنو  الخلن .
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وجنللو  الخلنلل  رتسللمون   يطللا مللدررييت إلللى أن المرشللدرن التربللوينن فلل   مجلل النيتهللاه الباحثااة  تفّساارو 

 بلأ  القملام قبل  والتفُنلر اللاات   والنبط على التحر  والقدرة والمسؤولم   والثبات  والتنظم   بالُفا ة 

رمل  األخال والقلم   ويلت ملون بالواجبلات المختلفل   الحماتمل  المواقل  ف  بحرم  رتصرفون  كما أني  فع  

افعم  العالم  لإلنجاز التابعل  للوزارة التربمل  ده  بلالقواننن   وقلد يعل ى يللك لعلدم تقنيلالت  رؤمنون بيا  والدي

 والتعلم  العال  بشر  حرف   في  يعملون بروح القواننن ولمس بحرفنتيا.

 ( ≥ 0.05)  الدي لل  توجد فرو  يات د ل  إحصائم  عنلد مسلتوى  :الّسادسة الفرضّيةمناقشة نتائج 

للطاتبللنن  لمتغنللر  وفقللاا  ا نفتللاح نحللو الخبللرةالمرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل   درجللات متوسي

 .الجنس

طاتبنن وجود فرو  يات د ل  إحصائم  عدم إلى  الديراس توصل   ن التربوينن المرشدر درجات متوسي

 .نسالجلمتغنر  وفقاا  ا نفتاح نحو الخبرة ف  محافظ  الخلن  ف 

مال  )و  (2015م  دراس  البقمع  ) النيتمج واتفق  هاه  ( حنث أظيرت نتائجيما عدم 2015دراس  الشي

 .ف  ا نفتاح على الخبرة تع ى لمتغنر الجنس إحصائمياا  دالي وجود فروقات 

  يخنللعون لللنفس التيعلممللات التيربوييللبللأن المرشللدرن والمرشللدات التربللوينن  النيتمجلل هللاه الباحثااة  تفّساارو 

التيابع  لدائرة اإلرشاد التيربو ي ف  وزارة التيربم  والتيعلم  ف  فلسلطنن  حنلث تنلُ  هلاه القلواننن المرشلدرن 

التربللوينن والمرشللدات التيربويللات تحلل  نفللس ظللروف وقنللود العملل  وبالتيللال  لللن تظيللر فللرو  فرديلل  تبعللاا 

 لمتغنر الجنس. 

 ( ≥ 0.05) الدي ل   يات د ل  إحصائم  عند مستوى   توجد فرو  :الّسابعة الفرضّيةمناقشة نتائج 

طاتبنن  لمتغنر  وفقاا  ا نفتاح نحو الخبرةالمرشدرن التربوينن ف  محافظ  الخلن  ف   درجات متوسي

 .مران العم 

طاتبنن وجود فرو  يات د ل  إحصائم  إلى  الديراس توصل   المرشدرن التربوينن ف   درجات متوسي
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ولصال  المرشدرن التربوينن العاملنن مران العم   لمتغنر  وفقاا  ا نفتاح نحو الخبرة  محافظ  الخلن  ف

 .إنا  ثانوي مداَر و يكور أساسم  ف  مداَر

عمل   وملن سلم  ا نفتلاح عللى الخبلرة تتلأثر بالبنئل  المحمطل  وسلما  الأني بل النيتمجل هاه الباحثة  تفّسرو 

نلللا   ففللل  مللداَر اللللاكور األساسلللمي  مقارنلل  مللل  ملللداَر ا خللتالف بلللنن ملللداَر الللاكور وا  هنللا جلللا 

للل   اللللايكور الثيانويللل   نجلللد أن هلللاه الفئللل  الصلللغنرة أكثلللر اننلللباطاا  ويرتسلللبون كللل ي جدرلللد  وبالتلللال  رتوسي

المرشد التربو ي بر ي ماهو جدرد لمشب  إحتماجات هاه الفئ  من المسترشدرن  أمي بالنيسب  لمداَر ا نا  

أن المرشللد التيربللو  فلل  هللاه الملداَر رتنللاو  المواضللم  الجدرللدة والشللمي  كتأسللمس البنللوت  الثيانويل   فنجللد

 ومواضم  ال واج  واختمار الشريك  واألموم  وك ي يلك يساعد على انفتاح المرشد التربو ي على الخبرة 

(  ≥ 0.05)  الدي لل  توجد فرو  يات د ل  إحصائم  عنلد مسلتوى  :الّثامنة الفرضّيةمناقشة نتائج 

للطاتبللنن  وفقللاا لمتغنللر ا نفتللاح نحللو الخبللرة المرشللدرن التربللوينن فلل  محافظلل  الخلنلل  فلل  درجللات  متوسي

 .سنوات الخبرة

راس توصل   طاتوجود فرو  يات د ل  إحصائم  بنن إلى عدم  الدي المرشدرن التربوينن درجات  متوسي

 .غنر سنوات الخبرةوفقاا لمت ف  محافظ  الخلن  ف  ا نفتاح نحو الخبرة

يمتلُون قدرات التفُنر المستمر ويحاولون  المرشدرن التربويننإلى َأن  النيتمج هاه الباحثة  تفّسرو 

 عملي تطل  رحنث  عملي  ثنا  أدة الت  قد تواجيي  ف    المعقي ات المعرفمي ُثنر من الميمي صد  للتي ا

 ة ع  وممني فُار جدردة ومتنوي أالبحث عن  كثنر من المعارف والمعلومات وا ستمرار ف الحصو  على 

قاف  وسع  الخما  وا ستعداد   بما يعرس النن  العقل  وا هتمام بالثي   أو المعرفمي احم  السلوكمي من الني 

  .ُفا ةالمت  بقلندي  والتي للتعام  م  ا فُار الجدردة والقم  غنر التي 
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 والمقترحات ثانيًا: التوصيات

 توصل  إلنيا الباحث  فإنيا توص  بما رل : ف  ضو  النتائ  الت 

 .التيمرنن أهدافنحو  إحجام -أدا  أهدافإجرا  برام  إرشاديي  لالنتقا  بالمرشدرن من  •

 اكثلر يرونلوا الخبلرة كل إجرا  برام  تدريبم  للمرشدرن التربوينن لرف  مستويات ا نفتلاح نحلو   •

 .رن من الخدمات اإلرشادي  ف  المداَروأكثر تأثنراا على المستفند واجتماعم  فُري  قوة

التيخ مللف مللن القللواننن التلل  تقنللد انفتللاح المرشللد التيربللو  لمللا رللنعرس علللى أدا ه وعلللى الطيلبلل   •

 المسترشدرن الارن يقدم لي  الخدمات اإلرشاديي .

 

 أما ما تقترح  الباحث  فيو كما رل :

خصلمي  للدى المعليملنن لملا وعالقت التيوجيات القصديي  )اليدفمي (إجرا  بحو  حو   • يا بعوام  الشي

 .لي  من تأثنر على الطلب  أنفسي 

ببلللاق  العوامللل  الخملللس الُبلللرى  التيوجيلللات القصلللديي  )اليدفميللل (إجلللرا  بحلللو  ودراسلللات تلللدَر  •

 للشخصم   لالرتقا  بأدا  المرشدرن التربوينن.
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 لمراجعاالمصادر و 

 أوال المراجع العربية:

 وأر نلك كاتل  ملن كل  نملويج فل  للشخصلم  األساسلم  المرونلات(. 2007سلند محملد. )أبلو هاشل   ال

(  70)17 ابنها جامعاة فاي التربياة كلياة مجلاة  (عاململ  دراسل )  الجامعل  طلال  للدى وجوللدبنرج

211- 274. 

مطبوعلات نلاد  الطلائ  . ترجمل  فيلد اللدلم . مادخل إلاى نظرياات الّشخصاّية(. 1991باربرا. ) أنجلر 

 األدب .

 شرك  يات السالس .   الُوي . الشخصية مقدمة لدراسة(. 1999األنصار   بدر. )

 . القاهرة  دار الُتا  الحدرث.قياس الشخصية(. 2000األنصار   بدر. )

(. العوام  الخمس  الُبرى للشخصم  وعالقتيا بالرضا الوظمف  للدى معلمل  وكالل  2015بقمع   ناف )

 .447-427(  4)11  المجلة األردنية في العلوم التربويةغو  ف  منطق  إربد التعلممم   ال

الّتوجهاااات الهدفّياااة لااادى طالباااة جامعاااة اليرماااو  وعالقتهاااا بكااال مااان (. 2010بنللل  مفلللرج  أحملللد. )

 إربلد    جامع  النرملوا (غنر منشورة رسال  ماجستنر)  الفاعلية الذاتية والتعلم المنظم ذاتياً 

 ردن.األ

. علاام الااّنفس الّتربااوي وتطبيقاتااه .(1998) .الصللماد   أحمللد  العمللاد   عبللد القللادر  البنللل   محمللد

 مرتب  الفالح للنشر والتيوزي . الُوي   .2ط

رسللال  )  وعالقتهااا باالكتئاااب لاادى طلبااة جامعااة مؤتااة الهدفّيااة الّتوجهااات(. 2009التيخارنلل   أمللنن. )

 ت   األردن.  جامع  مؤ (غنر منشورة ماجستنر
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. نظرّيااات الّشخصااّية، البناااء، الااّديناميات، الّنمااو وطاارق البحااث(. 1990جللابر  عبللد الحمنللد جللابر. )

 دار النيين  العربمي .  القاهرة

العوامل الخمساة الكبارى فاي الّشخصاية وعالقتهاا بقلاق المساتقبل لادى طلباة (. 2012جبر  أحمد. )

راسلات العلملا (غنلر منشلورة ماجسلتنر رسلال )  جامعات الفلسطينّية بمحافظة غزة   برنلام  الدي

   فلسطنن.غ ة -ف  جامع  األزهر

لللللدى الطلبلللل   اليدفميلللل  التيوجيللللات(. فاعلملللل  الللللايات األكاديمميلللل  وعالقتيللللا بأنمللللاط 2015جدرللللد  لبنللللى. )

المعلملللنن "دراسللل  مندانمللل  عللللى عننللل  ملللن طلبللل  قسللل  معلللل  صللل  فللل  كلمللل  التربمللل  بجامعللل  

   .91-71(. 2)37  جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية مجلةتشرين"  

 دار غري  للطباع  والنشر. :القاهرة. الّدافعية لإلنجاز(. 2000خلمف   عبد اللطمف. )

. ترجمل  ملاهر محملد نظريات الّذات ودورهاا فاي الّدافعّياة والّشخصاّية والّنماو(. 2006دويك  كلار . )

العمللللاد   عللللل  الياشللللم  رداو . دار الُتللللا  الجللللامع . أبللللو هللللال   عبللللد القللللادر عبللللد هللا 

 فلسطنن.  -نابلس

(. التفُنلر الجلانب  وعالقتل  بسلمات الشخصلم  عللى وفلق أنملويج 2012عللوان  عملر. )و  ير   إيملان

 . 540 -463  (20)1 األستاذ،قائم  العوام  الخمس  للشخصم  لدى طلب  الجامع   

راسل عند طلبل  جامعل  مؤتل  وعالقتيلا باسلتراتمجمات  دافه(. أنماط األ2006ال غلو   راف . ) التل   الدي

 127 -115(. 3)2  المجلة األردنية في العلوم التربويةيستخدمونيا  

لمنم   اليدفميل  التيوجيلات(. العجل  الملتعلي  وعالقتل  ب2015تاي   رفع . )ال و ال غلو   راف  والنيظريل  الني

 539- 554 (.4)11  م التربويةالمجلة األردنية في العلو للايكا   

  .غري  مرتب ة: القاهر  ،3ط. العام النفس علم .( 1990 ) وآخرون  الحلم   عبد السند 
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االتجاهات السياسّية وعالقتهاا باالنتمااء الّسياساي والعوامال الخمساة الكبارى (. 2001شقف   عطا. )

. جامعل  علنن (ر منشلورةرسلال  دكتلوراه غنل)  للشخصّية لدى الّشباب الجامعي في قطاع غزة

 شمس  مصر.

مال   ننا . ) العوامل الخمسة للشخصية وعالقتها باالكتئااب لادى المرضاى المتارددين (. 2015الشي

  برنلام  (غنلر منشلورة رسلال  ماجسلتنر)  برناامج غازة للّصاحة -علاى مركاز غازة المجتمعاي

   فلسطننغ ة -علما ف  الجامع  اإلسالممي الديراسات ال

عالقتيللا با نفتللاح علللى الخبللرة اإلنجللاز  أهللداف(. توجيللات 2016الجنللاب   زينلل  )و  اد الشللمر   صلل

مجلااة كليااة التربيااة األساسااية للعلااوم التربويااة لللدى طلبلل  جامعلل  بابلل  والجامعلل  ا سللالمم   

  .375 -355 (.25)1  واإلنسانية/ جامعة بابل

مكاان  فاي الشخصاي باالرتيااح يةللشخصا الكبارى  الخمساة العوامال عالقاة(. 2013آملا . ) عبلادو 

 العللوم قسل  وا جتماعمل   اإلنسلانم  العللوم كلمل   منشلورة غنلر ماجسلتنر رسلال   العمال

 الج ائر. رباح  قاصد  ا جتماعم   جامع 

 الجامعمل  المعرفل  دار :اإلسلرندري  .للشخصاية األساساية االبعااد (.1992احملد. ) الخلالق  عبلد

  .للطباع  والنشر

 للدى المعرفل  اللى بالحاجل  وعالقتل  الخبلرة عللى (. ا نفتلاح2014خلل   أحملد. ) وميندتار  عبد السي 

  للبحااوث الّنفسااية والتربويااة مجلااة الفااتحديللالى   جامعلل فلل  التربمل  ا ساسللم   كلمل  طلبل 

(61.) 90- 112. 

الاااّنفس  علااام(. 2011غللل ا   معاويللل . ) أبلللوو  جلللرياح  عبلللد النياصلللرو  عالونللل   شلللفنقو  العتلللوم  علللدنان

 .دار المسنرة :عميان  3  طالّتربوي الّنظرية والّتطبيق
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  مركللل  الُتللل  3  طالمااادخل إلاااى علااام الاااّنفس(. 1983اللللرحمن. محللل  اللللدرن  تلللو . ) علللدَ  عبلللد

 األردن   عمان.

 دار صفا  للنشر والتيوزي   عميان.   1ط علم الّنفس الّتربوي.(. 2001العنان   حنان. )

رساالة )  للشخصاية الكبارى  الخمساة بالعوامال وعالقتاه القهاري  الوساواس (.2007فيلد. ) لعنل   ا

 ا منمل   للعللوم العربمل  نلايف جامعل  ا جتماعمل   العللوم قسل   (منشاورة غيار ماجساتير

   المملُ  العربم  السعودي .الريا 

 لتربوياةا مجلاة العلاوم الشخصلم   فل  الُبلرى  الخمسل  والعوامل  النفسلم  (. لقلم 2002كاظ   علل . )

 .40-12(  2)3  والنفسية

 المسنرة دارعمان:   4ط. التربية مجال في وتطبيقاته التربوي  النفس (. عل 2004كوافح   تمسنر. )

 .والطباع  للنشر والتوزي 

خصلللمي . 2011محملللد  محملللد عبلللاَ. ) مجلاااة البحاااوث التربوياااة (. العوامللل  الخملللس الُبلللرى فللل  الشي

 .334-313  (30)  والنفسية 

 العوامل  ضلو  فل  المدركل  السلعادة مصلادر (.2002فلرج  طريلف. ) شلوق .محمد  علاد . د  هريل

  (61)  الانفس علام مجلاة األخلرى  المتغنلرات والتلدرن  وبعلض للشخصلم  الُبلرى  الخمسل 

46-78.  

 .مشرك  مؤسس  األيا: رام هللا. المعايير المهنّية للمرشد الّتربوي (. 2017هنئ  تطوير مين  التيعلم . )
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 قبل التحكيم أداة الدراسة )أ( (:1ملحق رقم )

 

 

 

 جامع  الخلن  
 كلم  الديراسات العلما

 برنام  اإلرشاد النيفس  والتيربو  
 

وعالقتيللا با نفتللاح نحللو الخبللرة لللدى المرشللدرن  اليدفميلل  التيوجيللاتتقللوم الباحثلل  بللإجرا  دراسلل  بعنللوان: "

 علنيلا حنلثفقتلك ان وتحدرلد درجل  مو قرا تيلا بلتمع  أرجلو ملن حنلرتك التربوينن فل  محافظل  الخلنل " 

   شاكرةا لُ  حسن تعاونُ ...للغر  الديراس  فقطستستخدم الباحث  هاه اإلجاب  

 

كتور: نبن  الجند   إشراف األستاي الدي
 إعداد الباحث : إسرا  حسنن الترتور  

 

 

 ذكر  الجن 

 

 أنثى 

  

 ملان العمل

 إناث أساسية  ذكور أساسية 
  

 إناث ثانوية  نويةذكور ثا 

  

 سنوا  الخبرة

 ( سنوا 10-5)  أقل من خم  سنوا  

    

    سنوا  10أكثر من  
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 الهدفيّة قبل التحليم التّوجها ياس مق

األسباب التي تدفعك للعمل  يرجى قراءتها بتمعن  وتحديد درجة موافقتك  التّاليةتص  العبارا  

 عليها.

قم
لر

ا
 

 ت الهدفيّةمؤشرات التّوجها
اوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 وبشدة

 من المهم بالنسبة لي أن أتفو  على المرشدين اآلخرين. 1
     

 التّي أتعامل معها فهما  شامال  قدر اإلملان.من المهم بالنسبة لي أن أفهم  2
     

 : ماذا لو كان أدائي في العمل سيئا .غالبا  ما أسنل نفسي 3
     

4 
إن هدفي من عملي هو الحصول على الخبرة أفضل أنتهي من الحالة التي أتعامل 

  معها.

     

 أتنمل أن أحصل على خبرةٍ أفضل عندما أنتهي من الحالة التي أتعامل معها. 5
     

 من احتمال حصولي  على درجا  سيئة في تقييمي الوظيفي. أكون قلقا   6
     

 مرشدين اآلخرين.نسبة للظهر قدرتي   بالأكافح ألفي عملي  7
     

 الحاال  التي أتعامل معها. عأرغب في التملن التام م 8
     

 للعمل بجدية هو خوفي من أن يلون أدائي ضعيفا . ما يدفعني 9
     

 مدفوع في عملي بفلرة التّفو  على اآلخرين.أنا  10
     

11 
لحاال  التي تثير لدّي حّب االستطالع حتى أحب افي الحاال  التي أتعامل معها  

 يتّم تحقيق الهد .

     

 .أن يلون أدائي في الحاال  التي أتعامل معهاتجنب أريد فقط أن أ 12
     

13 
بالنسبة للمرشدين مرتفعا   أن يلون تقيمي الوظيفي  في عملي  من المهم بالنسبة لي

 اآلخرين.

     

 بالحرج والتوتر. فحوصحتى ال يشعر الم مناسبةتلون أسئلتي أحرص على أن  14

     

15 
    األسرة  األصدقاء) الناسا  في عملي ألظهر قدراتي أمام جيدأريد أن أكون 

 المدير(.

     

 أن أتعلم من الحاال  التي أتعامل معها قدر ما أستطيع. أريد 16
     

 اء السيء  أن أتجنب األدهدفي في الحاال  التي أتعامل معها 17
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قم
لر

ا
 

 ت الهدفيّةمؤشرات التّوجها
اوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 وبشدة

 أهد  إلى تحسين قدراتي التي أتعامل معها في الحاال   18
     

 في العمل.ّن األداء المرتفع يرفع ملانتي بين زمالئي ألأعمل بجد  19
     

 أشعر باإلحباط عندما يقل أدائي عن أداء اآلخرين. ألنيأعمل بجد  20
     

 .ديدةاكتسابي لمهارا  ج عن فرصأبحث عملي في  21
     

 .فتخر بتقيمي المرتفعني أرغب في أن أأعمل بجد أل 22
     

 .الناس )األهل  األصدقاء  المدرسون( أعمل ألتجنب سخرية 23
     

 .تجنب الوقوع في األخطاءأ أعمل للي 24
     

 

 قبل التحكيممقياس االنفتاح نحو الخبرة 

 
 أبدا   نادرا   يانا  أح غالبا   دائما   مؤشرا  االنفتاح نحو الخبرة

     .اللجوء للخيال و التنمل مضيعة للوق  1
 

      عندما أتعلم طريقة صحيحة لعمل األشياء ال أفلر في تغييرها 2

      في أشياء ال يستطيع اآلخرون رؤيت  فيها الجمالأرى  3

     .لوق لحقيقة وامضيعة ل وكثرة اآلراءأعتقد أّن المجادلة  4
 

      ثر بالّشعر وال أتذو  معاني ال أتن 5

      أحّب السفر للخارج وزيارة أماكن جديدة 6

 .الطق قلّما يتغير مءاجي بتغير  7
     

      الجاهءة في حلمي على األشياءاألحلام  أعتمد على 8

      األدبية.أميل إلى مطالعة اللتب  9

      .ال أميل إلى التنمل والتفلير 10

      .ر  معظم وقتي في القراءة واالطالع استغ 11

      الفلسفية.أجد متعة  في التنمل والتعمق في القضايا  12
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 )ب( أداة الدراسة بعد التحكيم

 

 

 جامع  الخلن  
 كلم  الديراسات العلما

 برنام  اإلرشاد النيفس  والتيربو  
 

وعالقتيللا با نفتللاح نحللو الخبللرة لللدى المرشللدرن  تقللوم الباحثلل  بللإجرا  دراسلل  بعنللوان: "التيوجيللات اليدفميلل 

 علنيلا حنلثالتربوينن فل  محافظل  الخلنل "   أرجلو ملن حنلرتك قرا تيلا بلتمعن وتحدرلد درجل  موافقتلك 

 ستستخدم الباحث  هاه اإلجاب  للغر  الديراس  فقط  شاكرةا لُ  حسن تعاونُ ...

 

كتور: نبن  الجند   إشراف األستاي الدي
 : إسرا  حسنن الترتور  إعداد الباحث 

 

 

 ذكر  الجن 

 

 أنثى 

  

 ملان العمل

 إناث أساسية  ذكور أساسية 
  

 إناث ثانوية  ذكور ثانوية 

  

 سنوا  الخبرة

 ( سنوا 10-5)  أقل من خم  سنوا  

    

    سنوا  10أكثر من  
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 الهدفيّة بعد التحليم التّوجها مقياس 

األسباب التي تدفعك للعمل  يرجى قراءتها بتمعن  وتحديد درجة موافقتك  تّاليةالتص  العبارا  

 عليها.

قم
لر

ا
 

 مؤشرات التّوجهات الهدفيّة
اوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 وبشدة

 أعتبر أّن أهّم شيء في نظري التّفو  على المرشدين اآلخرين. 1
     

 تعامل معها فهما  شامال  قدر اإلملان.أسعى إلى فهم المشلال  التّي أ 2
     

 غالبا  ما أتساءل : ماذا لو كان أدائي في العمل الذي أقوم ب  سيئا . 3
     

4 
هدفي في العمل هو الحصول على خبرة أفضل عند انتهائي من الحالة التي أتعامل 

 معها. 

     

 التي أتعامل معها. أتنمل أن أحصل على خبرةٍ أفضل عندما أنتهي من الحالة 5
     

 أشعر بالقلق من احتمال حصولي كمرشد على درجا  سيئة في تقييمي الوظيفي. 6
     

 أكافح في عملي ألظهر قدرتي مقارنة  بالمرشدين اآلخرين. 7
     

 أرغب في التملن التام من مشلال  الحاال  اإلرشادية التي أتعامل معها. 8
     

 هو خوفي من أن يلون أدائي ضعيفا . دافعي للعمل بجدية 9
     

 مدفوع في عملي بفلرة التّفو  على اآلخرين. 10
     

11 
أحب العمل مع الحاال  التي تثير لدّي حّب االستطالع وإن كان  صعبة حتى يتّم 

 تحقيق الهد .

     

 أسعى لتجنب األداء الّسلبي في الحاال  التي أتعامل معها. 12
     

13 
اعتبار لي في العمل أن يلون تقيمي الوظيفي مرتفعا    بالنسبة للمرشدين أهم 

 اآلخرين.

     

14 
أحرص على أن يلون أسلوبي في معالجة الحالة مناسبا  حتى ال يشعر المسترشد 

 بالحرج والتوتر.

     

15 
أريد أن أكون متميءا  في عملي ألظهر قدراتي أمام اآلخرين )أولياء األمور  

 لمين  المدير(.المع

     

 أحرص على أن أتعلم من الحاال  االرشادية التي أتعامل معها قدر ما أستطيع. 16
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قم
لر

ا
 

 مؤشرات التّوجهات الهدفيّة
اوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 وبشدة

 هدفي تجنب الفشل في الحاال  التي أتعامل معها. 17
     

 أهد  إلى تحسين قدراتي من خالل معالجة المشلال  التي أتعامل معها 18
     

 اء المرتفع يرفع ملانتي بين زمالئي المرشدين.أعمل بجد لقناعتي بنّن األد 19
     

 أعمل بجد كي ال أشعر باإلحباط عندما يقل مستوى أدائي عن أداء اآلخرين. 20
     

 أبحث من خالل عملي عن فرٍص الكتسابي لمهارا  جديدة في الميدان اإلرشادي. 21
     

 شدين.أعمل بجد ألفتخر بتقيمي المرتفع أمام زمالئي المر 22
     

 أعمل بمهنية ألتجنب سخرية اآلخرين. 23
     

 أحرص على تجنب الوقوع في األخطاء أثناء العمل. 24
     

 

 بعد التحكيممقياس االنفتاح نحو الخبرة 

 
 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   مؤشرا  االنفتاح نحو الخبرة

1 
ق   وال يعتبر طريقا  اعتبر أّن اللجوء للخيال و التنمل مضيعة للو

 للوصول إلى أهدافي في العمل.
    

 

      عندما أتعلم طريقة صحيحة لعمل األشياء ال أفلر في تغييرها 2

      أرى الحقيقة في أشياء ال يستطيع اآلخرون رؤيت  فيها 3

4 
أعتقد أّن المجادلة والحوار بال معييٍر مهنية مضيعة للوق  وتفشل العمل 

 اإلرشادي
    

 

      ال أتنثر بالّشعر وال أتذو  معاني  5

      أحّب السفر للخارج وزيارة أماكن جديدة 6

 قلّما يتغير مءاجي بتغير الّظرو  المحيطة بي. 7
     

      أصدر األحلام الّسريعة في المواق  المختلفة. 8

      أميل إلى مطالعة اللتب اإلرشاديّة 9

      مل والتفلير في المستقبل.ال أميل إلى التن 10

      استغر  معظم وقتي في القراءة واالطالع على كّل ما هو جديد 11

      أجد متعة  في التنمل والتعمق في القضايا اإلرشاديّة 12

 شلرا  لتعاونلم
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 (: قائمة بأسماء السادة المحكمين2ملحق رقم )

 فتوح األستاي الدكتور محمد شاهنن/ جامع  القدَ الم .1

 الدكتور تمسنر أبو ساكور/ جامع  القدَ المفتوح  .2

 الدكتور خالد كتلو/ جامع  القدَ المفتوح  .3

 الدكتور محمد عجوة/ جامع  الخلن  .4

 الدكتور كما  مخامرة/ جامع  الخلن  .5

 الدكتور إبراهم  المصر / جامع  الخلن  .6

 الدكتور خنر مصل / جامع  بن  لح  .7

 بن  لح الدكتورة ناهدة العرجا/ جامع   .8
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 (: كتب تسهيل مهمة3ملحق رقم )
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