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 الدارسة ملخص

 ال ربويين المرشدين لدى األداء بجودة وعالق ها الذانية لليقظة ل عرفا إلى الدراسة اذه ادفت       
 األداء جودة مر وى و  الذانية اليقظة مر وى  في االخ الف ىمد وبياه يل ال ل محافظة مدارس في
 والمديرية(. ال برة  وسنوات العلمي  والمؤال )الجنس  لم غيرات تبعا  

 اس  دا  وتم ءاألدا وجودة الذانية اليقظة بين العالقة عرفةلم االرتباطي الو في المنهج اس  د      
 عينة أفراد عدد وبلغ الدراسة أسئلة على لإلجابة اءاألد دةجو  ةوالناني الذانية اليقظة ىاألول  أداتين
 وتم  يطا وتربية ال ليل وجنوب ال ليل ووسط شما  مديريات من ومرشدا   مرشدة (019) الدراسة
 المديرية. يروم غ الجنس لم غير تبعا    الطبقية العشوائية بالطريقة اخ يارام

 األداء وجودة الذانية اليقظة بين يا  إحصائ دالة جبةمو  طردية عالقة انا  أه الن ائج: وأظهرت      
 لدى الذانية اليقظة توفر درجة أهو  .(76771) االرتبا  معامل بلغ حيث ال ربويين  المرشدين لدى

 الحرابي الم وسط بلغ إ  عالية  كانت ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في نال ربويي المرشدين
 دالة فرو   وجود عد  الن ائج أظهرت كما ( 1.12) اري المعي نحرافاالو  ( 1.81) الذانية لليقظة

 في ال ربويين للمرشدين الذانية اليقظة م وسطات في)α ≥ 0.05  ) الداللة مر وى  عند احصائيا  
 ال برة وسنوات العلمي والمؤال سجنال) اتلم غير  تع ى  ال ليل محافظة في يةالح وم المدارس
 .(والمديرية

 كانت الح ومية المدارس في ال ربويين للمرشدين األداء جودة درجة أه إلى الن ائج تهر أظ كما      
 دالة رو  ف وجود عد و  .(%19) المعياري  االنحرافو  ( 2.28) الحرابي الم وسط بلغ حيث عالية 

 في الح ومية المدارس في ال ربويين للمرشدين األداء ةجود م وسطات بين (α≤ 1.11) إحصائيا  
 أام منو  (.والمديرية ال برة وسنوات العلمي والمؤال الجنس) اتلم غير  تع ى  ال ليل ظةمحاف

 نال ربويي شدينالمر  بعض عند الذانية اليقظة ل طوير ارشادي برنامج عمل ا0 الدراسة: لهذه ال و يات
 أخرى  راتغيوم  الذانية اليقظة تربط أخرى  بحوث بإجراء القيا  ا2  نيةم د  انية يقظة يم لكوه  الذين
 من و لك المدرسي  ال ربوي  لإلرشاد أكبر أامية إعطاء ا1 االس رخاء  فنيات أو االج ماعي الذكاء منل
 وال قييم واإشراف والم ابعة وال نفيذ  طويروال اإعداد حيث من الوزارة أولويات سلم على وضعها خال 
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 والكفايات المهارات من العديد في دة جو وال الكفاءة من عالي مر وى  في للمرشدين األداء يبقى ح ى  
 . األداء جودة ومنها ال ربوي  للمرشد الالزمة

 .ال ليل محافظة  ال ربوي  المرشد  األداء جودة الذانية  اليقظة المفتاحية: الكلمات
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Abstract 

The aim of this study is to identify the Mental alertness of the educational counselors 

in the public schools of Hebron governorate and the extent of the difference in the Mental 

alertness and its relation to job performance quality according to the variables (gender, 

education qualification, experience, and directorate). 

The researcher used the descriptive approach to identify the relation between the 

Mental Alertness and quality of performance. The questionnaires were conducted by two 

measurements, first the Mental alertness and second the job performance quality. A sample 

of 159 government school’s educational counselors in Hebron city was selected. Chosen 

by a Stratified random way, depending on the gender and directorate variables. 

The results showed that there is a positive correlation between the Mental Alertness 

and quality of performance, with a correlation coefficient of (0.667), and the mental 

alertness for the educational counselors in the public schools of the Hebron governorate’s 

was relatively high, with arithmetic mean of (3.85) and a standard deviation of (0.32), 

while showed no statistically significant differences at the level of (α≤ 0.05) in average 

degree of the quality of the performance of the educational counselors in the public schools 

of Hebron. depending on the following variables (gender, years of experience, education 

qualification, and the Directorate). 

In addition, it showed that the quality of the performance of the educational 

counselors in the public schools was quite high, explained with arithmetic mean (4.28) and 

standard deviation (39%). while showed no statistically significant differences at the level 

of (α≤ 0.05) in average degree of the quality of the performance of the educational 

counselors in the public schools of Hebron depending on the variable (gender, education 

qualification, years of experience and the Directorate).  What’s recommended by this 

research is to 1. develop the programmes that improve the mental alertness for the 

counselors those who hold a low mental alertness rate 2. Developing more researches on 

the connection between  mental alertness and other variables such as social intelligence 3. 

Giving more importance on the educational counselors by making it a priority in the 

educational minister  by improving research and operations in order to raise the quality of 

performance for the educational counselors. 

 

Keywords: mental alertness, quality of performance, educational guide, Hebron 

governorate. 
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   األول الفصل
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 األول الفصل

 الدراسة مقدمة

 ن باااهاال ماان درجااة وجااود ماان بااد ال لااذا  ومهااا  أدوار بعاادة القيااا  الفاارد ماان ت طلااب وظيفااة أي هإ

 حراااب والاااوعي االن بااااه درجااة وت  لاااف  و اااحيح عااالي األداء مرااا وى  ي اااوه  ىح اا العمااال فاااي والااوعي

 ياؤصر مهماا عاامال   الفارد بهاا يعمال ل ايا يئاةالب تمنال حياث الفارد. بها يقو  ال ي ةالمهم أو الوظيفة طبيعة

 تحقياق أجال مان البيئاة  ما لاهتفاع أصنااء واليقظاة االن بااه مان عالياة درجاة مناه يرا دعي واذا بها  وي أصر

 بدايااااة فااااي ( الذانيااااة )اليقظااااة نظري هااااا  اااايا ة فااااي ( Langer,1989النجاااار) نطلقااااتا الااااذ .أادافااااه

 حيويااة عمليااة أنهااا علااى (Mindfulness(   الذانيااة اليقظااة عرفااتف  العشاارين القااره  ماان اتالراابعين

  والا علم واإدرا  كال اذكر قلياةالع العملياات مان لكنيار الرئيراة الم طلباات احدى كونها في أامي ها تكمن

 علاى ساواء األخطااء  مان الكنيار فاي الوقاو  عناه يانجم مماا  ال اذكر عملياة فاي  اعوبة الفارد يواجه وقد

 بيقظاااه ي م ااا  نشااطة باااذاكرة ي م ااا  الااذي فاااالفرد وتنفياااذه  الراالو   اااعيد علاااى وأ ال فكياار عملياااة  ااعيد

 ىإلا يلجاأ يقظاا   الفارد ي وه  فحينما الفرد  ان باه بدرجة دت حد أه يم ن الذانية اليقظة أه إ  عالية   انية

 الغالاااب فاااي يحااادث ال و لاااك  المنيااار فاااي البااارزة واألسااائلة الموقاااف فاااي الجواناااب ألبااارز الراااريعة النظاارة

 (.2102  )عوي  المنيرات ومصدر للمنيرات م يقظ  ير ي وه  حينما

 حياث طاويال   وفلراييا   دينياا   تاري ا   الذانية لليقظة أه القو  يم ن الذانية  اليقظة تاريخ وباس قراء

 وان شاارت بالهنااد  باادأت ال ااي  يااةالبو  وال قاليااد الفلراافة فااي لل أماال الشاارةية الممارسااات إلااى ولهاأ اا ترجاا 

 أه منطلااق ماان اإسااال  فااي أ ااوال   لهااا أه   كمااا  مضاات ساانة (2111) ماان أكناار منااذ قصااىاأل بالشاار  

 ووفقاا   اإساالمية  الدينياة وال قالياد اإساال  رجاوا ي عاد وال ادبر  ال فكار منال مفااييم ي ضمن الذي  ال أمل

 الاذات معرفاة نحاو ةيرئيرا انطاال  نقطاة تاوفر ما  اليا   ال أملية تالممارسا فإه   والدينية  الروحية لل قاليد
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 األساسااية باألنشااطة وتاارتبط اإنرااانية  ال باارة علااى ترتكاا  الذانيااة اليقظااة أه إلااى شاايري واااذا اإلهيااة 

 (.2102  وآخروه  )البحيري  .والوعي كاالن باه شعورلل

 لدياه الاذاني الاوعي درجاة ب نمياة شا صال ةياا  نعني نحن  "الذاني االس يقاظ" نقو  وحين      

 يطلااق مااا اااذا ال ااارجي. كونااه وفااي الااداخلي كونااه فااي يحصاال شاايء لكاال وواعيااا   م نب هااا يصاابح بحيااث

 نماو   حصايلة إ ا   ااو الاذاني االسا يقاظ ”.الحضاور“ ااي روحياا   األد  مةالكل لكن ( Mindfulne) عليه

ل ”لحضورا“ الدائم. ”الحضور“ او  ”اليقظة“ او الوعي  اذا  األوتوماتي ياة الحيااة باين فا ال   حدا   يش  

 وتعمال (.2107  زاياد) بن ااءة روحي اة ممارساة أي فاي أسااس حجار وااو الم وص بة الواعية والحياة الم لقية

 ااو ماا كال ما  ال عامال على وبالمقدرة بالمرونة وت رم الفرص  وزيادة الرؤية توسي  على الذانية اليقظة

 الضايقة  الرؤياة تفرضاها ال اي المعلوماات إظهاار على اإم انات من فيه ما إلى وتنبه   البيئة في جديد

 إليهاااا ياااذاب الاااذي صااارفاتال  فاااي والمغاااايرة الجديااادة الرؤياااة بااااب وتغلاااق والجماااود الاااروتين تفااار  ال ااي

 مااان الناااو  ااااذا منااال علاااى تقضاااي الذانياااة فاليقظاااة اآللاااي  والرااالو  بالنباااات ي رااام الاااذي الجاماااد الفكااار

 العااادات وممارساة العاالم  فاي تحصال ال اي ال حاوالت حيوياة حاجباا   مفر اة حلقاة فاي يادور الاذي لرالو ا

 .Reed, & (Masten 2(002 وال كرار الرتابة إلى تميل ال ي الذانية

 أو الذانيااة اليقظااة حالااة امااا ومعرفيااة وجدانيااة عواماال وجااود للمعلومااات والااوعي االن باااه وي طلااب

 ت مياا  ال ااي الذانيااة للحالااة الفاارد تطااوير ياا م ضااوئها فااي ال ااي الحالااة واااي الذانيااة اليقظااة انعاادا  حالااة

 رؤى  توساي  علاى ترااعد لذانياةا اليقظاة أه إ  جديادة  تصانييية لفئاات واب كااره الفرد إبدا  عند بالمرونة

 ةدرجا ىعلا ي اوه  الحالاة بهاذه والفارد ومباد   جدياد شيء كل على االنف اح فرص زيادة يعني مما الفرد 

 علاى يانع س مماا المواقاف ما  الواعي ال كيف من الفرد تم ن الذانية فاليقظة .والوعي االن باه من أكنر

 طاارف مان فائقااة بأامياة الاوظيفي داءاأل حظااي لاذلك ةوالنوعياا الجاودة مان عاليااة بدرجاة العماال فاي أدائاه

 فاااي الفااارد بااأداء االا ماااا  هأ المفكاارين أجمااا  وقااد م عاااددة مجااااالت فااي والدارساااين الباااحنين مااان العديااد
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 تحقيااق صاام وماان األاااداف تحقيااق درجااات أعلااى إلااى بالمؤسرااة ليصاال الالزمااة العنايااة وإعطائااه المنظمااة

 اس بصااارا   وأكنار وتف حاا   مروناة أكنار وتجعلاه  المرشاد رؤيااة مان توسا  الذانياة اليقظاة أه حياث رساال ها.

 المرشاد تجعال أنهاا كماا وفكريا . إبداعيا   وأكنر الجديدة  واالك شافات والمعلومات وال برات لألفكار وتقبال  

 الضااااا طة األحااااداث برااااير وال نبااااؤ الم  لفااااة  المواقااااف فااااي واالساااا جابات الفعاااال  لااااردود توقعااااا   أكناااار

 ويواجههااااا عقالنيااااة  أكناااار جابات؟باساااا  داثحاااااألأ  اااااذه لمناااال يراااا جيب المرشااااد يجعاااال ممااااا ئجهااااا ون ا

 االنفعااا  علااى الم مركاا ة الحلااو  ماان باادال   المشاا الت  حاال فااي  فكياارال علااى م مركاا ة أساااليب ساا  دا با

 لقادر وا القضااء تقبال ما  حولاه مان األحاداث فاي ويا ح م فعالياة أكنار المرشاد يصابح صم ومن والعاطفة 

 الذانيااة اليقظااة بااين العالقااة أاميااة وي ضااح ضااي الما ماان باادال   والحاضاار بااالواق  ارتباطااا   أكناار وتجعلااه

 الذانياة اليقظاة أه كماا وتجاربهاا. وتطبيقاتهاا للجاودة كبيارا   دعماا   الذانية اليقظة تعد حيث  األداء وجودة

 .)Langer, (1989 (.والوعي نف احواال وال مي  )المالحظة من ت يد نهاأل العمل تطوير على تعمل

 سولااي ملحااة اج ماعيااة ضاارورة يعااد الماادارس فااي وال ربااوي  النفرااي اإرشاااد أه المعااروف وماان   

 مفاييماااه فاااي ال علاايم تطاااور : ومنهااا عديااادة  ع باااراتال و لاااك إيجاااده إلاااى المدرسااية اإدارة تراااعى ترفااا  

 وظهاور والرالوكية  واالج ماعياة النفراية جوانبهاا يفا الما علم بش صاية ال علايم واا ما  وأساليبه  وأادافه

 اااااذه علميااااا   الم فااااوقين ماااا  وال عاماااال دراساااايا   ينالم ااااأخر  مناااال بالمدرسااااة  الرئيرااااية المشاااا الت بعااااض

 الكنيار اإرشااد طرياق عان تحقاق المدرساية فااإدارة وال وجياه اإرشاد ضرورة توضح و يراا  االع بارات

 وخارجهاااا  المدرساااة داخااال وةااايمهم الطاااالب سااالو  تشااا يل فاااي رااااامةالم : منهاااا وال اااي األااااداف مااان

 )الراميح  ألاادافهم تحقايقهم دوه  وتحاو  نجااحهم  طرياق تع ار  ال ي العقبات ت طي في ومراعدتهم

2112.) 

 طموحاتاااه وبلاااورة مشااا ل ه حااال فاااي المر رشاااد أااااداف تحقياااق فاااي كبيااارا   دورا   ال رباااوي  للمرشاااد وإه

 ودراسااة الم  صصااة والمهنيااة نيااةالف والمراااعدة اإرشااادية ال اادمات تقااديم  خااال ماان وآمالااه  وتطلعاتااه
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 ش صاااية بنااااء فاااي الفاعلاااة العوامااال أاااام مااان ال رباااوي  دالمرشااا يعاااد إ  ال عليمياااة  المراحااال فاااي المر رشاااد

 (.2111)الرفاسفة  .والعالجي( والنمائي )الوقائي اإرشاد منااج في العمل خال  من و لك الم علم

 فهماه علاى يع ماد فناي دور ااو خارجهاا أو المدرساة داخال ال ربوي  المرشد يلعبه الذي ورالد وأه 

 المرشاااد لااادور األمااار( وولاااي والطالاااب والمعلااام )كالمااادير لعالقاااةا  وي  مااان اآلخااارين وفهااام عملاااه لطبيعاااة

 يم لكهاا ال اي الفنياة المهاارات علاى كبيار بش ل يع مد اإرشادية العملية نجاح فإه ولهذا اإرشاد وطبيعة

 عملااة  أصنااء الذانياة ويقظ اه وعيااه حالاة وكاذلك العملاي وال ادريب األكاااديمي اإعاداد طرياق عان المرشاد

 (.2111 )ربي   المرشد م  وخارجها ال ربوية المؤسرة في الم  لفة رافاألط وتعاوه 

 شاا لبو  تباادو ال ااي واألفكااار األشااياء فااي ال شااابه أوجااه مالحظااة علااى قااادرين اليقظااين فالمرشاادين

 فااارو  بعاا   يقوماااوه  ال فكياار عشااوائي الم علماااين أه المقاباال فااي نااارى  بينمااا ظااريااا . م  لفاااة أنهااا كبياار

 فهااام فااي ضاااياتالريا مراااعدة إم انيااة بباااالهم ت طاار أه المرااا حيل زماان الاابعض  هابعضااا عاان المعرفااة

 البيئااااة ماااان مااااةالمالئ المنياااارات ان قاااااء علااااى المرشاااادين تراااااعد الذانيااااة اليقظااااة أه ناااارى  ومنااااه .ال اااااريخ

 ببيئااا هم كامااال بشااا ل واعاااين فااا جعلهم العادياااة  و ياار  الجديااادة المنيااارات إلاااى ان باااااهم وتوجاااه ال ارجيااة

 والاااوعي االن باااه علاااى تقااو  ألنهاااا و لااك   اناااي شاارود وبااادوه  بلحظااة لحظاااة حااولهم يااادور مااا ه ويعلمااو 

 تحقيااق فااي رغبااة لديااه  شاا لوت نشااطا   عقلااه يصاابح مأشاا ل موقااف المرشااد واجااه مااا فااإ ا فيهمااا  والمرونااة

 قاافالمو  وي أماال محاااور فااي أفكاااره ب نظاايم فيباادأ  المع اااد الراالو  بأنمااا  تحقيقااه يم اان ال محاادد ااادف

 وبال اااالي المطلوباااة الن اااائج إلاااى يصااال أه إلاااى الحلاااو  وي  بااار الفااارو  ويضااا  ال طاااط ويرسااام ويحللاااه

 تعلمااه ياا م فيمااا العقاال  اناادما فااي تراااام باادوراا وال ااي  ال ااأملي ال فكياار مهااارات اساا  دا  علااى تراااعده

 وأقاال حياتااه  جيااهتو  علااى قاادرة أكناار ويصاابح  بنجاااح واساا  دامه تفكيااره علااى بالراايطرة إحراسااا   ويعطيااه

 (,Langer 1989) .النجر لآلخرين. انرياقا  



 

6 
 

 الح ومياة المادارس ماديري  لدى الذانية اليقظة توافر درجة بعنواه ( 2106) حمد دراسة وأشارت

 بعاااض ضاااوء فاااي نظااارام  ةوجهااا مااان للمعلماااين ال نظيمياااة النقاااة بمرااا وى  وعالق هاااا عمااااه حافظاااةم فاااي

   وال برة( العلمي لم غير)المؤال تع ى  إحصائيا   دالة فرو   وجود د ع ن ائجها أام من وكاه   الم غيرات

 ودراسااة ( 2101)  بحاااوي  ودراسااة الااذكور  لصااالح الجاانس لم غياار إحصااائيا   دالااة فاارو   ووجااود

 .(2101) عبدالله ودراسة ( 2101) لقحطانيا

 ماضااي ةودراساا ( 2118) شااوماه كدراسااة األداء جااودة لمفهااو  الدراسااات ماان كنياار أشااارت وقااد

 (.2101)  باح ودراسة ( 2102)

 

 الدراسة مشكلة

 أااام ولعاال اإرشااادي  عملااه فااي ياانجح ح ااى والمهااارات الكفايااات ماان العديااد ي طلااب المرشااد أداء

 أنهااا اإرشااادي؟ بالعماال الذانيااة اليقظااة ضاارورة مااا الذانيااة. باليقظااة يراامى مااا هاااراتوالم الكفايااات اااذه

 لمرشادا أه وإ  ال ارجياة  البيئاة مان المناسابة المنيارات ان قااءو  الحداصاة إلاى م طلا  ال ربوي  المرشد تجعل

 خصااائص ماان اااي  اايوال العادياة  و ياار العاديااة الجدياادة للمنياارات مباشار بشاا ل ان بااااه يوجااه مااا  الباا  

 وأنهااام فيهااا  يعملاااوه  ال ااي بالبيئااة كامااال بشاا ل واعااين وي وناااوا  انيااة  بيقظااه يم اااازوه  الااذين المرشاادين

 بضارورة (2101) عبداللاه دراسة أو ت فقد   اني شرود وبدوه  بلحظة لحظة ولهمح يدور ما وه يعمل

 إلاى ال رباويين المرشادين توجياه علاى والعمال وتنمي هاا  تع ي ااا علاى والعمال الذانياة اليقظاة عن الكشف

 سااانه  01 لمااادة اإرشاااادي بالعمااال الباحناااة تجرباااة خاااال  ومااان .ل نمي هاااا الالزماااة البااارامج إعاااداد ضاارورة

 حادث لكال الذانياة واليقظاة الاوعي مان عالية درجة لدية ي وه  أه ي طلب اإرشادي الموقف أه الحظت

   البعض. بعضها في اإرشادية بالمش لة  علقةالم األمور وربط المر رشد  به يقو  فعل أو كلمة أو

 التالي: الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة وتكمن
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 ومتوسطات الذهنية اليقظة توفر درجة متوسطات بين إحصائية دللة اتذ ارتباطية عالقة هناك هل

 الخليل؟ محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة

  :ال الية الفرعية األسئلة الرئيري الرؤا  عن  وتفر 

 ال ليل محافظة في  وميةالح المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية اليقظة توفر درجة ما .0

  نظرام؟ وجهة من

 وجهة من ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة ما .2

 نظرام؟

 المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية اليقظة توفر درجة تم وسطا في   فرو  انا  ال .1

 .العلمي( المؤال المديرية  ال برة  سنوات )الجنس  تلم غيرا تع ى  ال ليل  محافظة في الح ومية

 الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة م وسطات في فرو   انا  ال .2

 العلمي(. المؤال المديرية  ال برة  سنوات )الجنس  لم غيرات تع ى  ل ليل ا محافظة في

 الدراسة فرضيات

 ال الية: رضياتالف الدراسة أسئلة عن انبنق 

 توفر درجة م وسطات في (≥0.05α) الداللة مر وى  عند إحصائية داللة  ات عالقة توجد ال .0

 في الح ومية المدارس في ال ربويين دينالمرش لدى األداء جودة م وسطات ودرجة الذانية اليقظة

 ال ليل. محافظة

 توفر درجة م وسطات يف (α≤1711) الداللة مر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   توجد ال .2

 .ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية اليقظة

 جودة درجة م وسطات في (≥0.05α) الداللة مر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   توجد ال .1

 ال ليل. محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء
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 توفر درجة م وسطات في (≥0.05α) الداللة مر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   توجد ال .2

 لم غيرات ى تع   ال ليل  محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية اليقظة

 .المديرية(  العلمي المؤال  ال برة سنوات  )الجنس

 جودة درجة م وسطات في (≥0.05α) الداللة مر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   توجد ال .1

 لم غيرات تع ى  ال ليل  محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء

 .(المديرية  العلمي المؤال  ال برة سنوات  )الجنس

 الدراسة أهمية

 ال الية: الجوانب في الدراسة أامية تظهر

 النظرية: األهمية

 المدارس مرشدي لدى الذانية اليقظة على ال عرف تر هدف اأنه من الدراسة اذه أامية تأتي

 من الذانية اليقظة أله اإرشادية  للممارسة بالغة داللة  و واذا لديهم  األداء بجودة وعالق ها

 جمي  في اإيجابية وتأصيراته اإيجابي النفس علم منظومة إلى تن مي ال ي اإيجابية لم غيراتا

 ال المجاالت اذه في النجاح أه حيث والمهني  واألكاديمي االج ماعيو  الش صي ال وافق مجاالت

 اليقظة امنه عديدة  أخرى  لمهارات الفرد ام ال  إلى يح ا  ما بقدر فقط الذاني الذكاء على يع مد

 الذانية.

 حدود في ا العربية البيئة في وب ا ة ال ربويين  للمرشدين بالنربة الذانية اليقظة موضو  حداصة

 الذانية. اليقظة تناولت ال ي ا البحث علم

 التطبيقية: األهمية

 اليقظة ربط منل الذانية باليقظة مرتبطة أخرى  دراسات اجراء يم ن الدراسة اذه ن ائج على بناء

 .الذكاء ب يادة أو الدراسي  قد بال لذانيةا



 

9 
 

 في تأايلية دورات بعمل موال علي ال ربية وزارة في ال ربوي  اإرشاد أقرا  تفيد الدراسة اذه أه حيث

 المدارس. في ال ربويين للمرشدين الذانية اليقظة موضو 

  الدراسة أهداف

 يلي: ما إلى الدراسة ادفت

 وجودة الذانية اليقظة درجة بين ةإحصائي داللة  ات ارتباطية قةعال انا  كاه إ ا ما إلى ال عرف .0

 ال ليل. محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء

 المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء بجودة وعالق ها الذانية اليقظة درجة إلى ال عرف .2

 ال ليل. محافظة في الح ومية

 ال ربويين المرشدين لدى األداء بجودة وعالق ها الذانية اليقظة درجة يف فرو   انا  هكا إ ا ما إلى .1

 المديرية  ال برة  سنوات )الجنس  لم غيرات تع ى  ل ليلا محافظة في الح ومية المدارس في

 العلمي(. المؤال

 الدراسة مصطلحات

 الوعي من حالة أنها على ذانيةال اليقظة (2101 )يونس  في المذكور عرفت)النجر( الذهنية: اليقظة

 بحيث لنمطي ا الرلو  أو ال لقائية األفكار من وفعالة  م  لفة بصورة الفرد به ي مي  الذي اإدراكي

 لكل وحاسا   والهدف  الريا  االع بار بعين أخذا    جديد منير كل على الجديد على منف حا   الفرد ت ر 

 والمنظور. الريا  من

 بال عليم  الصلة  ات ال طبيقات من واسعة مجموعة بأنها الذانية ةاليقظ :(Hassed, 2016) عرف

 وتحرين  العاطفي وال طوير  وال عاطف  ل وا لا وتحرين  العقلية الصحة تع ي  على تش مل حيث

 واألداء. ال علم وتع ي   البدنية الصحة
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 م  لفة شياءأ الب كار الةفع عملية واي الجديد  على واالنف اح للعقل مرنة حالة (:1771) لنجر

 جديدة.

 اليقظة قياسم على العينة أفراد عليها يحصل ال ي الكلية الدرجة :إجرائياا  الذهنية اليقظة وتعرف

  الغر . لهذا المعد الذانية

 األاداف اذه نجاح ومدى تحقيقها المطلوب بالن ائج مقارنة الفعلي األداء تقييم عملية :األداء جودة

 (.2118 الحجار ) داء.األ تحرين بقصد

 جودة مقياس على المر جيب عليها يحصل ال ي الكلية الدرجة األداء: لجودة اإلجرائي التعريف أما

  الغر . لهذا المعد األداء

 في والم  صص األقل على األولى الجامعية الدرجة على الحا ل الش ص او التربوي: المرشد

  وي  من المدرسة في األفراد م  ي عامل والذي ج ماعية اال ال دمة أو النفري  واإرشاد ال وجيه

 لهذه حل  لى الو و  في تهممراعد دفبه واالج ماعية وال عليمية كالنفرية الم  لفة المش الت

 (.2117  القادر )عبد منها يعانوه  ال ي المش الت

 لها   كم11 حواليب القدس من الجنوب إلى الغربية الضفة في تق  فلرطينية محافظة الخليل: محافظة

 يعقوب  اسحق  إبراييم  لألنبياء مقامات يحوي  الذي اإبراييمي المرجد ي وسطها حيث دينية أامية

 مديريات أربعة وتضم ال ليل إبراييم الله نبي إلى نربة االسم بهذا ترمي ها سبب ويرج  اتهم وزوج

 وال عليم ال ربية لوزارة تابعة يطا(   ال ليل جنوب ال ليل  وسط ال ليل  )شما  وام وال عليم لل ربية

  (.2101 الفلرطيني  لإلحصاء المرك ي  )الجهاز الفلرطينية العالي

 سةالدرا محددات

 يلي: بما الدراسة ت حدد
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 ال ليل  )شما  ال ليل محافظة في وال عليم ال ربية مديريات على الدراسة اذه طبقت الم اني: الحد

  (.يطا ال ليل  جنوب ال ليل  وسط

  . 8210-  9210 الدراسي العا  من األو  الفصل في الدراسة اذه أجريت ال ماني: الحد

 محافظة في الح ومية مدارسال ومرشدات مرشدي من عينة على حاليةال الدراسة طبقت البشري: الحد

 .ال ليل

 المرشدين لدى األداء وجودة الذانية اليقظة بين االرتباطية العالقة في البحث الموضوعي: الحد

 ال ليل. محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين
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 الثاني الفصل

 ةالسابق والدراسات النظري  اإلطار
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 الثاني الفصل

 

 فااي ساااام حيااث الدراسااة  اااذه منااه انطلقاات وأساسااا   الرااابقة  للدراسااات ماادخال   الفصاال اااذا يشاا ل

 ها.واجراءات وأبعاداا الدراسة ومحددات جوانب تحديد

 التربوي. األدب أولا:

  الذهنية. ليقظةاب المتعلق التربوي  ألدبا ـ1

 :الذهنية اليقظة أولا 

 الفورية ال برة في يحدث ما إلى واالن باه ال ذكر يعني أنه على الذانية اليقظة مصطلح درس لقد

 الدو  في البحث مجا  ىإل تدريجيا   الذانية اليقظة مفهو  قد  وعندما والفطنة  باالا ما  مصحوبا   للفرد

 ذانية.ال اليقظة ل طوير تر  د  ال ي الطرائق إحدى او فال أمل ال أمل  بممارسات اق ره  والذي الغربية

 ت ضمن: بأنها اش ركت عدة تعريفات بعد فيما ظهرت وقد

 الحاضرة. اللحظة في يحدث بما للمعرفة والم قبل المنف ح االن باه.1

 منف حة. بطريقة الم عمد الن باها خال  ينشأ الذي الوعي.2

 إلى يوجه أه يم ن م ف حة حالة في يبقى والذي الوعي مجاالت لكل ي وه  الذي االن باه .او3

 (.Black,Davids 2100) والعواطف واألفكار المحروسة ال برات

 واي مقصود  بش ل الذان حضور اس مرار" بأنها :الذانية اليقظة ,Neal) (2006 نيل وعرف

 والر د العا  المرح خال  من ي يد فالوعي باه االن  والناني الوعي  منهما األو  جانبيين تشمل

حراس درجة من االن باه ي يد مابين لل برة  والدائم المر مر  ."عليها وال ركي  بال برة اإ 
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 اي الذانية اليقظة أه على  Carlson, & (Shapiro (2009 وكارلروه  شابيرو ويؤكد

  األح ا . إ دار عد  م  منف حة بطريقه الم عمد أو المقصود االن باه خال  من نشأي الذي الوعي

 األنشطة ممارسة على المقدرات تنمية يم ن إ  لل أمل  أساسيا   ادفا   الذانية اليقظة تمنل

 وتحرين االس رخاء حالة إلى للو و  الضغو  من لل  لص طريقه مجرد ليس فال أمل اليومية 

 االس رخاء أه من الر م على القيود  من ال حرر نحو وروح  انية طريقة األساس في او بل الصحة 

 ادف ل حقيق معين بأسلوب ي وه  الذي واالن باه لل أمل اإيجابية الن ائج من اما الصحة وتحرن

 وينشأ الحالية  اللحظة في ويحدث يحصل ما للمعرفة والم قبل المنف ح االن باه ويشمل حاليا   محدد

 الفضو  أو االس طال  حب اما بعدين من وي كوه  منف حة  بطريقة الم عمد االن باه خال  من وعيال

 الوعي حالة إلى المر مرة الفعل ردة حالة من النفس تحويل على تراعد ذانيةال واليقظة ال مرك . وعد 

 واآلخرين المالع لرؤية األفق وتف ح تدريجي بش ل الريئة العادات من ال  لص من وتم ن لألفعا 

 .,Nuis, & Segal, Bish, (Lau (2006 أفضل بش ل

 بال مي  ت صف ال ي الوعي من حالة بأنها: الذانية اليقظة  (,Langer 1992)النجر وعرفت

 .والمنظور الريا  من لكل وحراسا   جديد  او ما كل إلى منف حا   الفرد ت ر  ال ي األحداث لرسم النشط

 جديدة  فئات خلق على القدرة تعني الذانية اليقظة أه (,Langer 1989) النجر وترى 

 على وال أكيد الريا   على والريطرة م  لفة  نظر وجهات على واالنف اح الجديدة المعلومات واس قبا 

 جديدة بطر   األشياء إلى النظر على القدرة اي الذانية اليقظة أخرى  وبعبارة الن يجة عملية

 تلقائيه ردود إلى يؤدي مما فيها  جدا  ال بطريقة عالمنا لعر  ميلنا نم من ج او بمشاعر ومدروسة 

 خيارات. ات ا  على قادرين جعلنا على تعمل قد

 أنها: على(.,al et Bear,. 2112)  كره كما الذانية لليقظة ال ا ة األبعاد توضيح يم نو 
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 والمعارف اإحراسات :منل وال ارجية الداخلية لل برات واالن باه المالحظة تعني المالحظة: .أ

 والروائح. واأل وات والمشاادة واالنفعاالت

 الكلمات. خال  نم عنها وال عبير الداخلية  ال برات و ف يعني الو ف: .ب

 م  النشا  اذا اخ لف وإه ما  لحظة في أنشطة من الش ص به يقو  ما يعني بوعي: ال صرف . 

 خر.آ شيء على ان بااه يرك  كاه وإه ح ى ال لقائي سلوكه

 والمشاعر األفكار على تقييمية أح ا  إ دار عد  يعني الداخلية: ال برات على الح م عد  .د

 الداخلية.

 دوه  وتذاب ل أتي والمشاعر لألفكار الرماح إلى الميل يعني الداخلية: ال برات م  ال فاعل عد  .ه

 الحاضرة. اللحظة في تركي ه وتفقده بها  ينشغل أو الفرد  تفكير تش ت أه

 معلومات اس قبا  على الفرد قدرة في ت منل الذانية اليقظة أه الباحنة ترى  تقد : ام وءض في

  وموضوعية ودةيقة جديدة وطر   اليبوبأس الم  لفة النظر جهاتو  على االنف اح من بدرجة جديدة

 القرارات ات ا  على القدرة في وتحرن الجديدة  لألفكار واالب كار اإبدا  في زيادة على تعمل أنها كما

 ال لقائية ألفكارا من اآلتية الرلبية والمشاعر االنفعاالت على والضبط بالريطرة للفرد وت يح المناسبة 

 ال أمل مهارات لصقل الذان تدريب على تعمل أنها وكما وي قبلها  لها يعي أه ير طي  حيث بيةالرل

 .ال ركي  على القدرة زيادة وكذلك  الراانة اللحظة في والحري الذاني االس غرا  تعني وال ي

 الذهنية اليقظة خصائص

 (Zinn, -Kabat 9991 )زين كابات  كراا كما كنيرة خصائص الذانية لليقظة

 ال والموافقة الحاضرة ةلحظال في اي كما األشياء ومعرفة لرؤية م ف ح الفرد أه تعني الموافقة: .0

 االس جابة. في فاعليه أكنر الش ص ي وه  بحيث الحاضر فهم تعني بل الرلبية تعني
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 وفق الحاضرة ةلحظال في آلخرينا مواقف يفهم بالمشاعر ي صف الفرد أه وتعني ال عاطف: .2

 الش ص. م   لك وربط أفعالهم وردود نفعاالتهموا منظورام

 في ال ركي  خال  من اح ماالت ي لق مرة أو  رآاا أنه لو كما األشياء يرى  الفرد أه ويعني ال ف ح: .1

 .الحاضرة اللحظة في الراجعة ال غذية كل

 الذهنية اليقظة فوائد

 اع ماداا ي م يةالذان اليقظة على القائمة ال دخالت أه إلى ,Mace) (2008 ميس أشار

 )الوعي منل الذات ومش الت وال عاطف واالتجااات والضغط القلق منها عديدة تطبيقات في وتوظيفها

 جودة تحرين النفرية الضغو  أعرا  ت ييض في لذانيةا اليقظة ترهم إ  الذات(  وكرايية بالذات 

 الم منة األمرا   وي  من ارةم   عينات لدى م  لف عالجي سيا  في الم اجية الحالة وتعديل الحياة

 القلق. اضطراب منل النفرية االضطرابات و وي 

 يأتي: بما تحديداا يم ن ال ي الفوائد من العديد الذانية لليقظة وأه

 والنقة القوة من كنيرا   الفرد ي  رب االن باه تركي  فعند ال ركي   من يدا  م   الذانية اليقظة تمنح .أ

 يحرن الذانية اليقظة من يأتي الذي وال ركي  ومجاالتها ة الحيا جوانب جمي  في والريطرة

 العمل. في األداء مر ويات من

 تع ي  خال  من محيطةال البيئة إدارة على بالمقدرة الفرد شعور من الذانية اليقظة تع ز .ب

 الضغو . لمواجهة الكييية االس جابات

 االنف اح يرهل ربما لحظةب لحظة الوعي أله بال ماسك  الشعور من الذانية اليقظة تحرن . 

 بها. واإحراس ال برات على

 معنااا. واس كشاف الحياة بمعنى الفرد شعور من الذانية اليقظة تع ز .د



 

17 
 

 بحرية الم  ايد الفرد ورفشع الروحية  األبعاد تجاه الذات انف اح على الذانية اليقظة تعمل .ه

 وتف ح األش اص ت جاوز ل يا بالغاية بالشعور أكنر بش ل الشعور اذا يربطه ووعي داخلية

  الروحي. البعد نحو الذات وف ح المادي بعداا من بأبعد الحياة الخ يار مباشرة الطريق

 على مر ندا   الذانية لليقظة نمو   بوض  1990Zinn-(Kabat,( وزين كابات من كل وقا 

 الحقائق واذه  de)(attitu واالتجاه (attention) واالن باه  (intention) القصد اي حقائق صالصة

 األولى فالعملية واحد  وقت في تحدث واحدة عملية في م داخلة اي وإنما بعضها عن منفصله ليرت

 في المرحلة اذه أامية وتبرز أوال   يمارسها لما ا ش صال ويرك  مم ن او لما الطريق يمهد )القصد(

 وتشير الذات  اس كشاف إلى يالذات ال نظيم من م صلة سلرلة إلى الفرد عن القصد عملية تحويل

 من للفرد تحدث ال ي العمليات مالحظة ي ضمن الذي باالن باه االح فاظ إلى االن باه إلى النانية الحقيقة

 بالن ائج منبئا   سي وه  لالن باه الذاتي ال نظيم إه كما وال ارجية الداخلية  براتال وفي أخرى  إلى لحظة

 ويع س الذانية اليقظة نوعية إلى االتجاه إلى النالنة العملية يشيرو  معا   النالصة المهارات تنمية في

 .والفضو  ال قبل ت ضمن ال ي ل برةا توجيه

 االن باه  اي: الذانية لليقظة تم ونا أربعة al, et (Kang (2012 وآخروه  كانج وحدد

 إ دار بدوه  رواألفكا ال برات م  وال عايش الحاضرة  اللحظة في ال برة على وال ركي  والوعي 

  أح ا .

 هي: بعادأ بأربعة صدرت فقد لنجر لنظرية وفقاا  الذهنية اليقظة أبعاد

 Distinction to Alert اليقظ: التميز .0

 اليقظوه  فاألفراد األشياء  إلى النظر قوطرائ الجديدة لألفكار دالفر  تطوير بدرجة وي منل

 القديمة الفئات على يع مدوه  فهم الغافلوه  األفراد أما جديدة  أفكار ب ولد إبداعا   تميي ام عند يظهروه 
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 اي الذانية اليقظة أه بمعنى الجديدة  األمور أو األفكار لهذه تمي  إيجاد يحاولوا أه دوه  لألفكار

  الجديدة. لألفكار الم وا ل  كاراالب

 علوماتالم اس قبا  على العقل تحضير إلى المر ند ال عليم عملية محور االن باه ي وه  وعندما

 ألداء أفضل أساليب ات ا  ويضمن الفرد ب فكير سيرتقي نهإف محددة  او نمطيه  ير بأساليب ةالجديد

Moldoveanu & (Langer  ال ذكر يةعمل تحرين في يرهم ال حفي  أه على فضال   ما  مهمة

2000). 

Orientation to The Present:1.التوجه نحو الحاضر 

 للريا  الحراس فالفرد آنيا  يدركه معين موقف في واس غراقه الفرد انشغا  درجة به ويقصد

 دراية لىع ي ونوه  اليقظين األفراد إه األحداث. بهذه الم علقة لل طورات وم اب  الجديدة لألحداث من به

 عليها يعملوه  ال ي للمهمة منالية وبطريقة الفئات لهذه ان قائيين وي ونوه  وتطبيقاتها الجديدة بالفئات

 .(2101 دي )الرن

 Novelty to Openness الجديد: على النفتاح.4

 األفكار على ه المنف حو  األفراد في مي  فيها. واس غراقه الجديدة للمنيرات الفرد باس كشاف وي جرد

 واؤالء عقليا   تحديا   ت ضمن ال ي األفكار إلى والميل وال جريب االس طال  بوح و بالفض الجدية

 وفي بها يقوموه  ال ي المهمة نطا  خار  الم واجدة المنيرات على تركي ام فقدوه ي ال اليقظوه  األفراد

 . أيديهم م ناو  في ال ي المهمة يف اا مامهم جل يولوه  ما نفره الوقت

 perspective Multiple of Awareness المتعددة: النظر بوجهات عيالو .3

 فعند واحدة  نظر بوجهة ال مرك وليس م عددة زوايا من الموقف رؤية إم انية إلى ويشير

 من ي م ن صم حدة  على فكره كل ب ميي  يبدأ باألفكار  والوعي االدرا  حالة إلى الفرد و و 
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 منطقية أكنر فكرة بناء إلى النهاية في يؤدي واذا منف حة  يقةبطر  جميعها األفكار اذه اس يعاب

 (.2101 )يونس 

 :أهمها من للتفاعل الذهنية ليقظةل طرق  عدة هناك

 ترمية بإعادة والقيا  جديدة فئات اس حداث أه إ  :القديمة الفئات وتحديث جديدة فئات تكوين .1

 ي م ال ي الفئات في ال فكير إعادة أه إ  اليقظ  للرلو  المهمة المؤشرات من يعد القديمة الفئات

 أفضل. عما أ  أداء في ال يارات من م يدا   تعطي واألدوات فيها األفراد و ف

 جديد بش ل للرلو  ال لقائية األساليب إلى النظر يؤدي أه المم ن فمن التلقائي: السلوك عديلت .1

 المر وبة. الن ائج من لم يد وتحرينها تعديلها إلى

 عندما ح ى اآلراء بهذه وال مرك األولية االنطباعات على األفراد آراء ت ش ل :الجديدة اراألفك تقبل .4

 على مقدرتهم تحرين أجل من الم احة األدوات جمي  األفراد ير  د  إ  معار   دليل يظهر

 الفهم.

 في رال فكي على واألفراد والمدرسة المج م  من كل يجبر وانا النتيجة: من بدلا  العملية تأكيد .3

 تحديد إلى واالن باه بذلك القيا  يم نني )ال من بدال   بذلك؟( أقو  )كيف اإنجازات بلغة حياتهم

 ال غيرات بإجراء لدورام وفقا   مرحلة كل بقبو  يرمح كما الطريقة  اذه في الالزمة ال طوات

 األفضل. الن ائج على الحصو  إلى تؤدي ال ي وال عديالت

 تحدث سوف ال ي لألشياء ال  طيط يحبوه  أنهم كما ال نبؤ على األفراد نم كنير يع مد :الشك تقبل .5

 محير م اه العالم أه فيعلموه  اليقظ الفكر حابا  أما باس مرار  بها تحدث ال ي  اتها بالطريقة

 كل عند تنمي ها يم ن لكن ج ئي بش ل الش صية من الشك تقبل في الرغبة تنب  وقد وم قلب 

 .,Langer) 19(89 األفراد
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 Extinction :التربويين للمرشدين الذهنية اليقظة على التدريب مزايا

 rvationObse-Self الذات: مالحظة عن الناتج اإلنطفاء .1

 لمرشدا يوجه عندما األلم حدة من ال حقق باإم اه أه 1990Zinn-(Kabat( دراسة أكدت

 نقد  بدوه  األلم اتجاه عةم اب وأه  sensations Pain األلم إحراسات إلى مباشرة بصورة ان بااه

 لفردا تفاؤ  في يؤصر تك في ال تجنبي سلو  إلى يؤدي قد وشديدة  سلبية م اجية ي فف أه يم ن

 إلى به يؤدي تجنبها  محاولة بدوه  وانفعاالته ألفكاره الفرد مالحظة عند المم ن من وأنه االج ماعي 

 ال جنبي. والرلو  ال وف اس جابة انطفاء

  Cognitive Positive اإليجابي: المعرفي التغيير .1

 ال ي ل فكيرا أساليب في تغيير إلى بالفرد تؤدي اس راتيجية بو فها الذانية اليقظة ممارسة

 الريء الم ا  م  ت  امن ال ي الالعقالنية الرلبية األفكار أه يدر  بحيث انفعاالته  ضبط في يمارسها

 إرادة سوى  الفرد من ي طلب ال الموقف اذا وأه للموقف  ا  حقيقي انع اسا وليرت أفكار موعد تمنل ال

 عالية. بصورة  اته

 ntManageme-Self الذات: إدارة عمليات تفعيل .4

 من م نوعة بدائل اس  دا  في ال فكير على القدرة اك راب على الفرد الذانية اليقظة تراعد

 تماما   وا    ي وه  وأنه giesStrate Coping Emotional االنفعالية الضغو  تحمل اس راتيجيات

 نفعاالت.اال إدارة في اس  دامها للفرد يم ن ال ي المعرفة وراء وما المعرفية وعملياته بانفعاالته

 Acceptance التقبل: .3

 واأللم االنفعالي للضغط ي عر  كاه وإه ح ى الراان لوضعة م قبال   الفرد تجعل الذانية اليقظة

 حدوث من نفره حماية على الفرد يراعد ال قبل واذا تجنبه  من بدال   الموقف يواجه فهو النفري 
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Anxious Excessive  لالنفعاالت. المصاحبة الفريولوجية الحاالت تجاه المفرطة القلق يقظة

Vigilance  (.2119 وحرن  )الفرماوي 

 يةالنظر  كونها Mindfulness الذانية اليقظة في النجر نظرية ت بنى الباحنة فإه تقد  لما ووفقا  

 توجهات م  لحاليا البحث ي وافق اذا وفي ال ربوي  المجا  في تعني ال ي الذانية اليقظة في الوحيدة

  )الذبحاوي  (2101 الله  )عبد كدراسة الذانية  باليقظة عنيت ال ي الرابقة لدراساتوا البحوث

 المرشد تراعد نيةالذا اليقظة أه حيث .وآخروه  (2101 و)القحطاني  (2102 )ال بيدي  ( 2101

 األزمات  مواقف في سيما ال فاعل وبش ل المدرسية اليومية المواقف م  تفاعله أصناء في ال ربوي 

 للطلبة  المراعدة تقديمو  ال ربوي  اإرشاد أاداف وتحقيق لي جاوزاا وإدارتها معها ال عامل ةوكييي

 مالئمة أكنر بطر   تواجههم  ال ي المشاكل حل طر   في ومراندتهم ومراعدتهم الطلبة وتوجيه

 تواجههم. ال ي الم  لفة للمشاكل

 :الوظيفي األداء بجودة المتعلق التربوي  األدب ـ1

 التربوي: للمرشد الوظيفي ألداءا مفهوم

 عمله  منها ي كوه  ال ي الم  لفة والمها  باألنشطة المرشد ةيا  او :للمرشد الوظيفي األداء

 األداء ونمط نوعه و  المبذو   الجهد كمية واي ج ئيه  أبعاد بنالصة المرشد أداء ةياس ويم ن

 .(2111 )عاشور 

 والمرؤوليات المها  وإتما  تحقيق درجة :بأنه شدللمر  الوظيفي األداء (2101) المحاسنة عرف

 تحرين خال  من  لك وي م  لمدرسةا أاداف يحقق وبما  المرشد يشغلها ال ي للوظيفة الم ونة الم  لفة

  .للمرشدين المر مر ال دريب وبواسطة النوعية  الجودة حيث من األداء

 واجبات على تنطوي   هاومرؤولي أنواعها  عن النظر بغض األعما  جمي  كانت ولما

 "انع اس أنه على الوظيفي األداء إلى ينظروه  اإدارة علماء بعض فإه اإنجاز ت طلب ومرؤوليات
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 )الريبق  العمل" اذا طبيعة كانت أيا   بعمله  الم علقة ادافاأل تحقيق في فشله أو لمرشدا نجاح لدى

2112.) 

 ا المها  وإتما  تحقيق درجة إلى ريشي للمرشد الوظيفي "األداء بأه (2111) حرن ويعرف

 و البا   الوظيفة. م طلبات المرشد بها يشب  أو يحقق ال ي الكييية يع س واو  المرشد لوظيفة الم ونة

 على فيقاس األداء أما لمبذولة ا الطاقة إلى يشير فالجهد والجهد  األداء بين وتداخل لبس يحدث ما

 . "مرشدال حققها ال ي الن ائج أساس

 في ال ربوي  المرشد ي اولها ال ي والمهارات والمها  األنشطة بأنه :الوظيفي األداء الباحثة فتعر 

 للموارد وفقا   عملة مجا  في عالية ودةوج وفعالية ب فاءة وأاداف ن ائج من عليها ي رتب وما المدرسة

 للعمل. المحددة واإجراءات والقواعد اإدارية واألنظمة الم احة

 جودة مقياس على المر جيب عليها يحصل ال ي الكلية الدرجة األداء: لجودة ائياإجر  ال عريف

 الغر . لهذا المعد األداء

 التربويين للمرشدين الوظيفي األداء ومحددات عناصر

 يع بر فذلك الوظيفة  منها ت كوه  ال ي الم  لفة والمها  األنشطة ممارسة الوظيفي فاألداء

 األداء على تؤصر وال ي العنا ر أو العوامل ببعض إيجابا   أو سلبا    أصيرلل عرضه الرلو  واذا سلوكا  

 اذه (2101 )المحاسنة  ويذكر  الوظيفي األداء محددات العنا ر اذه على ويطلق الوظيفي

 يلي: فيما المحددات

 الطاقات إلى ي رجم والذي والحاف  الدعم على العامل حصو  من الناتج الجهد واو :الجهد .1

 بعضها م  الطاقات اذه ت آزر حيث مهم ه  ألداء العامل يبذلها ال ي والعقلية والحركية الجرمية

 مما أخرى  عوامل وتنبطه عوامل تحف ه طاقات له الجهد اذا وأه المطلوب. العمل إنجاز البعض
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 أو الفردي الصعيد على سواء الوظيفي األداء محددات من الجهد ي وه  لذلك األداء  على ينع س

 ماعي.الج

 بالكفايات ترمى وأحيانا   الوظيفة ألداء الالزمة الش صية والمهارات ال صائص تلك واي القدرات: .1

 بوظيفة يقو  فيمن توافراا من بد ال وال ي البديهة  وسرعة وال حمل كالقدرة الش صية  الرمات أو

  الوظيفي. ألداءا محددات من تع بر فهي كذلك أنها وبما األداء  في مباشر تؤصر كذلك واي ما 

 وإنجاز المرؤولية تحمل على والقدرة العمل في والجدية ال فاني فيها ويدخل :والوثوق  المثابرة .4

  ال وجيه.و  لإلشراف الحاجة ومدى مواعيداا في األعما 

 من العمل في جهوده توجيه الضروري  من أنه العامل يع قد الذي االتجاه إلى ويشير الدور: إدراك .3

 يمارسه أو به يقو  الذي للدور فهمه بمدى ي حدد العامل أداء بمعنى العامل  جهد توجه أي خالله

 بها. يعمل ال ي الوظيفة خال  من

 األداء  في وتؤصر العامل رةسيط عن ت ر  محددات  انا أه إلى تشير فهي الخارجية: المحددات .5

  يلي: فيما وت منل

 العامل  من المأمولة وال وقعات واألدوات ياتوالمرؤول بالواجبات ت علق واي العمل: متطلبات-أ

 للمها . العامل ممارسة في المر  دمة والمعدات واألدوات واألساليب الطر   وكذلك

 وتوفر واإشراف العمل ومناخ إدارية أنظمه من ال نظيمية البيئة تشمله ما فكل التنظيمية: البيئة-ب

 تحفي  أو تنبيط على إما تعمل فهي ال نظيمية البيئة في العوامل من و يره ال نظيمي والهي ل الموارد

 .(2101 ة )المحاسن ادائه جودة وبال الي العامل

 الوظيفي األداء مكونات

 يلي: كما الوظيفي األداء م ونات (3991) الشيخ آ  حدد 

 توافراا. يف ر  خبرات وكذلك ومهارات عامة معارف واي الوظيفة: بمتطلبات المعرفة -
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  فني. أو م  بي كاه سواء و ف ه مايية تحديد لعمل:ا نوعية -

 العادية. الظروف في إنجازاا المراد العمل كمية أي العمل: كمية -

 واي: عوامل صالصة تفاعل يجةن  او الذي ودرجاته  لعملل الداف  خال  من وت حقق لمثابرة:ا _

  المحيطة. والظروف والصحية  الجرمية الظروف

 فيالوظي األداء عناصر

 عن الحديث يم ن ال وبدونها لألداء األساسية الم ونات أو العنا ر من مجموعة انا  إه

 اتجه وقد  المدارس في نشديلمر ل األداء مر وى  وتحديد ةياس في ألامي ها و لك فعا   أداء وجود

 ميةوتن لدعم  المراامات من بم يد ال رو  أجل من األداء م ونات أو عنا ر إلى لل عرف الباحنوه 

  لك ي طلبها معينة ن ائج تحقيق يعني مرشد ألي الفعا  األداء إهو   للمدارس الوظيفي األداء فاعلية

 بيئة وظروف واجراءات سياساتو  ت فق معينة ومها  بأعما  المرشد ةيا  خال  من  اإرشادي العمل

 كنيرة عوامل فاعلت محصلة او مرشد ألي الفعا  األداء إه  لمرشدا  لك افيه يعمل الذي لمدرسةا

 (.8211 والصباغ  )درة يلي: ما رزااأب

 خصائصه اي المرشد فكفايات وةيمه  واتجاااته ومهاراته معلوماته بها ويقصد :لمرشدا كفاية .1

 .المرشد  لك به يقو  ال  فعا أداء تن ج ال ي األساسية

 أو األعما  من عمل بهاي طل ال ي األدوار أو المرؤوليات أو المها  بها ويقصد الوظيفة: متطلبات .1

 الوظائف. من وظيفة

 في تؤصر ال ي الداخلية العوامل ومن خارجية وعوامل داخلية عوامل من ت كوه  :المدرسة يئةب .4

 ومرك ة وموارده فيه المر  دمة واإجراءات ويي له اإرشاد أاداف للمرشد الفعا  األداء

 واالق صادية االج ماعية العوامل ل نظيما بيئة تش ل ال ي ال ارجية العوامل ومن االس راتيجي 

 والقانونية. والرياسية والحضارية وال كنولوجية
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 التربويين للمرشدين الوظيفي األداء في المؤثرة العوامل

 م شعب واس  مجا  ألنه الوظيفي  األداء فاعلية في المؤصرة لعواملا كافة يدتحد يصعب 

 عن ي ر  اآلخر بعضها بينما لمرشدا لريطرة ضهابع ي ض  م عددة العوامل تلك وأله األبعاد 

 محددات بين ال فاعل طبيعة فهم في القصور إلى الصعوبة تلك الباحنين بعض ي ع ي  كما سيطرته 

 .(2112 )الريبق  الوظيفي األداء

 أامها: الوظيفي األداء على تؤصر ال ي العوامل من مجموعة (2118) والصباغ درة  كر وقد

 بين  را  المؤسرة  في واإن اجية العمل على يراعد مناخ توفر عد  منل: نظيميةت إدارية عوامل .1

 دةيقا   تحديدا يةرشاداإ الوظيفة مها  تحديد عد  وزمالئه  المرشد بين أو رئيره وبين المرشد

 أو المادية الموارد في نقص  المرشد واجبات تحديد عد  ال دريب  في النقص الريئ  اإشراف

 ها.و ول تأخر

 القيم وبين المرشد يحملها ال ي واالتجااات القيم بين  را  منل: خارجية بيئية عوامل .1

 ح ومية  تشريعات العمل  سو   وظروف االق صادية ألحوا  المج م   في والرائدة واالتجااات 

 الرياسي. االضطراب النقابات  سياسات

 قدراته في قصور أو ش صي ه يف ضعف ودافعي ه  ر ب ه في نقص منل: بالمرشد تتعلق عوامل .4

 عائلية. مش الت العمل  عن مر مر تغيب العقلية 

 المحددة  األاداف غياب في: ت منل األداء على المؤصرة العوامل أه (:2101 زاف  ابن )جميلة ويرى 

 الوظيفي. الرضا مش الت اإدارة  في المرشد مشاركة عد 

 التربويين للمرشدين الوظيفي األداء جودة

 الجودة من عالي بمر وى  خدمة تقديم أو لرلعة المنظمة "إن ا  اي العا : بمعنااا ودةالج

 م  ي فق الذي بالش ل عمالئها ورغبات باح ياجات الوفاء على خاللها من قادره تكوه  الم مي ة 
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 عةالرل إن ا  سلفا   موضوعة ومقاييس خاللها من  لك وي م لديهم  والرعادة الرضا وتحقيق توقعاتهم 

 .(2110  )عقيلي فيهما ال مي   فة وإيجاد ال دمة  تقديم أو

 الوظيفي األداء لجودة الصطالحي التعريف

 يع مد األعما  نجازإ عاونيت ش ل (:Jablonski, Joawph 1991) جابلونر ي جوزيف

 عن ر مرم بش ل واإن اجية الجودة ل حرين والعاملين االدارة من لكل ال ا ة والموااب القدرات على

 (.,P:26 1991, Jablonski) العمل طريق

 الرابقة: ال عريفات خال  من

 ارشادية خدمات أفضل وتقديم بالعمل اإخالص اي :األداء لجودة تعريفاا  الباحثة تاستنتج

 المدرسة. في ال ربوية النشاطات نم نشا  كل وفهم المر رشدين  إلى

 على رك وا حيث ال مرينات مطل  في و لك يابانيوه ال المفهو  بهذا اا موا الذين األوائل ومن 

 واألوروبية  واألمري ية اآلسيوية المنظمات في الجودة الن شار دف  ما واذا وخدماتهم  من جاتهم تحرن

 العالم أمنا  ومفكرين مبدعين رواد يد على  لك وكاه ال رعينات  مطل  في العالم مر وى  على صم

 القصور معالجة أجل من رائدة تجربة الجودة بذلك وأ بحت و يرام   ي"و"جانبلوس و"جوراه" "ديمنغ"

  طاعتاس بل خدماتية  أو إن اجية كانت سواء  المنظمات جمي  وفي واألقرا  اإدارات م  لف في

 بينها المنافرة شدة وتنامي ال دماتية المنظمات حجم ت ايد م  خا ة ال دمات قطا  تدخل أه الجودة

 (.2100 )فليس 

 المن جات ب طوير ارتبط بحت إن اجي اق صادي كمفهو  عرفت )الجودة( أه من وبالر م

 ال الحياة  شامال   وجعله كمنهج  )اإتقاه( مبدأ أقر اإسال  مناحي لكل أه إال الم  لفة  وال دمات

 بأمانة. العمل أداء وحرن واالل  ا  للصد  تحقيقا   اآلخر  دوه  جانب على يق صر
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 من الكنير على اح وت أنها نجد وسلم عليه الله  لى رسوله وسنة الله ك اب في نظرنا وإ ا 

لأ  ال ذي )ا وأ  تعالى: قوله  لك من حرن  بش ل وأدائه العمل  إتقاه على تحث ال ي النصوص عأ  لأك م   جأ

وا  ألوال   األر أ  ا في فأامش  ل وا مناك ب هأ ك  ق ه   م ن   وأ ز  (  وأإليه   ر  ور   فالرسالة .07 آية: الملك( )سورة النُّش 

 لعباده  الله تكليف في ت منل سامية  خال ة لها إه بل وعبنا   ترفا   ليرت الحياة اذه في اإسالمية

 حياتهم. أمور من أمر كل وفي وس ناتهم  حركاتهم كل في ودةوالج باإتقاه لهم ومطالب ه

 التربويين للمرشدين الوظيفي األداء جودة عناصر

 عن الحديث يم ن ال وبدونها لألداء األساسية الم ونات أو العنا ر من موعةمج انا  إه 

 اتجه وقد  بالمدارس للمرشدين األداء مر وى  وتحديد ةياس في ألامي ها و لك فعا   أداء وجود

 وتنمية لدعم  المراامات من بم يد ال رو  أجل من األداء م ونات أو عنا ر إلى لل عرف الباحنوه 

 للمنظمات. الوظيفي اءاألد فاعلية

 ةيا  خال  من العمل   لك ي طلبها معينة ن ائج تحقيق يعني مرشد ألي الفعا  األداء إه 

  المرشد  لك فيه يعمل الذي المدرسة وظروف راءاتوإج وسياسات ت فق معينة ومها  بأعما  المرشد

 (.2118 والصباغ  )درة يلي: ما أبرزاا عوامل عدة تفاعل محصلة او مرشد ألي الفعا  األداء إه

 خصائصه اي الموظف فكفايات وةيمه  واتجاااته ومهاراته معلوماته بها ويقصد الموظف: كفاية .1

 الموظف.  لك به يقو  فعاال   أداء تن ج ال ي األساسية

 أو األعما  من عمل ي طلبها ال ي األدوار أو المرؤوليات أو المها  بها ويقصد الوظيفة: متطلبات .1

 الوظائف. من وظيفة

 األداء في تؤصر ال ي الداخلية العوامل ومن خارجية وعوامل داخلية عوامل من ت كوه  التنظيم: بيئة .4

 االس راتيجي  ومرك ة وموارده فيه المر  دمة واإجراءات ويي له ال نظيم أاداف للموظف الفعا 
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 وال كنولوجية  صاديةواالق االج ماعية العوامل ال نظيم بيئة تش ل ال ي ال ارجية العوامل ومن

 والقانونية. والرياسية والحضارية

 التربوية العملية في للمرشدين الوظيفي األداء جودة مميزات

 الروحية. فرية الن االج ماعية  العقلية  الجرمية  انبالجو  جمي  في ال الميذ بمر وى  االرتقاء .0

 أدائهم. مر وى  ورف  مية ال علي بالمؤسرات والعاملين والمعلمين اإداريين كفايات زيادة .2

 ام من رضا م  ال كلفة  تقليل وبال الي الم قن  الصحيح العمل أداء منطلق من األخطاء تقليل .1

 ومر فيدواا. ال عليمية العملية داخل

 المحلي. والمج م  ال الميذ قبل من المؤسرة نحو واالن ماء الوعي زيادة .2

 والقائد. المعلم صقافة في ال طوير اس مرارية على وال أكيد واالب كار  اإبدا  مهارات تنمية .1

 (.2117 ليلى  )الدبي الجيد األداء ل حقيق المؤسرة أفراد بين وال عاوه  النقة زيادة .6
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  السابقة الدراسات

 الذهنية باليقظة المتعلقة الدراسات :لا أو 

  العربية الدراسات ـ1 

 مديري  لدى الذانية اليقظة فرتوا درجة إلى ال عرف إلى ادفت بدراسة (1712) حمد قا 

 نظرام  وجهة من للمعلمين ال نظيمية النقة بمر وى  وعالق ها عماه محافظة في الح ومية المدارس

 درجة أه إلى الدراسة وتو لت المدارس  اذه في يعملوه  ومديرا    مديرا   (290) من العينة وتكونت

 مر وى  وأه م وسطة  كانت عماه محافظة في الح ومية المدارس مديري  لدى الذانية اليقظة توافر

 موجبة ارتباطية عالقة ووجود مرتفعا  كاه عماه محافظة في الح ومية المدارس في ال نظيمية النقة

 درجة في إحصائية داللة  ات فروقا   انا  وأه ال نظيمية  النقة ومر وى  نيةالذا اليقظة درجة بين

 ولصالح الجنس لم غير تع ى  عماه محافظة في الح ومية المدارس مديري  لدى الذانية اليقظة

 الح ومية المدارس مديري  لدى الذانية اليقظة درجة في إحصائية داللة  ات فرو   وجود وعد  الذكور 

 في إحصائية داللة  ات فرو   ووجود العلمي  والمؤال ال برة لم غيري  تع ى  هعما محافظة في

 ولصالح الجنس لم غير تع ى  عماه محافظة في لح وميةا المدارس مديري  لدى ال نظيمية النقة مر وى 

 العلمي. والمؤال ال برة لم غيري  تع ى  إحصائية داللة  ات فرو   وجود وعد  الذكور 

 الريادي األداء في الذانية اليقظة تأصير معرفة إلى ادفت دراسة (7151) الذبحاوي  أجرى  كما

 لجم  وسيلة االس بانة واس  دمت العرا   في ةوالكوف النجف معهدي في ال دريرية الهيئات ألعضاء

 وأظهرت المذكورين  المعهدين في وطالبة طالبا   (222) من تكونت ال ي الدراسة عينة من المعلومات

 تبعا   الدراسة عينة أفراد بين الريادي األداء في الذانية اليقظة ألبعاد معنويا   دا  أصر وجود الن ائج
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 من الريادي األداء انجاز في محوريا   دورا   تؤدي الذانية اليقظة أه  الش صية الم غيرات الخ الف

  الدراسة. اع مدتها ال ي والم غيرات باألبعاد االا ما  درجة تحرين خال 

 داخل الذانيةا يقظةال ممارسة درجة إلى ال عرف ادفت دراسة (1715) القحطاني أجرى  كذلك

 المؤسري األداء على لذانيةا اليقظة أصر وعلى الرعودية العربية المملكة في العالي  عليملا مؤسرات

 الدراسة عينة أفراد اس جابات بين إحصائية الداللة  ات الفرو   عن والكشف العالي ال عليم بمؤسرات

 الحالي العمل في ال برة سنوات وعدد العلمية  الدرجة الوظيفي  المرمى الجامعة  لم غير تبعا

 تو لت وقد الغر   لهذا اس بانة وبنيت ال حليلي الو في المنهج داماس   األاداف اذه ول حقيق

 بدرجة تمارس لذانيةا اليقظة أه يروه  الدراسة عينة أفراد أه أامها: الن ائج  من العديد إلى الدراسة

 بدرجة معاييره بجمي  المؤسري األداء على أصر لها االس راتيجية اليقظة وأه المؤسرات تلك في عالية

 ممارسة درجة نحو الدراسة عينة أفراد اس جابات بين إحصائية داللة  ات فرو   توجد ال وأنه عالية

 العمل في ال برة سنوات وعدد ة العلمي والدرجة الوظيفي  المرمى لم غير ذانيةال اليقظة اساسيات

 عبد الملك جامعة لصالح الجامعة لم غير وفقا إحصائية داللة  ات فرو   انا  حين في الحالي 

 ألنوا  الدراسة عينة دأفرا ممارسة درجة نحو إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  تبين كما الع ي  

 ينب إحصائية داللة  ات فرو   توجد بينما الحالي  العمل في ال برة لم غير وفقا ذانيةال اليقظة

 جامعة لصالح لعلميةا الدرجة الوظيفي  المرمى الجامعة  لم غير تع ى  الدراسة عينة أفراد اس جابة

 اس جابة بين إحصائية داللة  ات فرو   توجد وال أس ا   ولدرجة الجامعة ولوكيل الع ي  عبد الملك

 الجامعة  لم غير تع ى  المؤسري األداء معايير جمي  على ذانيةال اليقظة أصر نحو الدراسة عينة أفراد

 . الحالي العمل في ال برة سنوات العلمية  الدرجة الوظيفي  المرمى

 الجامعة  طلبة لدى الذانية اليقظة مر وى  معرفة إلى ادفت بدراسة (1714) اللهعبد وقا 

 وال  صص  الجنس م غيري  حرب جامعةال طلبة لدى الذانية اليقظة مر وى  في الفرو   إلى وال عرف
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 النجر نظرية على وباالع ماد الذانية  باليقظة خاص مقياس إعداد تم راسةالد أاداف تحقيق أجل ومن

(Langer ) الدراسة وأجريت وطالبة  طالب (111) من الدراسة عينة وتكونت الذانية  اليقظة في 

 لدى مرتفعا   كاه الذانية اليقظة مر وى  أه دراسةال ن ائج وأظهرت العرا   في ديالى جامعة طلبة على

 وجود وعد  الذكور  ولصالح الجنس م غير حرب إحصائيا دالة  ات فرو   ووجود الجامعة  طلبة

 داللة  ات فرو   ووجود علمي(  ال  صص)إنراني  م غير حرب إحصائية داللة  ات فرو  

 العلمي. وال  صص الجنس بين ال فاعل حرب إحصائية

  األجنبية راساتلدا  ـ1

 من ال حقق إلى الدراسة ادفت بدراسة  (Nazari & Pakizeh 1715) ونازاري  باكيرز قا 

 عشوائيا   سحبت طالبة ( 81 ) العينة بلغت العامة الصحة على العواطف وتنظيم ذانيةال اليقظة تأصير

 المشاركوه  تناو  . وضابطة تجريبية مجموع ين إلى وقرمت Yasoy مدينة من العليا المدارس من

 صماني لمدة العاطفة تنظيم عمل ورشة ومجموعة  انية يقظة عمل ورشة يةال جريب المجموعة في

 بيرغ جولد   العامة الصحة المقياس النالث المجموعات في المشاركين خض  شهر عدوب أسابي  

 مر وى  عاطفةال تنظيم عمل ورشة في الطالب أظهر وبالن ائج (berg Gold & Hillier) وايالر

 أه يم ن العاطفة وتنظيم الذانية اليقظة من كل أه الذانية. اليقظة عمل ورشة من الصحة في أعلى

 األكاديمي. وأدائهم الحياة ونوعية للطلبة العامة صحةال من تحرن

 من يعانوه  الذين المرااقين مراعدة إلى ادفت دراسة فأجرى  (Brett, 2012)برت أما

  عوبات في ال غييرات الدراسة وتناولت  البرنامج تطبيق خال  من و لك  ضبالغ إدارة في  عوبات

 شاركوا الذين النانوية المدارس من طالب( )أربعة امهاقو  لعينة الذانية اليقظة ومر وى  الغضب إدارة

 إدارة  عوبات في ان فاضا أظهروا األربعة الطالب جمي  أه إلى الن ائج وأشارت  البرنامج في
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 إدارة مر وى  في ملحوظ وتحرن )البرنامج(  ال دخل في المشاركة بعد الذانية اليقظة يادةوز  الغضب

 الذانية. اليقظة ومر وى  الغضب إدارة مر وى  من كل بين بيإيجا ارتبا  انا  أه أي  الغضب

 عن الكشف إلى ادفت دراسة (Gallego & Franco,  1711) وكاليكو فرانكو أجرى  كما 

 طالبا   (60) على الدراسة وطبقت الذات  ومفهو  والقلق كاديمياأل األداء على يةالذان اليقظة أصر

 مدارس صالث من اخ يارام تم اإناث من (29و) الذكور من (21) العليا النانوية المدرسة من وطالبة

 على واع مدت الذات  ومفهو  للقلق مقياس الدراسة واس  دمت بإسبانيا  إلميريا مقاطعة في ح ومية

 بمجموع ين تجريبي برنامج تصميم وعلى األكاديمي  األداء ل قدير للطالب الدراسي ال حصيل درجات

 أسابي   عشرة اليقظة وتدريبات ال أمل برنامج تطبيق واس غر   وبعدي  قبلي وبقياس وضابطة تجريبية

 عن فضال   اديمياألك األداء في داال   تحرنا   الن ائج أظهرت وقد ونصف  ساعة تر غر   الجلرة وكانت

 في الذانية اليقظة فعالية على تؤكد الن ائج واذه كرمة  القلق وان فا  الذات مفهو  أبعاد في ال يادة

 الش صية. في اإيجابية الجوانب بعض تنمية

 من كل فعالية معرفة ادفت دراسة ( Sigman,Asheur 1711) وسايمان أشيور وأجرى 

 الجامعة  طالب عند االم حاني األداء على وتأصيرام ال علم مهاراتو  االس رخاء وفنيات الذانية اليقظة

 من كل طالب شملت عشوائية بطريقة طالبة و طالب (16با) المقدرة الدراسة عينة الباحث واخ ار

test anxiety ) ام حاه قلق مقياس إلى العينة أفراد إخضا  وتم واإحصاء البيولوجيا و الكيمياء

the resived (RTA) قبل من مطورلا  zahar EL and Benson  األداء قلق ةياس بعد 

 االم حاه األداء على فعالي ها مقارنة ادالمر  ال قنيات إلى إخضاعهم تم العينة  أفراد لدى االم حاني

 مهارات اك راب على تدربوا طالبا 08الذانية  اليقظة في تدريبا   تلقوا وطالبة طالب 08كال الي: و لك

 إلى الدراسة وتو لت لذلك  م صصة موسيقى طريق عن االس رخاء إلى أخضعوا الباط 21 معرفية 
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 في الطالب أداء على ال علم ومهارات االس رخاء نياتوف الذانية اليقظة من لكل فعالية انا  إه

 . االم حاه

 األداء: بجودة الخاصة السابقة الدراسات ثانياا 

 العربية الدراسات ـ1

 علاى وأصرااا الوظييياة الحيااة جاودة علاى ال عارف إلاى اادفت دراساة (1713) ماضي أجرى  كما

 ال حليلااي الو افي المانهج الباحااث واسا  د   الفلراطينية الجامعاات فااي للعااملين الاوظيفي األداء مرا وى 

 ( 1212) الدراسااة اااذه مج ماا  حجاام بلااغ حيااث البيانااات لجماا  كااأداة  االساا بانة واساا  د  الغاار   لهااذا

 عالقاة وجاود الن اائج: أاام الدراساة وأظهارت طبقياة عشاوائية العينة وكانت ( 122) ةالدراس عينة وبلغت

  الفلرااطينية بالجامعاات للعااملين الاوظيفي واألداء الوظييياة يااةالح جاودة أبعااد باين إحصاائية داللاة  ات

 جااودة حااو  بااأراام ي علااق فيمااا المبحااوصين اساا جابات م وسااطات بااين إحصااائية داللااة  ات فاارو   وجااود

 اتالم غياااار  إلااااى تعاااا ى  الجامعااااات فااااي للعاااااملين الااااوظيفي األداء مراااا وى  علااااى وأصراااااا الوظيييااااة الحياااااة

 فيماا المبحاوصين اسا جابات م وساطات باين إحصاائية داللاة  ات فارو   وجاود عاد   والوظييياة الش صية

 الجامعااات فااي للعاااملين الااوظيفي األداء مراا وى  علااى وأصراااا الوظيييااة الحياااة جااودة حااو  بااآرائهم ي علااق

 داللااااة  و مهاااام أصاااار وجااااود ال دمااااة(  مراااانوات العلمااااي  المؤااااال العمريااااة  الفئااااة الم غياااارات إلااااى تعاااا ى 

 واألماااان االساااا قرار االج ماعيااااة  العالقااااات )ال رةيااااات  ت مناااال الوظيييااااة الحياااااة جااااودة ادألبعاااا إحصااااائية

 الوظييية. والحياة الش صية ةالحيا بين توازه  عمل في ال دريب( القرار  ات ا  في المشاركة الوظيفي 

 ومعلماات معلماي وتطبياق اما ال  درجاة عان الكشاف إلاى اادفت بدراساة (1713) الناشري  وقاا 

 فاي ال دريراي األداء لجاودة القنفاذة محافظاة تعلايم في الم وسطة بالمرحلة والوطنية االج ماعية ساتالدرا

 وال  صاااااص العلماااااي  والمؤااااال اعي االج مااااا الناااااو  لم غياااارات تبعاااااا   المعرفاااااة اق صاااااد م طلباااااات ضااااوء

 تكاوه  اساة الدر  وعيناة مج ما  المراحي  الو افي المانهج الباحاث اس  د  ال دريرية  وال برة األكاديمي 
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 االج ماعيااة الدراسااات ومعلمااات ومعلمااي ال ربويااات والمشاارفات ال ربااويين المشاارفين ماان الدراسااة مج ماا 

 فاااي الواقعاااة القنفاااذة محافظاااة تعلاايم فاااي وبناااات( بناااين) الح وميااة المااادارس الم وساااطة للمرحلاااة والوطنيااة

 الدراسااة اساا  دمت الرااعودية  العربيااة المملكااة فااي اإداريااة  الم رمااة م ااة منطقااة ماان الغربااي الجنااوب

 مادى عان للكشاف الدراساة فاي المشااركين جمي  من البيانات لجم  اس بانة واي: البيانات  لجم  أداتين

 البيانااات لجماا  مالحظااة وبطاقااة المعرفااة  اق صاااد م طلبااات ضااوء فااي راايال دري األداء لجااودة اماا الكهم

 اساااا جابات أشااااارت المعرفااااة  اق صاااااد اتم طلباااا ضاااوء فااااي  دريراااايال األداء فااااي المشاااااركين عينااااة مااان

 ضاااوء فاااي ال دريراااي األداء جاااودة لم طلباااات الدراساااة عيناااة امااا ال  درجاااة أه االسااا بانة فاااي المشااااركين

 اساا جابات بااين إحصااائية داللااة  ات فاارو   ووجااود عاليااة"  بدرجااة جاااءت فااةالمعر  اق صاااد نحااو ال وجااه

 داللااااة  ات فاااارو   ووجااااود  المعلمااااات لصااااالح عياالج مااااا النااااو  لم غياااار تبعااااا   الدراسااااة فااااي المشاااااركين

 لصااالح ال دريرااية ال باارة لم غياار تبعااا   االماا ال  لدرجااة الدراسااة فااي المشاااركين اساا جابات بااين إحصااائية

  ات فااارو   وجااود وعاااد  ساانوات(  1 مااان أقاال ) ال دريرااية ال بااارات أ ااحاب مااان معلماااتوال المعلمااين

 النااااو  لم غياااار تبعااااا   الدراسااااة فااااي المشاااااركين ساااا جاباتال الحرااااابية الم وسااااطات بااااين إحصااااائية داللااااة

 اساا جابات وأشااارت معلمااة(. - )معلاام مجااا  فااي ال دريرااية وال باارة األكاااديمي وال  صااص االج ماااعي

 فاااي ال دريرااي األداء جااودة لم طلبااات الدراساااة عينااة تطبيااق درجااة أه المالحظاااة بطاقااة يفاا المشاااركين

 بااين إحصااائية داللااة  ات فاارو   ووجاود "  م وسااطة " بدرجااة جاااءت المعرفاة اق صاااد نحااو ال وجااه ضاوء

 نحااو ال وجااه ضااوء فااي ال دريرااي األداء جااودة تطبيااق لدرجااة الدراسااة عينااة أفااراد اساا جابات م وسااطات

 وعاد  المعلماات  لصاالح  ال ادريس اسا راتيجيات مجا  في االج ماعي النو  لم غير تبعا   المعرفة اق صاد

 فااي االج ماااعي النااو  لم غياار تبعااا   الدراسااة عينااة أفااراد اساا جابات بااين ائيةإحصاا داللااة  ات فاارو   وجااود

 باين إحصاائية داللاة  ات فارو   وجاود وعاد  ال قاويم(  المعلماة  المعلام الطلباة  ال عليم  _تقنيات من كل

 ال طبيق. لدرجة الدراسة عينة أفراد اس جابات م وسطات
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 ومعلماي ماديري  نظار المرشد أداء مر وى  ىإل ال عرف إلى ادفت دراسة (1714) صباح وأجرت

 مااادبرا   (211) مااان الدراساااة عيناااة وتكونااات والبيااارة  اللاااه را  محافظاااة فاااي ومعلميهاااا الح ومياااة المااادارس

 تصااميم ماان اساا بانة خااال  ماان ال حليلااي الو اافي الماانهج الدراسااة اااذه فااي الباحنااة واساا  دمت  ومعلمااا  

 أداء مراا وى  فااي إحصااائية داللااة  ات فاارو   وجااود عاان الدراسااة وأساافرت  فقاارة 21 ماان تكوناات الباحنااة

 تبعااا   والبياارة اللااه را  محافظااة فااي ومعلميهااا الح وميااة الماادارس مااديري  نظاار وجهااة ماان ال ربااوي  المرشااد

 المرشااد أداء مرا وى  فاي إحصااائية داللاة  ات فارو   وجااد وعاد   المعلماات لصااالح المعلام جانس لم غيار

 لم غياار تبعااا   والبياارة اللااه را  محافظااة فااي ومعلميهااا الح وميااة رسالماادا مااديري  نظاار وجهااة ماان ال ربااوي 

   .ال برة وسنوات  المدرسة مر وى و   الوظيفي والمرمى  العلمي المؤال

     وأجرى  البلبيسي )1711( دراسة ادفت إلى ال عرف إلى مر وى  جودة الحياة الوظييية في 

المنظمات  ير الح ومية في قطا   ا ة  ودرجاة االل  ا  ب طبياق عنا اراا داخال أروق هاا  وال عارف 

إلاى مرا وى  األداء الاوظيفي لادى عااملي المنظمااات  ياار الح وميااة  وماادى تأصيراااا ب طبيااق باار امج 

اساا  د  الباحااث الماانهج ال حليلااي الو اافي فااي دراساا ه  واساا  د  أداة  لجماا  البيانااات واااي االس بانة  

وقااد تو االت الدراسااة إلاااى عاادة ن ااائج أامهااا أه المنظماات  يار الح ومياة فاي قطاا   ا ة ت م ا  

بحيااة وظيفياة  ات جاودة جيادة  كماا أه أداء العااملين فاي المنظمااات  ياار الح وميااة بقطااا   اا ة 

يم اااز بالكفاااءة العاليااة والمراا وى  الراقااي  والااذي بلااغ وزنااه النراابي )81.11%(  كماا أشاارت الن اائج 

لوجاود عالقاة إيجابياة باين جاودة الحيااة الوظيفياة داخال المنظماات  يار الح ومية فاي قطاا   ا ة 

واألداء الاوظيفي لعامليهاا. وقاد أو اى الباحاث فاي دراسا ه بضارورة تحراين جاودة الحياااة الوظيفيااة فااي 

المنظمااات  ياار الح وميااة ماان خااال  ال ركياا  علااى األماااه الااوظيفي وفاارص ال رقيااة وال قاااد   

واألجاااور والم افاااآت  وال عو يضاااات ورفااياااة العاااملين  وتقاااويم المظاااالم داخاال المنظماااات  ياار 
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الح ومية  باإضافة إلى ضرورة االا ما  بإ ادار تقاارير األداء بصافة دورياة لمعالجاة ماواطن ال لال 

 علاى وجه الررعة.

              وأجرى  الصرايرة )1711( دراسة ادفت إلى ال عرف مر وى  األداء الوظيفي ألعضاء 

الهيئات ال دريرية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر رؤساء األقرا  فيها  و اس  د  الباحث 

المنهج الو في ال حليلي  واع مد على أداة  االس بانة لجم  البيانات  وطبقت على عينة م ونة من 

)77( رئيس قرم أكاديمي تم اخ يارام بالطريقة العشوائية  وبينت ن ائج الدراسة :أه مر وى  األداء 

الوظيفي ألعضاء الهيئات ال دريرية كاه مرتفعا   ال توجد فرو    ات داللة إحصائية في األداء 

الوظيفي لدى أعضاء الهيئات ال دريرية في الجامعات األردنية الرسمية تع ى  لم غير الكلية وم غير 

 .الجام  وم غير سنوات ال دمة.

         أما عبدالله )1711( فقد أجرى  دراسة ادفت إلى ال عرف على اآلصار الم رتبة على 

جودة األداء المهني على عملية المراجعة وتوضيح مدى ال  ا  م اتب المراجعة وتطبيقها لمعايير جودة 

األداء المهني بالروداه  اس  د  الباحث المنااج ال الية: المنهج االس نباطي ل حديد محاور البحث 

ووض  الفرضيات  المنهج االس قرائي الخ بار الفرضيات  المنهج ال اري ي ل  ب  الدراسات الرابقة 

ال ي لها عالقة بموضو  البحث  المنهج الو في باس  دا  أسلوب العينة العشوائية لمعرفة أصر 

محددات جودة األداء المهني في زيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة  الخ بار اذه الفرضيات تم توزي  

اس بياه على عينة من م اتب المراجعة وديواه المراج  العا  وبعض المراجعين الداخليين بالشركات 

وتحليلها وتم إصبات الفرضيات واس  را  العديد من الن ائج منها: أه ال  صص الصناعي للمراج  

يم ن من خالله الح م على جودة األداء المهني للمراج  ونجد أه ال  صص الصناعي للمراج  له 

آصارا إيجابية على تحرين جودة األداء المهني  وأه توافر ال أايل العلمي والمهني ألعضاء م  ب 

المراجعة وتدريب المراجعين على اس  دا  الكمبيوتر واألساليب الحدينة يراام بصور ة كبيرة في زيادة 
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جودة األداء في إنجاز عملية المراجعة على الوجه األكمل وال قرير عن القوائم المالية ب ل مهنية 

واح راف  وإه توفر ال برة العملية لشريك أو المدير المراجعة أو المراجعين تع بر  ات أ امية كبيرة جدا   

بالنربة لجودة المراجعة حيث تع بر عامال   مهما ح ى ي رنى للم  ب أداء عملية المراجعة بالجودة 

  .المطلوبة.
 

 للمرشادين الاوظيفي األداء مرا وى  وتقاويم معرفاة إلاى اادفت بدراسة (1772) نشوما قام كما   

 مان الدراساة عيناة وتكونات أدائهام  في عليها ام ال ي الصورة ومعرفة   ة قطا  محافظات في النفريين

 قااا  وقااد وال علاايم  ال ربيااة ووزارة الدوليااة الغااوث وكالااة ماان كاال فااي العاااملين ماان ومرشاادة مرشاادا   (217)

 المااادارس  مااادراء نظااار وجهاااة مااان النفراااي للمرشاااد الاااوظيفي األداء مرااا وى  مقيااااس باسااا  دا  احاااثالب

 النفرااااي  واإرشاااااد ال وجيااااه مشااارفي نظاااار وجهااااة ماااان النفراااي رشاااادللم الااااوظيفي األداء مراااا وى  مقيااااس

 الو افي المانهج الباحاث اتبا  وقاد الباحاث  إعاداد مان وجميعهاا النفراي للمرشد الوظيفي الرضا ومقياس

 الااوظيفي األداء مراا وى  فااي إحصااائية داللااة  ات فاارو   وجااود عااد  إلااى الدراسااة تو االت وقااد ل حليلاايا

 األداء مرااا وى  فااي إحصااائية داللااة  ات فاارو   وجااود وعاااد  الجاانس   غياارلم تعاا ي  النفراايين للمرشاادين

 مرا وى  فاي إحصاائية داللاة  ات فارو   ووجاود ال برة  سنوات لم غير تع ي  النفريين للمرشدين الوظيفي

 الباحاااااث وأو اااااى . العمااااال عااااان المرشااااادين رضاااااا لم غيااااار تعااااا ي  النفرااااايين للمرشااااادين الاااااوظيفي األداء

 وأه فيهاااا  ال دريراااية الهيئاااات ألعضااااء الاااوظيفي األداء ب ع يااا  الجامعاااات قاااو ت أه ال الياااة: بال و ااايات

 ماديااة تشااجيعية  حااواف  نظااا  تااوفر وأه إشااباعها  منهااا المم اان ل حقيااق ورغباااتهم حاجاااتهم إلااى ت عاارف

 المرتف . الوظيفي األداء مر وى  على المحافظة في إيجابي أصر من ولها ومعنوية 
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 يةاألجنب لدراساتا ـ 1

 العالقاة علاى الوقاوف إلاى الدراساة ااذه اادفت دراساة . (,la et Martin 1712) مـارتن جرى أ

 أداة  كاناات حيااث ال شاايك  مهوريااةج فااي برنااو فااي الااوظيفي والرضااا الااوظيفي واألداء الذانيااة اليقظااة بااين

 ي ال ش يصاااا الااااوظيفي والمراااامى الااااوظيفي  الرضااااا وساااالم لااااألداء  الش صااااي ال قرياااار اساااا بانة الدراسااااة

 خبارات  لاديهم الاذين الماوظفين علاى ال ركيا  يا م ولام تشاي يا  موظفاا   (220) مان الدراساة عينة وتكونت

 مؤشااارات كانااات والجااانس العمااال دينامي ياااة أه الدراساااة ن اااائج بينااات وقاااد الذانياااة. اليقظاااة علاااى وتااادريب

 األداء علااااى ضااااعيف ايجااااابي تااااأصير لهااااا كاااااه الذانيااااة اليقظااااة وأه الااااوظيفي لااااألداء بالنراااابة ضااااعيفة

 كمااا واألداء  الااوظيفي الرضااا بااين ايجابيااة عالقااة توجااد ال أنااه الدراسااة بيناات فقااد عااا  وبشاا ل الااوظيفي 

 األداء. مر ويات لرف  الذانية اليقظة توظيف ياتآل على تدريبات إجراء بضرورة الدراسة أو ت

 الجاودة ضاماه تع يا  إلاى اادفت دراساة (,al et Mbon (2012 وآخـرون  مبـون  أجارى  كماا

 شاار   جنااوب فااي والعامااة ال ا ااة العااالي ال علاايم مؤسرااات فااي للمحاضاارين الااوظيفي األداء خااال  ماان

 حيااث العينااة ماان البيانااات جماا  وتاام  الساا بانةا الدراسااة أداة  واساا  د   المرااحي الماانهج واتباا   نيجيريااا

 العشاوائية بالطريقاة راماخ ياا تم العالي ال عليم مؤسرات في المحاضرين من (611) الدراسة عينة بلغت

 فااي أكباار براحااة يشااعروه  ال ا ااة المؤسرااات فااي المحاضاارين أه- ال اليااة: الن ااائج الدراسااة وأظهاارت .

 الجاودة. ضاماه فاي الاوظيفي أداءاام رف  والذي مالية بم افأة ي علق فيما العامة العالي ال عليم مؤسرات

 العاااا  القطااااعين فاااي العاااالي ال علااايم مؤسراااات أه ينبغاااي- ال و ااايات: قااادمت الدراساااة لن اااائج واسااا نادا  

 - وظاائفهم. أداء فاي المحاضارين ما  ال قاد  في كشركاء أنفرهم رؤية جودة تحرين خال  من وال اص

 وأ ااحاب الح ومااة ماان كاال قباال ماان العااالي ال علاايم مؤسرااات   الكافيااة ال عليميااة قالمرافاا تااوفير ينبغااي

 العااااديين الماااوظفين إشاااراف اناااا  ي اااوه  أه ينبغاااي دة.الجاااو  ضاااماه سااايع ز وااااذا ال عليمياااة  المصااالحة

 .البشرية الموارد جودة تحقيق ل ع ي 
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 لجامعااااتا رساااالة جاااودة فاااي البحاااث إلاااى اااادفت دراساااة (,Genc 2012) جينـــك أجااارى  كماااا

 لادى ال ركياة الجامعاات فاي األكااديمي واألداء الرساالة جاودة باين العالقاة تحدياد إلاى اادفت كما ال ركية 

 أخااذ وتاام ال ا ااة  تركيااا جامعااات جمياا  ماان الدراسااة عينااة وتكوناات  ال ركيااة الجامعااات فااي المدرسااين

 علاى االع مااد تام اساةالدر  اادف ول حقياق جامعاة  (011) أجال مان ح ومياة جامعاة (62) قوامها عينة

 خلصاات وقااد ال حليلااي. الو اافي الماانهج علااى اع ماادت كمااا الجامعااات لرسااالة المح ااوى  تحلياال أساالوب

 وفااي األكاااديمي. واألداء الجامعااة رسااالة بااين عالقااة يوجااد ال أامهااا: الن ااائج ماان مجموعااة الااى الدراسااة

 أكباار بجديااه العماال علااى ل شااجي وا ال حفياا  ضاارورة يااأتي: بمااا الدراسااة أو اات الرااابقة  الن ااائج ضااوء

 أنشااطة يمتنظاا فااي العليااا اإدارات تاادخل ماان والحااد القراام  رئاايس ساالطة زيااادة ال نظيمااي. األداء ل يااادة

 مناساابة آليااة إيجاااد اإداريااة  العمليااة ل قياايم اج ماعااات ت صاايص للقراام  الااذاتي ال نظاايم وتع ياا  القراام

   ال عاونية(. االدارة )تع ي  القرار  ن  في ك همومشار  ال دريس ايئة أعضاء بين ال عارف ل يادة

 مراا وى  علااى فال عاار  إلااى ااادفت بدراسااة ( Olorunsola , 1711 ) أولورونســول قااا  كااذلك

 نظاار وجهااة ماان نيجيريااا جنااوب فااي ال ربيااة النيجيريااة الجامعااات فااي اإداريااين للعاااملين الااوظيفي األداء

 مج ماا  وبلااغ ووظااائفهم  لإلداريااين الااوظيفي األداء علااى الجاانس عاماال تااأصير وكااذلك واإدارات الماادراء

 اإدارات م  لااااف نماااا وموظفااااة موظااااف (211) الدراسااااة عينااااة شااااملت بينمااااا موظااااف 1908 الدراسااااة

 ماان مجموعااة خااال  ماان الااوظيفي األداء ةياااس وتاام المنطقااة  تلااك فااي تعماال جامعااات أرباا  فااي العاملااة

 الوظيفاااة علاااى االع مااااد بالمراااؤولية  اإحرااااس اإنراااانية  العالقاااات والفعالياااة  الكفااااءة مرااا وى  األبعااااد

 وتطبيقهاا  المهنياة المعرفاة بالمواعياد  ا واالن ظا االل ا ا  القياادة  نو  للعمل  الداف  العمل  ضغو  تحت

 ارتفاا  تجااوز حياث جادا   مرتفعاا   كااه الجامعاات لهاذه الاوظيفي األداء إه : الن اائج أاام إلاى تو لت وقد

 أه الن اائج أظهارت بااألداء  المرتبطاة العوامل لجمي  % 79 إلى الوظيفي األداء أبعاد جملم في األداء

 ال عاماال فااي القيااادة أظهرتهااا ال ااي والقاادرة للجااودة ن يجااة ي ااوه  قااد لعاااملينل الااوظيفي األداء فااي االرتفااا 
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 األداء كااه فقاد الجنس  عامل إلى يع ى  للعمل الوظيفي األداء في جوارية فرو   توجد ال اآلخرين  م 

 الجامعات. اذه في واإناث الذكور لدى مرفعا  

 السابقة الدراسات على التعقيب

 أخاارى  مجاااالت فااي واخ لفاات المجاااالت بعااض فااي الرااابقة الدراسااات ماا  الحاليااة الدراسااة اتفقاات

   منها:

 ةدبجااو  وعالق هااا الذانيااة اليقظااة فااي البحااث إلااى تهاادف الحاليااة الدراسااة فااإه الهاادف حيااث فماان

 وعالق هااا الذانيااة اليقظااة لمعرفااة الرااابقة الدراسااات ماان أي ت طاار   لاامو   ال ربااويين المرشاادين لاادى األداء

 حمااااد دراسااااة ماااا  الهاااادف حيااااث ماااان الذانيااااة اليقظااااة تناااااو  فااااي الدراسااااة اااااذه وت شااااابه  األداء بجااااودة

 فاااي  ومياااةحلا المااادارس ماااديري  لااادى الذانياااة اليقظاااة تاااوافر درجاااة إلاااى ال عااارف إلاااى واااادفت ( 2106)

 بحااااااوي   ودراساااااة نظااااارام  وجهاااااة مااااان للمعلماااااين ال نظيمياااااة النقاااااة بمرااااا وى  وعالق هاااااا عمااااااه محافظاااااة

 ال دريراية الهيئاات ألعضااء الرياادي األداء فاي الذانياة اليقظاة تاأصير مدى معرفة إلى وادفت ( 2101)

 جاةدر  إلاى  عارفلا الدراساة اادفت ( 2101) القحطااني ودراساة العارا   فاي والكوفاة النجف معهدي في

 أصااار وعلااى الرااعودية العربيااة المملكااة فااي العاااالي ال علاايم مؤسرااات داخاال االساا راتيجية اليقظااة ممارسااة

 اادفت  (2101) عبداللاه ودراساة  العاالي ال علايم بمؤسراات المؤسراي األداء علاى االسا راتيجية ظاةاليق

 الدراساة اادفت ( 2100) وكاالي و وكانفرا ودراساة  الجامعة طلبة لدى الذانية اليقظة مر وى  تعرف إلى

 أشااايور ساااةودرا الاااذات  ومفهاااو  والقلاااق األكااااديمي األداء علاااى الذانياااة اليقظاااة أصااار عااان الكشاااف إلاااى

 ومهااارات االساا رخاء فنيااات و الذانيااة اليقظااة ماان كاال فعاليااة معرفااة الدراسااة ااادفت ( 2100) وسااايماه

 الذانياة اليقظاة علاى ال عارف الدراساة اادفت امعاة جلا طالب عند االم حاني األداء على وتأصيرام ال علم

 الحالية. للدراسة األقرب نا الدراسات اذه روتع ب وآخروه. الدولة موظفي لدى االس هالكية والن عة
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 ماضاااي دراساااة مااا  الدراساااة ااااذه ت شاااابه ال رباااوي  للمرشاااد الاااوظيفي األداء تنااااو  ب صاااوص أماااا

 الاااوظيفي األداء مرااا وى  علاااى وأصرااااا الوظييياااة اةياااحال جاااودة عااان الكشاااف الاااى اااادفت ال اااي ( 2102)

 درجاااة عااان الكشاااف إلاااى اااادفت وال اااي (2102) الناشاااري  ودراساااة الفلراااطينية  الجامعاااات فاااي للعااااملين

 محافظاة تعلايم فاي الم وساطة بالمرحلاة والوطنياة االج ماعياة الدراساات ومعلمات معلمي وتطبيق ام ال 

 وال اااي (2101)  اااباح ودراساااة المعرفاااة  اق صااااد م طلباااات ءضاااو  فاااي ال دريراااي األداء لجاااودة القنفاااذة

 الح ومياة المادارس ومعلماي يري ماد نظار وجهاة مان ال رباوي  المرشاد أداء مر وى  إلى ال عرف إلى ادفت

 علاى ال عارف إلاى الدراساة ادفت وال ي ( 2100) عبدالله ودراسة والبيرة  الله را  محافظة في ومعلميها

 المراجعااة م اتااب ال اا ا  ماادى وتوضاايح المراجعااة عمليااة علااى المهنااي األداء ةجااود علااى الم رتبااة اآلصااار

 معرفااة إلااى ااادفت وال ااي ( 2118 ) شااوماه ودراسااة ه بالرااودا المهنااي األداء جااودة لمعااايير وتطبيقهااا

 ( 2102) جيانس ودراساة  ا ة  قطاا  محافظاات فاي النفرايين للمرشادين الاوظيفي األداء مر وى  وتقويم

 وتكوناات ال ركيااة  الجامعااات فااي االكاااديمي واألداء الرسااالة جااودة بااين العالقااة تحديااد ىلااإ ااادفت وال ااي

 إلااى الدراسااة ااادفت وال ااي ( ,Olorunsola 2012) ال ا ااة ياااترك جامعااات جمياا  ماان الدراسااة عيناة

 جناااوب فاااي ال ربياااة النيجيرياااة الجامعاااات فاااي اإدارياااين للعااااملين الاااوظيفي األداء مرااا وى  علاااى ال عااارف

 الاوظيفي األداء إلاى اادفت وال اي (2100) الصارايرة ودراساة  واإدارات المادراء نظار وجهاة مان يار ينيج

 فيهااا االقرااا  رؤساااء نظاار ةوجهاا ماان الرساامية األردنيااة الجامعااات فااي ريراايةال د الهيئااات أعضاااء لاادى

  وآخروه. األرده

  حماد دراساة ما  الجانس يارغ لم الحالياة الدراساة فاتفقات   الذانياة لليقظاة الم غيارات حياث مان أما

 حماااد دراساااة مااا  ال بااارة وسااانوات العلماااي المؤاااال م غيااارل واتفقااات ( 2101) عبداللاااه ودراساااة (2106)

 الجاانس لم غيار الحاليااة الدراساة فاتفقاات األداء  جاودة م غياار (.أماا2101) القحطاااني ودراساة ( 2106)

 وسااانوات العلماااي المؤاااال لم غيااار واتفقاات ( 2118) شاااوماه ودراساااة ( 2102) أولورونراااوال دراساااة ماا 
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 (2118) وشاوماه ( 2100) الصارايرة ودراساة (2102) والناشاري  ( 2102) ماضاي دراساة م  ال برة

 فقط. ال برة سنوات م غير

 الماادارس ومرشاادات مرشاادي ماان عين هااا تأخااذ الحاليااة الدراسااة فااإه الدراسااة عينااة حيااث ماان أمااا 

 مج معهاااا إلااى العيناااة حجاام نرااابة حيااث مااان وت  لااف   (1821) شاااوماه دراسااة مااا  فقااط ي شاااابه واااذا

 كااالمعلمين م الفااة عينااة ات ااذت حيااث الدراسااات باااقي ماا  الدراسااة عينااة حيااث ماان واخ لفاات األ االي.

 كانات (2101) عبداللاه ودراساة المعلمين  على كانت (2106) حمد كدراسة المدارس وطالب والمدراء

 علااى   (2100) صاارايرةال ودراسااة (2101)  ااباح ودراسااة (2102) الناشااري  ودراسااة الطااالب  علااى

 وآخروه. المعلمين

 واااذا للدراسااة كااأداة  االساا بياه   دا باساا تقااو  سااوف الحاليااة الدراسااة فااإه األدوات حيااث ماان أمااا 

 وساااااايماه اشااااايور ودراساااااة (2102) الناشاااااري  دراساااااة باسااااا نناء الراااااابقة الدراساااااات جميااااا  مااااا  ي شاااااابه

 االسا بياه اس  دما ( 2100) وكالي و فرانكو ودراسة أخرى  تقنيات هاياالس ب إلى باإضافة ( 2100)

 تجريبي. وبرنامج

 الحاجاة أامياة تبارز الحالياة  الدراساة بم غيارات ت علاق دراساات من عرضة تم ما خال  من وأخيرا  

 حياث  نيال رباوي المرشادين لدى األداء وجودة الذانية اليقظة بين العالقة بشأه منهجية دراسة إجراء إلى

 الدراسااة م غياارات نفااس بااين العالقااة بحناات مماصلااة دراسااة يااديها بااين يقاا  لاام الباحنااة علاام حاادود فااي أنااه

 ال ليل. محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين تناولت ال ي الحالية

 ةساااللدرا النظااري  اإطاااار بناااء فااي عليهاااا حصاالت ال اااي الرااابقة الدراسااات مااان الباحنااة واساا فادت

 النظاري  اإطاار علاى باالع مااد األدوات تطاوير تام حياث األداء  جاودة وأداة  الذانياة اليقظة أداة  وتطوير

 تلاااك ن ااائج ضااوء فااي الدراسااة اليهااا تو االت ال ااي الن ااائج تفرااير فااي ساااامت كمااا الرااابقة  والدراسااات

  الدراسة.
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 الثالث الفصل
 

 لدراسةا إجراءات
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 الثالث الفصل

 ةسالدر ا إجراءات

  المقدمة

 وكذلك  دراس ها إجراء الباحنة اخ ارتها ال ي وأدواتها الدراسة  منهجية الفصل اذا ير عر 

راسة مج م  راسة وعينة الدراسة  الباحنة عليه أجرت الذي الد   اتبع ها ال ي والطريقة وخصائصها  الد 

 اإحصائية المعالجة وطريقة األداة  صبات من ال حقق وكييية الدراسة  أداة   د  من لل أكد الباحنة

 الدراسة. لبيانات

 الدراسة منهج

راسة طبيعة إلى اس نادا   راسة اذه في اس  دمت افهاوأاد الد   الو في المنهج الحالية الد 

 وأسئلة. الدراسة ألاداف لمالئم ه و لك  االرتباطي

 الدراسة مجتمع

راسة مج م  ي كوه    9210/8210 للعا  ال ليل محافظة في ال ربويين المرشدين جمي  من الد 

 وال عليم ال ربية )وزارة إناث (022) مقابل  كور (026) منهم ومرشدة  مرشدا   (271) عددام البالغ

 (.2108 العالي 

  والجنس المديرية لمتغيري  وفقاا  والعينة الّدراسة مجتمع توزيع (:1) جدول
 الرقم

 المديرية
 العينة المطلوبة مجتمع الدراسة

 إناث ذكور إناث ذكور 

 32 39 54 93 الخليل  .0

 32 39 52 54 جنوب الخليل  .9

 72 72 33 33 شمال الخليل  .3

 75 77 39 71 يطا  .4

 58 44 044 091 المجموع

 082 941 المجموع الكلي
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 الدراسة عينة

راسة عينة اخ يار تم   المديرية والم غير الجنس للم غير تبعا   الطبقية العشوائية بالطريقة الد 

 يبين ةالديمو رافي العينة خصائص (2) الجدو  ويوضح ومرشدة  مرشدا   (019) من العينة وتكونت

 والمديرية. ال برة وسنوات العلمي والمؤال الجنس حرب الدراسة ينةع

 وسنوات العلمي والمؤهل الجنس حسب الديمغرافية العينة لخصائص المئوية والنسب األعداد, :(2) جدول
 والمديرية الخبرة

 المئوية النسبة العدد المتغيرات

 الجنس

 5.64 25 ذكر

 4964 14 أنثى

 744 743 المجموع

 العلمي مؤهلال

 1769 37. بكالوريوس

 7162 93 ماجستير

 744 374 المجموع

 الخبرة سنوات

0-8 44 956. 

8-01 99 3461 

00+ 27 5562 

 744 743 المجموع

 المديرية

 9765 44 الخليل

 9367 47 الخليل جنوب

 3765 95 الخليل شمال

 7467 35 يطا

 744 743 المجموع
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 الدراسة أدوات

جابة الالزمة البيانات لجم  أداتين  دا اس  تم  واي: الدراسة أسئلة على لإل 

  :الذهنية اليقظة أداة أولا:

 األداة وصف

راسة اس  دمت   الدراسة أاداف ل حققو  المعلومات لجم  بالعينة  المرح أسلوب الحالية الد 

 ( 2101) الذبحاوي  سةودرا ( 2106) حمد دراسة أداة  منل الذانية اليقظة أداة    أداتين اس  د 

 عبدالله دراسة أداة  منل األداء جودة أداة و  ( 2101) عبدالله ودراسة ( 2101) القحطاني ودراسة

 مجاالت أربعة إلى مقرم فقرة (12) من تكونت  البيانات  لجم  أداة   س بانةا تطوير صم  (2100)

 الم  لفة  النظر بوجهات والوعي  الحاضر نحو وال وجه الجديد  على واالنف اح اليقظ  ال ميي  واي:

 االطال  بعد فقرة  (27) من تكوه  الذي ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة أداة  النالث القرم وضم

 وعالق ها الذانية اليقظة ولفحص الذانية  باليقظة الصلة  ات الرابقة والدراسات النظري  األدب على

 .ال ليل محافظة في ال ربويين المرشدين لدى األداء بجودة

 من المبحوصين عن عامة معلومات األو  القرم ضم رئيرة  أقرا  صالصة من االس بانة تكونت

 اليقظة اداة  الناني القرم ضم حين في والمديرية  ال برة  وسنوات العلمي  والمؤال الجنس  حيث:

 على واالنف اح ليقظ ا ال ميي  واي:  مجاالت أربعة على وز عت فقرة  (12) من تكوه  الذي الذانية

 األداء جودة أداة  النالث القرم وضم الم  لفة  النظر بوجهات والوعي الحاضر  نحو وال وجه الجديد 

راسة أداة  عن اإجابة طريقة بأه علما   فقرة  (27) من تكوه  الذي ال ربويين المرشدين لدى  ترك ت الد 

  البا   دائما   يأتي: كما و لك ( aleSc Likert) لي رت نمط على خماسي  سلم من االخ يار في

راسة تحوي  وبذلك وأبدا   ونادرا   وأحيانا    كما األداء  جودةو  الذانية اليقظة ماا اهير م غ الحالية الد 
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راسة تشمل  حرب والمديرية ال برة  وسنوات لعلمي ا والمؤال الجنس  اآلتية: المر قلة الم غيرات الد 

 وم رية.الري  ( ال صائص0) رقم جدو 

  الذهنية اليقظة داةأل السيكومترية الخصائص

 الذهنية اليقظة أداة صدق : أولا 

  لمحكمينا صدق ـ1

 من مجموعة على بعرضه الدراسة عينة على تطبيقها عملية قبل اداة   د  من ال حقق تم

 بش له األداة  ا إخر  ندع االع بار بعين أخذاا تم ال ي حوله المالحظات من عددا   أبدوا الذين المح مين

 . (1) رقم بالملحق يظهر ما واذا ةفقر  (12) النهائية بصورته لألداة  الفقرات عدد تبلغ حيث النهائي

  العاملي التحليل صدق ـ1

 كما و لك األداة  لفقرات (Analysis Factor) العاملي ال حليل بحراب الصد  من ال حقق تم

 (.1) الجدو  في واضح او

 .الذهنية اليقظة أداة لفقرات (Analysis Factor) العاملي لتحليلا نتائج (:3) جدول

 درجة التشبع الفقرات الرقم

 0.60 . المسترشدين مشاكل إلى اإلصغاء على قادر أنني أشعر  76

 والتربوية واالجتماعية النفسية المجاالت جميع في للمسترشدين المشكالت حل أحاول  36

 .والسلوكية
0.69 

 0.61  اإلرشادية العملية في الجديدة المواقف لمواجهة اإلبداعي التفكير اتاستراتيجي أستخدم  96

 0.72 .اإلرشاد في المتشابهة المشكالت لمواجهة السابقة خبراتي استخدم  56

 0.72 .المسترشدين لمشكالت المستقبلية باألحداث التنبؤ على القدرة أمتلك  46

 0.62 .به أقوم إرشادي إجراء كل بعد راجعة تغذية عمل على القدرة لدي  6.

 0.60 .بالمسترشدين الخاصة لألمور وفهمي إدراكي مستوى أقيم  26

 0.66 .التفكير في مبدعا   مرشدا نفسي أعتبر  16

 0.62 .الصعبة االوقات في حتى والفكاهة الدعابة بروح أتمتع  36

 0.72 .كمرشد رأيي مع المتعارضة أو المتوافقة األفكار كل أتقبل  746

 0.71 . اإلرشادي بالعمل يتعلق ما بكل طالعلالست حب لدي  776

 0.60 .للمشكالت المجردة الحلول ابتكار على القدرة لدى  736

 0.66 .أفعله بما وعي على أكون أن دون  بطريقه أعمل  796

 0.63 . به وأهتم أالحظه شئ كل معرفة إلى أميل  756
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 درجة التشبع الفقرات الرقم

 0.73 .بلحظة لحظة عقلي في يدور ما لمراجعة الفضول لدى  746

 0.63 .اإلرشاد ميدان في جديد هو ما كل تجريب الى أميل  7.6

 0.60 .عملي على وتؤثر حياتي في تحدث تطورات أي من بالقلق أشعر  726

 0.61 .به أقوم الذي اإلرشادي العمل عن بعيدا   تفكيري من جزء ينشغل  716

 0.60 .الوقت نفس في المهام من بعدد القيام يمكنني  736

 0.66 .الذهني بالشرود أصاب أن السهل من  346

 0.65 . المسترشدين مع العمل إطار في المناسبة الكلمات أجد أن الصعب من  376

 0.66 .اليهم منتبه أنني من متأكدا أكون أن دون المسترشدين مع اإلصغاء في أندمج  336

 0.60 .به أقوم ما لكل تقييم دون جيد بشكل الي الموكلة والمهام وظائفي أؤدي  396

 0.61 .المسترشد فهم على قدرتي لتحسين ةالمتاح األساليب كل أستخدم    356

 0.60 .المسترشدين تواجه التي المشكالت لحل واحدة بطريقة نفسي أحصر ال  346

 0.66 .متكاملة اإلرشادية الخطوات جميع أن أرى  3.6

 0.72 .المسترشدين مشكالت لحل المرشدين زمالئي آراء من االستفادة أحاول  326

 0.64 .المسترشدين للطلبة ومشاعر أفكار من لدي ما بكل وعي على أنا  316

 0.60 .المستقبل في منها ألتعلم سبيال وأجدها أخطائي على أتعرف  336

 0.62 .أفعالي بعواقب وعي على أنا  946

 0.63 .اإلرشادية خبرتي خالل من لها قيمة ال وما االهتمام تستحق التي األمور على أحكم  976

 0.64 . المسترشدين تجاه يومشاعر إحساسي تصف التي الكلمات اختيار أجيد  936
 

راسة أداة  فقرات لجمي  العاملي ال حليل أه (1) الجدو  في الواردة المعطيات تشير  دا  الد 

 المرشدين لدى الذانية اليقظة ةياس في معا   تش ر  وأنها ال شب   من مقبولة بدرجة وت م   إحصائيا  

 .أجلة من ألداة ا ةبني لذيا النظري  اإطار ضوء في ال ليل  محافظة في ال ربويين

 :األداء جودة أداة :ثانياا 

 األدب وعلى المر  دمة واألدوات الرابقة الدراسات من عدد على الباحنة إطال  بعد األداة  تو ف

 إلى ال ع رف أجل من خا ة أداة  ب طوير قامت وفروضها وأادافها الدراسة بموضو  الم علق ال ربوي 

  (4132) ماضي دراسة في الواردة األداء جودة أداة  في تمنلت وقد  الدراسة عينة لدى األداء جودة

 شوماه ودراسة ( 4133) عبدالله ودراسة ( 4133) الصرايرة ودراسة ( 4131)  باح ودراسة

 ا ورته في داة األ تتكون وقد  دواتواأل الدراسات من لعدد الرجو  خال  من وكذلك ( 4112)

 الموجودة الفقرات  البية على ال عديل وتم  يهالع تاهفقر  (4) ادةزي تم حيث فقرة  (42) من األولية

 وبذلك والم  صين  المح مين من مجموعة على األداة  عر  بعد و لك الحالية  الدراسة م  ل  ناسب
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 عن اإجابة طريقة بأه علما   فقرة  (42) النهائي اش له في داة األ منها  ألفت ال ي الفقرات عدد أ بح

را أداة   كما و لك ( Scale Likert) لي رت نمط على خماسي  سلم من االخ يار في ترك ت سةالد 

 يلي: كما األداة   د  من ال حقق وتم وأبدا   ونادرا   وأحيانا    البا   دائما   يأتي:

 األداء جودة داةأل السيكومترية لخصائصا

 األداء جودة أداة صدق ثانياا:

 لمحكمينا صدق ـ1

 من مجموعة على بعرضه الدراسة عينة على تطبيقها عملية قبل المقياس  د  من ال حقق تم

 بش له األداة  إخرا  عند االع بار بعين أخذاا تم ال ي حوله المالحظات من عددا   أبدوا الذين المح مين

  .(2) رقم بالملحق يظهر ما واذا فقرة (27) النهائية بصورته داة لأل الفقرات عدد بلغ حيث النهائي 

  العاملي التحليل صدق ـ1

 كما و لك ة األدا  لفقرات (Analysis Factor) العاملي ال حليل بحراب الصد  من ال حقق تم

 (.2) الجدو  في واضح او

 األداء جودة أداة لفقرات (Analysis Factor) العاملي التحليل نتائج (:4) جدول
 التشبع درجة الفقرات الرقم

 0.75 .والتربوي النفسي اإلرشاد فبأهدا الطلبة توعية على أعمل  76

 0.67 .الطلبة مع اجتماعية مهنية عالقات لتكوين أسعى  36

 0.74  .اإلرشادية الخطة في األمور أولياء لمشاركة أسعى  96

 0.74 .اإلرشادية للعملية السنوية بالخطة ألتزم  56

 0.79  .بأول أوال   اإلرشادي بالعمل الخاصة السجالت بإنجاز أهتم  46

 0.78 .واإلجراءات األهداف واضحة يومية خطة وفق اإلرشادي العمل أنجز  6.

 0.60 .ونفسية واجتماعية وتربوية سلوكية إرشادية خدمات بتقديم أهتم  26

 0.66 .الدراسة على وأشجعهم الطلبة أدعم  16

 0.62  .اإلرشادية قضاياهم بمتابعة وألتزم المتفوقين الطلبة أشجع  36

 0.60 .األداء في التقدم على وأشجعهم راسياد المتأخرين الطلبة أتابع  746

 0.68  .مشكالتهم لحل الطلبة مع فردية لقاءات بعقد أقوم  776

 0.66  .دوري وبشكل أبنائهم قضايا لمناقشة األمور أولياء مع فردية لقاءات بعقد أقوم  736

 0.63 .الجماعي اإلرشاد خالل من وتوجيهية إرشادية خدمات أقدم  796

 العمل مجال في والتعليم التربية مديرية بها تقوم التي دوراتوال الندوات أحضر  756

  .اإلرشادي
0.63 
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 التشبع درجة الفقرات الرقم

 0.83  .اإلرشادي بالعمل عالقة ذات مؤسسات إلى الطلبة مع ميدانية بزيارات أقوم  746

 0.60 .اإلرشادية العملية إطار في معهم أعمل من كل مع إيجابية عالقتي  7.6

 0.66 .الظاهرة هذه من الحد أجل نم وتأخرهم الطلبة تغيب باهتمام أتابع  726

 0.60  .التعلم صعوبات ذوي للطلبة امتحان كل في العلمية المستويات أتابع  716

 0.60  .اإلرشادية النظريات على مبنية إرشادية إجراءات أضع  736

 0.73  .اإلرشادية المشكالت مع التعامل في ومفاهيمه الديني اإلرشاد أفكار من استفيد  346

 0.72  .المدرسة في االرشادية لتوعيةا بنشر أهتم  376

 0.70 .بالمديرية اإلرشاد وحدة إلى وإرسالها السنوية التقارير بكتابة أهتم  336

 0.64  .اإلرشادي المجال في والدراسات البحوث إجراء إلى أميل  396

 0.60  .االرشادية الحاالت من حالة عن أخصائي طبيب استشارة في أتردد ال  356

 0.67  .االرشادية للمقابالت مواعيد وتحديد يوميال بالدوام التزم  346

 0.65 .االرشادية بالعملية الخاصة القرارات اتخاذ في المدرسة ادارة أشارك  3.6

 0.70  .المسترشدين للطلبة الخاصة المعلومات سرية على أحافظ  326

 دالااااة ةالدراساااا أداة  فقاااارات لجمياااا  العاااااملي ال حلياااال أه (2) الجاااادو  فااااي الااااواردة المعطيااااات تشااااير

 المرشاادين لاادى األداء جااودة ةياااس فااي معااا   تشاا ر  وأنهااا ال شااب   ماان مقبولااة بدرجااة وت م اا  إحصااائيا  

 أساسه. على داة األ ةبني الذي النظري  اإطار ضوء في ال ليل  محافظة في ال ربويين

  األداة ثبات

 الذهنية ليقظةل األداة ثبات أولا:

راسااة داة أل النبااات حراااب تاام  النبااات معادلااة بحراااب الااداخلي االترااا  بطريقااة الم  لفااة ادهبأبعاا الد 

(Alpha Cronbach ) (.1) الجدو  في واضحة اي كما الن ائج جاءت وقد 

 Alpha قيمة الفقرات عدد الدراسة أبعاد الرقم

 1.81 01 اليقظ ال ميي   .0

 1.61 7 الجديد على االنف اح  .2

 1.81 6 الحاضر نحو ال وجه  .1

 1.82 9 الم  لفة النظر بوجهات الوعي  .2

 78.1 12 الكلية الدرجة 

 بدرجاااة ي م ااا  لفاااةالم   بأبعااااده الذانياااة اليقظاااة أداة  أه (1) الجااادو  فاااي الاااواردة المعطياااات تشاااير

 (.78.1) األداة  لنبات الكلية الدرجة بلغت ا   النبات من عالية
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 األداء جودةل األداة ثبات ثانياا:

ر  ألداة  النبات حراب تم  النبات معادلة بحراب الداخلي االترا  بطريقة الم  لفة بأبعاده اسةالد 

(Alpha Cronbach ) (.6) الجدو  في واضحة اي كما الن ائج جاءت وقد 

  المختلفة بأبعادها الّدراسة ألداة (Alpha Cronbach) الثبات معادلة نتائج (:6) جدول

 Alpha قيمة الفقرات عدد الدراسة أبعاد الرقم

 1.90 27 األداء ةجود  .0

 من عالية بدرجة ي م   الم  لفة بأبعاده األداء جودة أداة  أه (6) الجدو  في الواردة المعطيات تشير 

 (.1.90) األداة  لنبات الكلية الدرجة بلغت ا   النبات

 :األداة تصحيح

 وأعطياات اسايخم سالم حراب الفقارات  بنيات وقااد  األداء وجاودة الذانياة اليقظاة فاي األداة  ااذه  ضامنت 

 ناادرا : درجاات. صاالث أحياناا : درجاات  أربا   الباا : درجاات  خماس )دائما : آت: او كما للفقرات األوزاه

 يحادد الاذي )لي ارت( ألسلوب األداة  لن ائج تفريراا في الباحنة اس ندت وقد واحدة(. درجة أبدا : درج ين.

 الدرجااة وت حاادد  ألداءا بنااود علااى وافق ااهم عااد  أو موافق ااه درجااة ضااوء فااي األداء علااى المبحااوث درجااة

 يشاا مل م اادر  رتباي م صاال أو ميا اه علااى المبحااوث يرا جيب بحيااث لالسا جابة  م  لفااة أوزاه بإعطااء

   رتب. خمرة على

 الم وسااط ةيمااة وفااق ( األداء جااودةو  الذانيااة اليقظااة) درجااة وتحديااد العينااة أفااراد تقااديرات إلااى ولل عاارف

 الصاحيح ال لياة طاو  علاى للحصاو  (2) علاى تقرايمه تام صام ( 2= 0-1) المادى حرااب تم الحرابي

 وااى المقيااس بداياة )أو المقيااس فاي ةيماة أقال إلاى الدرجاة اذه إضافة تم  لك وبعد ( 1.81 = 2/1)

  -: يلى كما ال اليا طو  أ بح وا ذا ال لية  لهذه األعلى الحد ل حديد و لك الصحيح( الواحد
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 ال اليا. طو و  الحرابي الم وسط يوضح (:7) جدو 

 ولفهم ( SPSS) االج ماعية للعلو  اإحصائية الرز  برنامج باس  دا  الحاسوب باس  دا   لك تم

راسة ن ائج  (.7) الجدو  في واضح او كما الحرابية الم وسطات بمف اح االس عانة يم ن الد 

 الخاليا. وطول ,الحسابية المتوسطات مفتاح (:7) جدول

 األداء وجودة الذهنية، اليقظة درجة ابيالحس المتوسط

 منخفضة 7-3699

 متوسطة 3695-96.2

 عالية 96.1-4
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 للبيانات اإلحصائية المعالجة

راسة بيانات جم  بعد  الحاسوب إلى وأدخلت للحاسوب  إدخالها تمهيدا   بمراجع ها الباحنة قامت الد 

 2 دائما   اإجابة أعطيت حيث رقمية  إلى ةاللفظي اإجابات ب حويل أي معينة  أرقاما   بإعطائها

 الفقرات في و لك واحدة  درجة وأبدا   درج ين  ونادرا   درجات  1 وأحيانا   درجات  2  البا   درجات 

 وجودة الذانية  اليقظة درجة ازدادت الد رجة ازدادت كلما بحيث الرالبة  الفقرات في وع رت الموجبة

   حيح. والع س ال ليل محافظة يف ال ربويين المرشدين لدى األداء

 والم وسطات النربية  واألوزاه األعداد  باس  را  للبيانات الالزمة اإحصائية المعالجة وتمت

راسة فرضيات فحصت وقد المعيارية  واالنحرافات الحرابية  طريق عن  α≤0.05 المر وى  عند الد 

 اآلتية: اإحصائية االخ بارات

 (.t.tes ت( اخ بار-3

 (.variance of analysis way One) األحادي ال باين تحليل بار اخ-4

 (.analysis Factor ) العاملي ال حليل-1

 (.Alpha Cronbach) النبات معامل-2

 الدراسة تطبيق إجراءات

 الدراسة: تنفيذ أجل من ال الية اإجراءات إتبا  تم

 بمحافظة الح ومية المدارس يف ال ربويين المرشدين في والم منل الدراسة مج م  بحصر قمت

 منل في المر  دمة األدوات من مجموعة على الباحنة اطال  بعد الدراسة أداتا تطوير تم ال ليل 

 خال  من و لك الدراسة  أداتا ب طبيق ترمح وال ي الفنية اإجراءات عملب وقمت الدراسة  اذه

 على للحصو  ال ليل  فظةامح في وال عليم ال ربية مديريات إدارات موافقة على الحصو 

 اخ بار تم وكما الدراسة  أداتا وتوزي  الح ومية  المدارس في ال ربويين المرشدين أعداد إحصائيات
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 من الدراسة أداتا  د  من ال أكد تم صم ومن عشوائية  بطريقة الدراسة مج م  من الدراسة عينة

 العا  من األو  الفصل في العينة  ىعل الدراسة أداتا  وزي ب وقمت المح مين  على عرضها خال 

 م ودة أداة  كل توكان الباحنة  بوجود األدوات على المرشدين وأجاب باليد (2108_2109)

 األداتين إعطاء تمو  الفقرات  عن اإجابة كييية على ل راعدام الكافية واإرشادات بال عليمات

 وتفريغ ألدواتا تصحيح تم  لك وبعد للحاسوب  إدخالها وإعداداا م رلرلة أرقاما الصالحة

 البيانات ل حليل SPPS اإحصائي البرنامج اس  دمتو  خا ة  نما   في وتعبئ ها البيانات

 الن ائج. واس  را 

  الدراسة متغيرات

 اليقظة على األداء جودة أ  األداء جودة على الذانية اليقظة تأصير نعرف ال ارتباطية عالقة ألنها

 ال اب . والم غير المر قل الم غير تحديد  ر طين ال فلهذا   الذانية

  المديرية(.  العلمي المؤال  ال برة سنوات  )الجنس المر قلة الم غيرات
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 الرابع الفصل

 الدراسة نتائج
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 الرابع الفصل

 مقدمة

 ةدبجو  وعالق ها الذانية اليقظة حو  الدراسة  لن ائج ومفصال   كامال   عرضا   الفصل اذا ي ضمن

راسة أسئلة عن اإجابة خال  من و لك ال ليل  محافظة في ال ربويين المرشدين لدى األداء  وأادافها الد 

  المناسبة. اإحصائية ال قنيات باس  دا  فرضياتها واخ بار

 الدراسة أسئلة نتائج

 (:0) رقم الفرضية الرئيس الرؤا  عن انبنق

 (α ≥ 0.05) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة تاذ عالقة توجد ل (:1) رقم الرئيسية فرضيةال

 التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة ومتوسطات الذهنية اليقظة توفر درجة متوسطات بين

 الخليل. محافظة في الحكومية المدارس في

 الذهنية اليقظة بين للعالقة (correlation Pearson) بيرسون  الرتباط معامل نتائج (:8) جدول
 الخليل. محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة ومتوسطات

 الدراسة أبعاد )ر( قيمة اإلحصائية الداللة

 اليقظ التمييز *46414 46444

 الجديد على االنفتاح *46325 46444

 الحاضر نحو التوجه *46345 46444

 لمختلفةا النظر بوجهات الوعي *46422 46444

 الكلية الدرجة *46.22 46444

 

 وجـودة الذهنيـة اليقظـة بـين للعالقـة (correlation pearson) بيرسـون  الرتبـاط معامـل نتـائج :(9) رقـم الجدول

 الخليل. محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء
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 ءدااأل جودةو  الذهنية اليقظة بين العالقة :(9) الجدول

 دراسةال أبعاد )ر( قيمة اإلحصائية الدللة

 األداء الذهنية*جودة اليقظة *7.200 7.777

 عناد إحصاائية داللاة  ات طردياة عالقة وجود إلى (9و) (8) الجدو  في الواردة المعطيات تشير

 فاي نال رباويي المرشادين لادى األداء جاودة ودرجاة الذانية اليقظة توفر درجة بين (α ≥ 0.05) المر وى 

 ازداد الذانيااة اليقظااة تااوفر درجااة م وسااطات ازداد كلمااا بحيااث ياال ال ل محافظااة فااي الح وميااة الماادارس

 ال ليااال محافظاااة فاااي الح ومياااة المااادارس فاااي ال رباااويين المرشااادين لااادى األداء جاااودة درجاااة م وساااطات

  حيح. والع س

  (:1) رقم الفرضية

ل توجد فروق  ذات دللة إحصائية عند مستوى  الدل لة)  α≥ 7.75  ( في متوسطات درجة توفر 

 اليقظة الذهنية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل.

 المئوية والنرب المعيارية  واالنحرافات الحرابية  الم وسطات اس  رجت الفرضية الخ بار

 كما و لك ال ليل  محافظة في ميةو الح  المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية اليقظة لمر وى 

 (.01الجدو ) في اضحو  او

 لدى الذهنية اليقظة لمستوى  النسبية واألوزان المعيارية, والنحرافات الحسابية, المتوسطات (:11) جدول
 الخليل. محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين

 )%( النسبي الوزن لمعياريا االنحراف الحسابي المتوسط الذهنية اليقظة مجاالت

 82.4 4652 5673 ليقظا التمييز

 74.6 .465 9629 الجديد على االنفتاح

 61.6 4625 9641 الحاضر نحو التوجه

 83.4 4654 5672 المختلفة النظر بوجهات الوعي

 77.0 1.39 3.58 الكلية الدرجة
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 المرشادين يم لكهاا ال اي الذانية ةاليقظ مر وى  أه (01) الجدو  في الواردة المعطيات من ي ضح

 لمجاااالت الحرااابي الم وسااط بلااغ إ  عاليااة  كاناات ال ليال محافظااة فااي الح وميااة الماادارس فااي باويينال ر 

 النظااار بوجهاااات الاااوعي مجاااا  حصااال وقاااد ( %77) لاااه النرااابي الاااوزه  وبلاااغ ( 1.81) الذانياااة اليقظاااة

 ( 2.02) حراااابي بم وساااط الااايقظ  مييااا لا تااااله ( 2.07) مقاااداره حراااابي م وساااط أعلاااى علاااى الم  لفاااة

  (.1.18) حرابي بم وسط الحاضر نجو وال وجه ( 1.71) حرابي بم وسط الجديد على النف احفا

 لكل ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين ب قديرات ي علق فيما أما

 والوزه  المعيارية واالنحرافات ابيةرالح الم وسطات حراب تم فقد الذانية اليقظة مجاالت من مجا 

  (. 01 ) رقم الملحق في موضح او اكم حدة. على المجاالت من مجا  لكل لنربيا

 (:4رقم) الفرضية

 جودة درجة متوسطات في (≥0.05α) الدللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل

 الخليل. افظةحم في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء

 المعياريااة  واالنحرافااات الحرااابية  الم وسااطات اساا  رجت النالنااة  ئيراايةالر  الفرضااية عاان لإلجابااة

 فقارات علاى ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين الس جابات النربية  واألوزاه

 (.8) قالملح في موضح او كما أدائهم جودة درجة عن تعبر ال ي االس بانة

 في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة مؤشرات أه (8) رقم لملحقا في الواردة المعطيات من ي ضح

 ( 2.28) الكلي الحرابي الم وسط بلغ إ  عالية  رجةدب كانت ال ليل محافظة في الح ومية المدارس

 (.1712) المعياري  واالنحراف ( %81.6) له النربي الوزه  وبلغ

 ال ا ة المعلومات سرية على أحافظ قدم ها:م في جاء كذلك  عالية بدرجة جاءت راتقالف معظم وأه

 اإرشاد بأاداف الطلبة توعية على وأعمل الدراسة  على وأشجعهم الطلبة وأدعم المر رشدين  للطلبة

  وال ربوي. النفري
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 (:3) رقم الفرضية

 اليقظة توفر درجة في ( α ≥ 050.) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل

 سنوات )الجنس, لمتغيرات تعزى  الخليل, محافظة مدارس في التربويين المرشدين دىل الذهنية

 العلمي(. المؤهل المديرية, الخبرة,

 (2_0) الفرضيات الفرضية عن وينبنق

 (α ≥ 050.) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل (:1) رقم الفرعية الفرضية

 الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين ىلد الذهنية اليقظة توفر درجة في

 الجنس. لمتغير

 لدى الذانية اليقظة توفر درجة في للفرو   (t.test) ت اخ بار اس  دا  تم الفرضية الخ بار
 او كما و لك الجنس  يرغلم  تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين
 (.00)  الجدو  في واضح

 في التربويين المرشدين لدى الذهنية اليقظة توفر درجة في للفروق  (t.test) ت اختبار نتائج (:11) جدول
 الجنس. لمتغير تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس

 الجنس المجاالت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الحرية درجات

 ت مةيق

 المحسوبة
 اإلحصائية الداللة

 اليقظ تمييزال
 4655 5672 ذكر

742 76724 46353 
 4653 5641 أنثى

 على االنفتاح

 الجديد

 4652 9615 ذكر
742 36343 46445 

 4659 96.9 أنثى

 نحو التوجه

 الحاضر

 4621 3621 ذكر
742 56394- 46444 

 46.4 9699 أنثى

 بوجهات الوعي

 المختلفة رظالن

 4655 5672 ذكر
742 464.4- 46351 

 .465 5671 أنثى

 الكلية الدرجة
 4697 9615 ذكر

742 46.74- 46493 
 4693 9612 أنثى
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 عنااااد إحصاااائية داللاااة  ات فااارو   وجاااود عاااد  إلااااى (00) الجااادو  فاااي الاااواردة المعطياااات تشاااير

 نالمرشاادي يم لكهااا ال ااي الذانيااة اليقظااة تااوفر درجااة فااي الكليااة الدرجااة علااى (α ≥ 0.05) المراا وى 

 الحراابي الم وساط بلاغ حياث الجانس  لم غير تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين

 الحرااابي الم وسااط بلااغ اإناااث أمااا ( 1.10) المعياااري  واالنحااراف (1.82) الكليااة الدرجااة علااى الااذكور

 (.1.12) المعياري  فواالنحرا (1.87)

 (α ≥ 0.05) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة تذا فروق  توجد ل (:1) رقم الفرعية يةضالفر 

 تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى الذهنية اليقظة درجة في

 العلمي. المؤهل لمتغير

 لدى الذانية ليقظةا توفر درجة في للفرو   (t.test) ت اخ بار اس  دا  تم الفرضية الخ بار
 كما و لك العلمي  المؤال لم غير تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في نال ربويي المرشدين

 (.20) الجدو  في موضح او

 في التربويين المرشدين لدى الذهنية اليقظة توفر درجة في للفروق  (t.test) ت اختبار نتائج (21) جدول
 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس

 لمجاالتا
 المؤهل

 العلمي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجات

 الحرية

 ت قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 اليقظ التمييز
 4654 5674 بكالوريوس

742 46274 46523 
 4645 5641 ماجستير

 على االنفتاح

 الجديد

 4653 9625 بكالوريوس
274 76493 46974 

 46.7 96.3 ماجستير

 نحو التوجه

 الحاضر

 4627 9673 بكالوريوس
742 46449 46341 

 4622 9677 ماجستير

 بوجهات الوعي

 المختلفة النظر

 4654 5634 بكالوريوس
742 46579 46.14 

 4653 .567 ماجستير

 الكلية الدرجة
 4697 9611 بكالوريوس

742 46394 46947 
 4695 9613 اجستيرم
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 عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى (20) الجدو  في الواردة المعطيات تشير

 الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية اليقظة توفر درجة في (α ≥ 0.05) المر وى 

 . الكلية الدرجة على العلمي  المؤال لم غير تع ى  ال ليل محافظة في

 (α ≥ 0.05) الدللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل :(4) رقم الفرعية رضيةفال 
 الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى الذهنية اليقظة توفر درجة في

 الخبرة. سنوات لمتغير تعزى 
 المعيارية واالنحرافات ةالحرابي الم وسطات اس  را  تم (1) رقم الفرضية  حة من ولل حقق

 تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية ليقظةا توفر لدرجة
 (.10) جدو  في موضح او كما ال برة سنوات لم غير

 المرشدين لدى الذهنية اليقظة توفر لدرجة المعيارية والنحرافات الحسابية, المتوسطات (31) جدول
 الخبرة. سنوات لمتغير تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس في ويينبالتر 

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الخبرة سنوات المجاالت

 اليقظ التمييز

1-5 4.08 0.42 

10-6 4.20 0.45 

+11 4.12 0.52 

 الجديد على االنفتاح

1-5 3.75 0.37 

10-6 3.84 0.50 

+11 3.66 0.50 

 الحاضر نحو لتوجها

1-5 3.00 0.66 

10-6 3.14 0.77 

+11 3.11 0.79 

 المختلفة النظر بوجهات الوعي

1-5 4.28 0.40 

10-6 4.14 0.38 

+11 4.11 0.50 

 الكلية الدرجة

1-5 3.86 0.27 

10-6 3.90 0.25 

+11 3.83 0.37 



 

62 
 

 لدى الذانية اليقظة توفر ةدرج م وسطات في ظاارية فرو   وجود (10) الجدو  من وي ضح

 ال باين تحليل اس  دا  تم الفرو   داللة ولمعرفة ال ليل محافظة مدارس في ل ربويينا المرشدين

 (.20) الجدو  في موضح او كما ( variance of analysis way one) األحادي

 في للفروق  (evarianc of analysis way one) األحادي التباين تحليل اختبار نتائج (:41) جدول
 تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى التي الذهنية اليقظة متوسطات

 الخبرة. سنوات لمتغير

 التباين مصدر المجاالت
 درجات

 الحرية
 المربعات مجموع

 متوسط

 المربعات

 F قيمة

 لمحسوبةا

 الداللة

 اإلحصائية

 التمييز

 0.151 0.303 2 المجموعات بين

 0.226 35.211 156 المجموعات داخل 0.513 0.670

 ----- 35.514 158 المجموع

 االنفتاح

 الجديد على

 0.368 0.736 2 المجموعات بين

 0.215 33.543 156 المجموعات داخل 0.184 1.711

 ----- 34.279 158 المجموع

 التوجه

 الحاضر نحو

 0.250 0.500 2 المجموعات بين

 0.559 21487. 156 المجموعات داخل 0.640 0.448

 ----- 87.715 158 المجموع

 الوعي

 النظر بوجهات

 المختلفة

 0.469 0.937 2 المجموعات بين

 0.202 31.582 156 المجموعات داخل 0.102 2.315

 ----- 32.519 158 المجموع

 الكلية الدرجة

 0.070 0.140 2 المجموعات بين

 0.103 4716.0 156 المجموعات داخل 0.508 679.0

 ----- 16.187 158 المجموع

     المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى (20) الجدو  في الواردة المعطيات تشير

(0.05 ≤ α) في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية اليقظة توفر درجة في 

 . ال برة سنوات لم غير تع ى  ال ليل ةمحافظ
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 (α ≥ 0.05) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل (:3) رقم الفرعية الفرضية

 الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى الذهنية اليقظة توفر درجة في

  المديرية. لمتغير تعزى 

 لدرجة المعيارية واالنحرافات الحرابية الم وسطات اس  را  تم (2) مقر  الفرضية  حة من ولل حقق

 لم غير تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية اليقظة توفر

 (.10) جدو  في موضح او كما المديرية 

 المرشدين لدى الذهنية ليقظةا وفرت لدرجة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(51) جدول
 المديرية. لمتغير تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس في بويينالتر 

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المديرية المجاالت

 اليقظ التمييز

 0.52 4.14 الخليل

 0.34 4.11 الخليل جنوب

 0.56 4.22 الخليل شمال

 0.43 3.98 يطا

 الجديد ىعل احاالنفت

 0.44 3.75 الخليل

 0.46 3.60 الخليل بجنو

 0.50 3.88 الخليل شمال

 0.40 3.76 يطا

 الحاضر نحو التوجه

 0.74 3.06 الخليل

 0.57 3.41 الخليل جنوب

 0.74 2.88 الخليل شمال

 0.81 2.68 يطا

 النظر بوجهات الوعي

 المختلفة

 0.36 4.15 الخليل

 520. 284. الخليل جنوب

 0.44 4.10 الخليل شمال

 0.33 3.86 طاي

 0.25 3.88 الخليل 
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 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المديرية المجاالت

 0.37 3.91 الخليل جنوب الكلية الدرجة

 0.30 3.72 الخليل شمال

 0.52 4.14 يطا

 المرشدين لدى الذانية اليقظة توفر درجة م وسطات في فرو   وجود (10) الجدو  من وي ضح

one ) األحادي ال باين تحليل اس  دا  تم الفرو   داللة لمعرفةو  ليلال  محافظة مدارس في ال ربويين

variance of analysis way) (.60) الجدو  في موضح او كما 

 في للفروق  (variance of analysis way one) األحادي التباين تحليل اختبار نتائج (:61) جدول
 تعزى  لالخلي محافظة في الحكومية لمدارسا في التربويين المرشدين يمتلكها التي الذهنية اليقظة مستوى 

 المديرية. لمتغير

 التباين مصدر المجاالت
 درجات

 الحرية
 المربعات مجموع

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 التمييز

 0.259 0.778 3 المجموعات بين

 0.224 34.736 155 المجموعات داخل 0.328 1.157

 ----- .51435 815 المجموع

 االنفتاح

 دالجدي على

 0.573 1.719 3 المجموعات بين

 0.210 32.560 155 المجموعات داخل 0.046 2.728

 ----- 34.279 158 المجموع

 التوجه

 الحاضر نحو

 3.586 10.759 3 المجموعات بين

 0.496 76.956 155 المجموعات داخل 0.000 7.223

 ----- .71587 158 المجموع

 الوعي

 النظر بوجهات

 تلفةالمخ

 0.181 0.544 3 المجموعات بين

 0.206 31.975 155 المجموعات داخل 0.453 879.

 ----- 32.519 158 المجموع

 الكلية الدرجة

 0.180 0.540 3 المجموعات بين

 0.101 15.647 155 المجموعات داخل 0.153 1.784

 ----- 16.187 158 المجموع
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     المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى (60) الجدو  في الواردة المعطيات تشير

(0.05 ≤ α) الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية اليقظة توفر الكلية الدرجة في 

 المديرية. لم غير تع ى  ال ليل محافظة في

 في ( α ≥ 0.05 لدللة)ا مستوى  عند إحصائية دللة اتذ فروق  دوجت ل (:5) رقم الفرضية

 الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة متوسطات

 العلمي(. والمؤهل والمديرية, الخبرة, وسنوات )الجنس, لمتغيرات: تعزى 

 (8_1) الفرضيات الرئيرية الفرضية عن وانبنق

 ( α ≥ 0.05) الدللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل :(5) رقم يةالفرع يةالفرض

 محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة متوسطات في

 الجنس. لمتغير تعزى  الخليل

 لدى داءاأل جودة درجة م وسطات في للفرو   (t.test) ت اخ بار اس  دا  تم الفرضية الخ بار

 او كما و لك الجنس  لم غير تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس يف ال ربويين المرشدين

 (.70) الجدو  في موضح

 التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة متوسطات في للفروق  (t.test) ت اختبار نتائج (:71) جدول
 الجنس. رلمتغي زى تع الخليل محافظة في الحكومية المدارس في

 

 الجنس
 المتوسط

 ابيالحس

 االنحراف

 المعياري

 درجات

 الحرية

 ت قيمة

 المحسوبة
 اإلحصائية الداللة

 4692 5631 ذكر
742 46433- 46313 

 4657 5633 أنثى

     المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى (70) الجدو  في الواردة المعطيات تشير

(0.05 ≤ α) في الح ومية المدارس في ال ربويين رشدينالم لدى األداء جودة درجة طاتم وس في 
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 الدرجة وم وسط (2.28) للذكور الكلية الدرجة م وسط بلغ ا الجنس. لم غير تع ى  ال ليل محافظة

 (.2.29) لإلناث الكلية

 (α ≥ 0.05) لةدل ال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل : (2) رقم الفرعية الفرضية

 محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة متوسطات في

 العلمي. المؤهل لمتغير تعزى  الخليل

 لدى األداء جودة درجة م وسطات في للفرو   (t.test) ت اخ بار اس  دا  تم الفرضية الخ بار

 كما و لك لمي الع المؤال لم غير تع ى   ليلال محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين

 (80) الجدو  في واضح او

 التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة متوسطات في للفروق  (t.test) ت اختبار نتائج :(81) جدول
 العلمي. المؤهل لمتغير تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس في

 العلمي المؤهل
 المتوسط

 ابيالحس

 رافاالنح

 المعياري

 درجات

 الحرية

 ت يمةق

 المحسوبة
 اإلحصائية الداللة

 4693 5694 بكالوريوس
427 46434- 46334 

 4691 5697 ماجستير

 داللة مر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى (80) الجدو  في الواردة المعطيات تشير

(0.05 ≤ α) في الح ومية المدارس في ال ربويين رشدينالم لدى ءاألدا جودة درجة م وسطات في 

 العلمي. المؤال لم غير تع ى  ال ليل محافظة

 (α ≥ 0.05) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل (:0) رقم الفرعية الفرضية

 محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة متوسطات في

 الخبرة. سنوات لمتغير ى تعز  لخليلا

 لدرجة المعيارية واالنحرافات الحرابية الم وسطات اس  را  تم (7) رقم الفرضية  حة من حققولل 

  سنوات. لم غير تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة
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 . (90) الجدو  في موضح او كما  ال برة

 المرشدين لدى األداء جودة درجة لمتوسطات المعيارية والنحرافات الحسابية وسطاتالمت :(91) جدول
 الخبرة. سنوات لمتغير تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الخبرة سنوات

0-8 5695 4693 

1-01 5695 4699 

00+ 5633 4657 

 ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة اتم وسط في فرو   وجود ( 90) و الجد من حوي ض

 األحادي ال باين تحليل اس  دا  تم الفرو   داللة ولمعرفة ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في 

(variance of analysis way one ) (21) الجدو  في موضح او كما . 

 في للفروق  (variance of sisanaly way one) األحادي باينالت تحليل اختبار نتائج (:21) جدول
 تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة متوسطات

 . الخبرة سنوات لمتغير

 التباين مصدر
 درجات

 الحرية
 المربعات مجموع

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة
 إلحصائيةا الداللة

 00.30 0.600 3 المجموعات بين

 0.153 23.855 .74 المجموعات داخل 46755 763.7

 ----- 24.455 741 المجموع

 

 داللة مر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى (21) الجدو  في الواردة المعطيات تشير

(0.05 ≤ α) في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة م وسطات في 

 ال برة. سنوات لم غير تع ى  ال ليل فظةمحا
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 ( α ≥ 0.05) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل (:2) رقم الفرعية الفرضية

 محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة متوسطات في

 ديرية.الم لمتغير تعزى  الخليل

 لدرجة المعيارية واالنحرافات الحرابية الم وسطات اس  را  تم (8) رقم ضيةالفر   حة من ولل حقق

 المديرية لم غير تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة

 (.02) الجدو  في موضح او كما

 المرشدين لدى األداء جودة درجة لمتوسطات المعيارية اتوالنحراف الحسابية المتوسطات :(12) جدول
 المديرية. لمتغير تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المديرية

 4654 5635 الخليل

 4695 5695 الخليل جنوب

 .465 5699 الخليل شمال

 4695 5673 يطا

 في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة طاتم وس في فرو   وجود (20) دو الج من  ضحوي

one ) األحادي ال باين تحليل اس  دا  تم الفرو   داللة ولمعرفة ال ليل محافظة في الح ومية المدارس

variance of analysis way ) (22) الجدو  في موضح او كما . 

 في للفروق  (variance of sisanaly way one) األحادي اينالتب تحليل اختبار نتائج (:22) جدول
 تعزى  الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة متوسطات

  المديرية. لمتغير

 التباين مصدر
 درجات

 الحرية
 المربعات مجموع

 متوسط

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة
 ائيةاإلحص الداللة

 0.179 0.536 9 المجموعات بين

 0.154 23.919 744 المجموعات داخل 46931 74167

 ----- 24.455 741 المجموع
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     المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى (22) رقم الجدو  في الواردة المعطيات تشير

(0.05 ≤ α) محافظة في الح ومية سالمدار  في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة في 

 المديرية. لم غير تع ى  لال لي
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 والتوصيات النتائج تفسير
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج والتوصيات
 للن ائج تفرير   وتقديم وفرضياتها  أسئل ها ضوء في الدراسة ن ائج تفرير الفصل اذا ي ضمن

 تو يات من الباحنة إليه خلصت وما بقة الرا والدراسات النظري  طاراإ ضوء في لدالالتها  وايضاح

 ن ائج. من إليه تو لت ما ضوء في مق رحة

  :ينص والذي (1) رقم الرئيسية بالفرضية المتعلقة النتائج تفسير أولا:

ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى  الدللة )α≥ 7.75( بين متوسطات درجة توفر 

 اليقظة الذهنية ومتوسطات درجة جو دة األداء لدى المرشدين التربويين في مدارس محافظة الخليل.

 درجة بين (α ≥ 0.05) المر وى  عند إحصائية داللة  ات طردية عالقة وجود إلى الن ائج تشير

 في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة وم وسطات الذانية اليقظة توفر

 األداء جودة درجة م وسطات ازدادت الذانية اليقظة توفر درجة ازدادت اكلم بحيث ال ليل  محافظة

 ريتفر يم نو   حيح. والع س ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى

 اس بصارا  و  رال فكي في مرونة أكنر وتجعله  المرشد رؤية من توس  الذانية اليقظة بأه الن يجة اذه

 على قدرة أكنر يصبح وبال الي  اإرشادي المجا  في الجديدة والمعلومات وال برات ارلألفك وتقبال  

 واالس جابات  المر رشدين من الفعل لردود توقعا   أكنر المرشد تجعل أنها كما كمرشد. عملة في اإبدا 

 ليجع مما ون ائجها  مر رشدينال من ا طةالض األحداث برير وال نبؤ  إرشاديةا المواقف في

 أساليب باس  دا  ويواجهها عقالنية  أكنر ايجابية باس جابات األحداث اذه لمنل ير جيب لمر رشدا

 صم ومن  والعشوائية والعاطفة االنفعا  على لمبنيةا الحلو  من بدال   المش الت  حل في ايجابي تفكير

 والحاضر بالواق  طا  ارتبا أكنر وتجعله  حوله من األحداث يف وي ح م فعالية أكنر المر رشد يصبح

 تعد حيث األداء  وجودة الذانية اليقظة بين العالقة أامية وي ضح الماضي  من بدال   واآله( )انا
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 تطوير على تعمل الذانية اليقظة أه كما وتطبيقاتها. األداء في للجودة كبيرا   دعما   الذانية اليقظة

 لذا والوعي( واالنف اح ي يوال م )المالحظة من عالية قدرة لديهم ل ربويينا المرشدين أله و لك األداء

 األ الة   المرونة )الطالقة  لديه ي وه  أه أي الصفات  اذه يم لك الذي المرشد أه الطبيعي فمن

 لية عا أداء جودة على تعمل الذانية فاليقظة لذا  اإبداعية( الش صية مقومات  للمش الت الحراسية

 إنجاز في محوريا   دورا   تؤدي الذانية اليقظة بأه ( 2101 ) بحاوي الذ دراسة م  الدراسة اذه تواتفق

 فعالية انا  أه إلى (  2100) وسايماه أشيور ودراسة ( 2100) عبدالله ودراسة الريادي  األداء

 .هاالم حا في الطالب أداء على لمال ع ومهارات االس رخاء وفنيات الذانية اليقظة من لكل

 ينص: والذي (1) رقم بالفرضية لمتعلقةا النتائج تفسير ثانياا:

 توفر درجة متوسطات في ( α ≥ 0.05) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  وجدت ل

 وجهة من الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى الذهنية اليقظة

   .نظرهم

 في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية يقظةال توفر جةدر  أه ي ضح

 له النربي الوزه  وبلغ ( 1.81) المر وى  لهذا الحرابي الم وسط بلغ إ  عالية  كانت ال ليل محافظة

 ( 2.07) الم  لفة النظر بوجهات الوعي أامها: من مؤشرات عدة خال  من  لك تجلى وقد (.77%)

 (.1.18) الحاضر نجو وال وجه ( 1.71) الجديد على فاالنف اح ( 022.) اليقظ  ال ميي تاله

 المواقف م  تفاعله أصناء في ال ربوي  المرشد يقضيه الذي الطويل الوقت إلى  لك ع و ويم ن

 لي جاوزاا وإدارتها معها ال عامل وكييية األزمات  مواقف في سيما ال فاعل وبش ل المدرسية اليومية

 للطلبة  المراعدة تقديم من تم نه ب برة ي م   رشدالم يجعل واذا ال ربوي  شاداإر  أاداف وتحقيق

 ومراندتهم ومراعدتهم الطلبة وتوجيه  ال ربوية العملية في توضيحه ينبغي ما وتوضيح مر وى  وبأعلى

 ويم ن. تواجههم ال ي الم  لفة للمشاكل مالئمة أكنر بطر     تواجههم ال ي المشاكل حل طر   إلى
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 )أصناء ال دمة أصناء وال أايل الجامعة( )في ال دمة قبل ما للمرشدين ال أايل مر وى  إلى   لك يرتفر

 العدد فإه .وكذلك المرشدين عند الذانية اليقظة ومر وى  قدرة من ي يد ال أايل واذا كمرشد( عملة

 الذانية يقظ ه مر وى  من ت يد المرشد معها ي عامل ال ي اليومية اإرشادية المجاالت من الكبير

  مدرس ين. في يعمل اعندم وخصو ا  

 ينص: والذي (4) رقم بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة :ثالثاا 

 جودة درجة متوسطات في ( α ≥ 0.05) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  وجدت ل

 .الخليل ةمحافظ في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء

 بدرجة كانت الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة مؤشرات أه ي ضح

 (.2.28) الكلية للدرجة الحرابي الم وسط بلغ إ  عالية

 بمر ويات ي م عوه  ال ليل محافظة في ال ربويين المرشدين أه إلى الن يجة اذه تفرير ويم ن

  عمله من مهم ج ء تش ل وصقافة فلرفة بأنها الجودة إلى ظرين ال ربوي  المرشد أه إ  األداء  من عالية

 في م طورا   ي وه  أه ال ربوي  المرشد من ت طلب ال ربوي  اإرشاد مهنة وأه  تحقيقه إلى يرعى الذي

 وتباد  المرشدين بين واللقاءات العمل ورشات ي وه  أه يم ن ما واذا  اإرشادية العملية أصناء أدائه

 والمراندة الدعم او الربب ي وه  قد  لهم لوظيفيا األداء مر وى  رف  في مهم عامل منهم ال برات

 رف  في مهم عامل والوزارة المديريات في ال ربوي  اإرشاد ودائرة المدرسة إدارة من المرشدين يلقاه الذي

 للطلبة التالمش  من كنير حل في المرشد يحققها ال ي النجاحات ي وه  وقد الوظيفي أدائهم مر وى 

  له. األداء مر وى  في يطور هال له حاف  أو داف  بمنابة

 الصرايرة ودراسة ( 2102) البلبيري كدراسة الرابقة الدراسات م  الن يجة اذه واتفقت

 Olorunsola ( 2102.) ودراسة  ( 2118) شوماه ودراسة ( 2100)
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 نص:ي والذي (3) رقم بالفرضية المتعلقة النتائج تفسير :رابعاا 

 توفر درجة متوسطات في (α ≥ 0.05) الدللة مستوى  ندع إحصائية دللة ذات فروق  دوجت ل

 الجنس, ) لمتغيرات تعزى  , الخليل محافظة مدارس في التربويين المرشدي لدى الذهنية اليقظة

 . ( العلمي المؤهل المديرية, الخبرة, سنوات

 (:5_1) الفرضيات السؤال هذا عن وينبثق

α ≥ ) الدللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل (:1) رقم رعيةالف لفرضيةا تفسير

 محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى الذهنية اليقظة توفر درجة في (0.05

 الجنس. لمتغير تعزى  الخليل

 يقظةال توفر جةدر  في (α ≥ 0.05) المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  تبين

  الجنس. لم غير تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية

 بمها  يقوموه  العالي وال عليم ال ربية مديرية في والمرشدات المرشدين أه او الن يجة اذه تفرير

 ت ص ال المرشداتو  المرشدين إلى ترد ال ي ال عليمات أه كما بها  القيا  الجنرين من كل ير طي 

 جديدة أفكار لديهم وي ولد جديد او ما كل إلى ي طلعوه  والمرشدات المرشدين هإ خر اآل دوه  جنس

 م راوية ال ربوي  اإرشاد لفنيات ال أايل عملية إه  واإبدا  ال مي  على م  ايدة قدرة ويظهروه 

 درجة يجعل مما اإناث ر وى م بنفس ياتالفن اذه الذكور ي  رب وبال الي  الجنرين لدى وم شابهة

 ال ي المهمة نطا  في ويرك وه   ال قليدية األفكار إلى ي طلعوه  وال  م قاربة عندام الذانية اليقظة

 ال ربوي. اإرشاد بمجا  الم علقة لل طورات م ابعين وأنهم بها  يقوموه 

 (α ≥ 0.05) لةالدل  مستوى  عند صائيةإح دللة ذات فروق  توجد ل (:1) رقم الفرعية الفرضية

 الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى الذهنية اليقظة رتوف درجة في

 العلمي. المؤهل لمتغير تعزى 
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 مر وى  في (α ≥ 0.05) المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى الن ائج تشير

 تع ى  ال ليل حافظةم في الح ومية المدارس في نال ربويي نالمرشدي يم لكها ال ي الذانية اليقظة

 الدرجة عن النظر وبغض والمرشدات المرشدين أه إلى  لك ع و ويم ن العلمي  المؤال لم غير

 والنقافية االج ماعية البيئة في ال ربوي  اإرشاد مجا  في يعملوه  جميعا   فإنهم يحملونها ال ي العلمية

 تجعلهم وال ي والمرشدات المرشدين ايعيشه ال ي  االج ماعية روفالظ طبيعة فإه وبال الي الم شابهة

 أكنر الحياتية خبراتهم من ي  ربونها القدرة واذه  اليها ي عرضوه  قد ال ي باألحداث ووعي يقظه أكنر

 لهم. العلمي المؤال م غير تأصير من

 (α ≥ 0.05) دللةال مستوى  دعن إحصائية دللة ذات فروق  جدتو  ل (:4) رقم الفرعية الفرضية

 الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى الذهنية اليقظة وفرت درجة في

 الخبرة. سنوات لمتغير تعزى 

 مر وى  في (α ≥ 0.05) المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى الن ائج تشير

 تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ينال ربوي ينالمرشد يم لكها ال ي الذانية اليقظة

 للو و  الم وا ل االب كار اي الذانية اليقظة أه إلى   لك تفرير ويم ن ال برة. سنوات لم غير

 اس قبا  على العقل تهيأت إلى مر ندة عقلية كعملية االن باه ي وه  عندما هأن كما  الجديدة لألفكار

 إلى ير ند بل ال برة عامل على يع مد ال  لك فإه محددة  أو نمطية  ير ساليببأ الجديدة المعلومات

 أفضل أساليب ات ا  ويضمن المرشد وتفكير االن باه وتطوير نال ربويي للمرشدين المهني ال أايل عامل

 عملية تحرين في يرهم األخرى  األطراف من والدعم ال حفي  أه على فضال   اإرشادية  المها  ألداء

 ال ي ( 2106) حمد دراسة م  الدراسة اذه واتفقت  الذانية اليقظة وتحرين  المرشدين ىلد الن باها

 . ال برة لم غير ع ى ي الذانية اليقظة في إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  ن ائجه أظهرت
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 (α ≥ 50.0) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  جدتو  ل (:3) رقم الفرعية الفرضية

 الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين لمرشدينا لدى الذهنية اليقظة توفر درجة في

 المديرية. لمتغير تعزى 

 درجة في (α ≥ 0.05) المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى الن ائج تشير

 لم غير تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى الذانية اليقظة توفر

 إسناداا ي م ال ي بالمها  تقو  ال ليل محافظة في المديريات جمي  أه إلى  لك ريتفر ويم ن ة المديري

 إسناداا ي م ال ي المها  معظم في تشابها   انا  أه نجد لذا العالي  وال عليم ال ربية وزارة قبل من إليها

  لك تفرير ويم ن  ال ليل محافظة في العالي وال عليم ال ربية اتمديري جمي  في والمرشدات للمرشدين

 ال ربويين المرشدين اؤالء على م شابهة بدرجة تؤصر النقافية والعوامل االج ماعية ال نشئة أه أيضا  

 ال دريب ومر وى  العلمية المؤاالت كذلك  لهم االج ماعية ةال نشئ أنما  ونفس البيئة نفس من ألنهم

 اليقظة في الفرو   من يقلل واذا وال نفيذ ال  طيط في م شابهة النالث المديريات يف للمرشدين وال أايل

 النالث. المديريات في ال ربويين المرشدين بين الذانية

 ينص: والذي (5) رقم بالفرضية المتعلقة النتائج تفسير :خامساا 

 جودة درجة اتمتوسط في (α ≥ 0.05) الدللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  وجدت ل

 الخبرة, سنوات )الجنس, لمتغيرات تعزى  الخليل, محافظة مدارس في التربويين مرشدينال لدى األداء

 .العلمي( المؤهل المديرية,

 (:2_5) الفرضيات الفرضية ههذ عن انبثق

 (α ≥ 050.) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل (:5) رقم الفرعية الفرضية

 محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة وسطاتمت في

 الجنس. لمتغير تعزى  الخليل
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 في (α ≥ 0.05) المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى الن ائج تشير

 تع ى  ل ليلا محافظة يف الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة م وسطات

 يعملوه  ألنهم األداء في م راويين والمرشدات المرشدين أداء أه إلى  لك ع و يم نو  الجنس. لم غير

 واذا مر وياته بأعلى أدائهم مر وى  ي وه  أه يحاولوه   واحد وظيفي وو ف وخطط معايير ضمن

 ي وه  ياإرشاد لعمال فإه الذ  الجنرين كال عند موجود أنه بل معين جنس على ل مي  ال ال نافس

 يقوموه  إ  الجنرين  كال على  اتها القوانين تنطبق حيث وأننى   كر بين تفريق دوه  ينالجنر لكال

 المها . نفس ب أدية

 (.2118) شوماه ودراسة Olorunsola (2102 ) دراسة م  الدراسة اذه واتفقت

 (α ≥ 0.05) دللةال وى مست عند يةإحصائ دللة ذات فروق  توجد ل (:2) رقم الفرعية الفرضية

 محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة توسطاتم في

 العلمي. المؤهل لمتغير تعزى  الخليل

 في (α ≥ 0.05)  المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى الن ائج تشير

 تع ى  ال ليل محافظة يف الح ومية المدارس في ويينال رب شدينالمر  لدى األداء جودة درجة م وسطات

 ال ليل  محافظة في العاملين المرشدين جمي  بأه الن يجة اذه الباحنة وتفرر العلمي  المؤال لم غير

 وتقدير  واح را  ود ب ل المعلمين  من ال مالء أو األمور  أولياء أو الطلبة  سواء   الجمي  م  ي عاملوه 

 للعمل الالزمة والمهنية الش صية بالكفايات ويينال رب المرشدين جمي  إلما  ي طلب مهنةال فأداء

 العمل  ظروف بنفس يمروه  المرشدين فجمي  العمل  في النجاح على راعدامي واذا  اإرشادي

 أه وأيضا   الطلبة  مش الت م  ال عامل في األدوار نفس ويؤدوه  االم يازات  نفس على ويحصلوه 

 ودراسة  (2102) ماضي دراسة م  الدراسة اذه قتواتف م قارب  علمي مؤال يهملد لمرشدينا جمي 

  . (2101)  باح
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 (α ≥ 0.05) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل (:0) رقم الفرعية الفرضية

 افظةمح في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة متوسطات في

 .الخبرة سنوات لمتغير تعزى  لالخلي

 في (α ≥ 0.05) المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى الن ائج تشير

 تع ى  ال ليل محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة م وسطات

 بالكفايات ال ربويين مرشدينال جمي    تم إلى الن يجة اذه الباحنة وتفرر ال برة  سنوات لم غير

 الكفايات اذه تع بر حيث ال أايل من صاه   كعامل ال برة تأتي صم ومن وال أايل والمهنية  الش صية

 مجا  في ينجح لكي تربوي  مرشد كل بها ي م   أه يجب وأولية  أساسية قاعدة بمنابة وال أايل

  عملة. مجا  في رشدالم نجاح ىمد لبياه أساسي  مؤشر واي  ال ربوي  اإرشادي

 ( 2102) الناشري  ودراسة ( 2101)  باح ودراسة ( 2102) ماضي دراسة م  الدراسة اذه واتفقت

 (.2118) شوماه ودراسة ( 2100) الصرايرة ودراسة

 

 (α ≥ 0.05) دللةال مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد ل (:2) رقم الفرعية الفرضية

 محافظة في الحكومية المدارس في ينالتربوي المرشدين لدى ألداءا جودة رجةد متوسطات في

 المديرية. لمتغير تعزى  الخليل

 في (α ≥ 0.05) المر وى  عند إحصائية داللة  ات فرو   وجود عد  إلى الن ائج تشير

 تع ى  لال لي محافظة في الح ومية المدارس في ال ربويين المرشدين لدى األداء جودة درجة م وسطات

 المديرية. غيرلم 

 نفس ي لقوه  المديريات جمي  في ال ربويين المرشدين جمي  أه إلى الن يجة اذه ةالباحن وتع و

 من معاييراا بم  لف ال عيين  برامج لنفس ي ضعوه  وأنهم المهنية  بواجباتهم للقيا  وال أايل ال دريب
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 مر وى  على والرياسية  ماعيةواالج اديةالم الظروف في وتشابه تقارب ووجود ومقابالت  ام حانات

  المديريات.

 أعضاء لدى األداء في إحصائية داللة  ات فرو   يوجد ال ( 2100) الصرايرة دراسة م  واتفقت

  الجامعة. وم غير الكلية لم غير تع ى  ال دريرية الهيئات

 التوصيات:

  يلي: بما تو ي الباحنة فإه الرابقة الن ائج خال  من

 يقظة لديهم الذين ال ربويين المرشدين ل وعية تهدف دورية بصورة ولقاءات عمل وورش تندوا عقد .0

 أفضل. أداء جودة  حقيقل قليلة  انية

 فنيات أو االج ماعي الذكاء منل أخرى  وم غيرات الذانية اليقظة تربط أخرى  بحوث بإجراء القيا  .2

   االس رخاء.

 ولوياتأ سلم على وضعها خال  من لكو  لمدرسي ا ال ربوي  اإرشاد لبرامج أكبر أامية إعطاء .1

 للمرشدين األداء يبقى ح ى وال قييم  واإشراف والم ابعة وال نفيذ وال طوير اإعداد حيث من الوزارة

 ال ربوي  للمرشد الالزمة والكفايات المهارات من العديد في  والجودة الكفاءة من عالي مر وى  يف

  األداء. جودة ومنها
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 والمراجع المصادر

 العربية: لمراجعا

 (.07) آية الملك سورة  ريمالك القرآه 

 فـي والطلبـة المعلمـين بـين مقارنة دراسة النفسي للمرشد ركةدالم الصورة (.2102) ياسر.  صابت أبو

   ة.  األزار جامعة  منشورة  ير ماجر ير رسالة .الثانوية المرحلة

 _خصائصه _ مفهومه التربوي, إلرشادا (.2111) مياد.الح عبد مرواه  وإبراييم جاسم سعيد األسدي 

 األرده.  وال وزي  للنشر النقافة ودار الدولية العلمية الدار  ماهيته

ــة المعوقــات(."0991) الملااك. عبااد الشاايخ  آ  ــؤثر التــي والســلوكية التنظيمي   "العــاملين أداء علــى ت

 الريا . األمنية  للعلو  العربية نايف أكاديمية منشورة   ير ماجر ير رسالة

 العربيااة الصااورة (.2102) عائاادة. والعواملااة  وأحمااد  وطلااب  ف حااي  والضااب   ب الرقياا عبااد البحيااري 

 فااي الجامعااة طااالب ماان عينااة علااى ميدانيااة دراسااة العقليااة لليقظااة ال مرااة العواماال لمقياااس

  19  شاامس عااين جامعااة  النفســي اإلرشــاد مركــز مجلــة والنااو . النقافااة م غيااري  أصاار ضااوء

 .068 ا021

 الدوليـة الغـو  وكالة ومدارس الحكومية المدارس في التربوي  اإلرشاد واقع (.2116.) أحمد البرديني

 اإسالمية. الجامعة منشورة   ير ماجر ير رسالة مقارنة  دراسة  غزة بمحافظات

 نظمـاتالم في لينللعام الوظيفي األداء على وأثرها الوظيفية الحياة جودة (.2102) أساامه. البليري 

   ة. اإسالمية  الجامعة ماجر ير رسالة غزة, قطاع في الحكومية غير

ــــــة األداء  علااااااى وأصراااااااا االنرااااااانية العالقااااااات (.2101) زاف. باااااان جميلااااااة  ــــــوم مجل  اإلنســــــانية العل

 .71-19  20 ميدانية  دراسة :والجتماعية
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 العـام للتعـداد النهائيـة ائجالنتـ علـى ةمنقحـ تقـديرات (.2101) الفلراطيني. لإلحصاء المرك ي  الجهاز

 فلرطين. ا الله را  .والمنشآت والمساكن للسكان

 فاااي ال دريراااية الهيئاااة أعضااااء نظااار وجهاااة مااان الجاااامعي األداء تقيااايم (.2112) حراااين. رائاااد الحجااار 

 اإنراانية  العلاو  سلرالة األقصاى  بجامعاة الشااملة الجودة مفهو  ضوء في األقصى جامعة

8(2.) 122-111. 

 عماه. الجامعية  الدار  مستقبلية رؤيا البشرية واردالم إدارة (.2111) راوية.  حرن

 المــــدارس مــــديري  لــــدى الذهنيــــة اليقظــــة تــــوافر درجــــة (. 2106) .احمااااد ساااااااااعدالدين روحيااااة  حماااد

 نظـر وجهـة مـن للمعلمين التنظيمية الثقة بمســتوى  وعالقتها عمان محافظة في الحكومية

 األرده. عماه  األوسط    الشر  جامعة منشورة   ير  يرماجر رسالة  نظرهم

ــويين المرشــدين عــن المعلمــين رضــا درجــة (.2102) حراان.  الحاايح ــة مــدارس فــي الترب  شــمال تربي

 القدس. جامعة  منشورة  ير ماجر ير رسالة .المتغيرات بعض ضوء في الخليل

ـــيم فـــي لجـــودةا تحقيـــق تومشـــكال معوقـــات." (7211) اللاااه. عباااد محماااد ليلاااى الااادبي  ـــة ,"التعل  مجل

 الراانوي  اللقاااء سااعود  الملااك جامعااة جســتن, والنفســية التربويــة للعلــوم الســعودية جمعيــةال

 .911 -890 عشر  الراب 

 كليليـه وصـفيه دراسـة المؤسسي األداء جودة في الستراتيجي التخطيط دور (.2101) إيااد. الدجني 

 سوريا. دمشق  جامعة وراة دك  رسالة  الفلسطينية النظامية الجامعات في

 الحــادي القــرن  فــي البشــرية المــوارد إدارة (.2118) نعاايم. زايار والصااباغ  إباراييم  ي البااار عباد رة د

 األولى. الطبعة وال وزي   للنشر وائل دار عماه: .والعشرين الحادي القرن  في

 اإرشااد دائارة  ال ا اة وال ربياة شادلإلر  لعامةا اإدارة. (2101الفلرطيني.) العالي وال عليم ال ربية وزارة

 فلرطين.  ال ربوي 
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 الهيئــات ألعضــاء الريــادي األداء علــى الذهنيــة اليقظــة أثــر (.2101) محمااد. جاساام دجلااة الاذبحاوي 

 الكوفاااة  جامعاااة منشاااورة   يااار ماجرااا ير رساااالة  والكوفـــة النجـــف معهـــدي فـــي التدريســـية

 العرا . الكوفة 

 بياروت  زااوة  إباراييم أحماد تحقياق ,"حالصـا مختـار" ه(.666)ت: ب ر. أبي محمد الدين زين الرازي 

 ه.0221 العربي  الك اب دار لبناه 

 للنشاااار النقافااااة دار  األساســــية وأدواره مبادئــــه التربــــوي, اإلرشــــاد .(2111) .مشااااعاه اااااادي  ربياااا 

 . االرده  عماه  وال وزي 

 المنظمــة واآلليــات, والمنهجيــات عــاييرالم" لجــودةا وضــبط العتمــاد (.2116) طعيمااه. احمااد رشاادي

 القاارة. االسالمي  العالم جامعات اتحاد  السيسكو الثقافية والعلوم للتربية السالمية

 الــى النــوم مــن :315 اسـكندرية مجلــة وال اوتر  القلااق مان تحااد لذانياةا اليقظااة (.2107) اااني. زاياد 

 .(2)  اليقظة

ـــه النفســـي ســـتقرارال (.2102)  ااااد . شاااهيد ماااروة  ال بيااادي ـــدى الذهنيـــة يقظـــةبال وعالقت ـــة ل  طلب

   منشورة.  ير ماجر ير رسالة األساسية  ال ربية كلية  ديالى جامعة  اإلعدادية المرحلة

 نحاااو األردنياااة المااادارس بعاااض فاااي ال ربااويين المرشااادين اتجاااااات (.2111) إباااراييم. محماااد  الرفاساافة

 جامعاة  ( اعيـةوالجتم اإلنسـانية العلـوم ةسلسـل) اسـاتوالدر  للبحـو  مؤتـة مجلة  عملهم

 .110_121 .(6)08  األرده مؤتة 

ــة  ال طبيااق و الممارسااة بااين الطالبااي المرشااد مهااا  .(2112) محمااد. باان المحراان عبااد  الرااميح  مجل

 (.0 )06  الريا   القرى  أم جامعة

 مــوظفي لــدى الكيةالســته زعــةبالن وعالقتهــا الذهبيــة اليقظــة (.2101) بطاارس. انااور سااعد الرااندي 

 منشورة.  ير ماجر ير رسالة اآلداب  كلية بغداد  معةجا :الدولة
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 بــين الحكوميــة والبيــرة اللــه رام محافظــة ارسدمــ فــي التربــوي  المرشــد دور (.2119) محمااد. شااااين 

 .12 _0 المف وحة القدس جامعة ميدانية  دراسة  والمأمول الواقع

ــرات بعــض ءضــو  فــي النفســي المرشــد ألداء تقييميــة ســةدرا (.2118) زياااد. شااوماه   رسااالة .المتغي

   ة.  اإسالمية الجامعة  ماجر ير

 الماااادارس ومعلمااااي مااااديري  نظاااار وجهااااة ماااان ال ربااااوي  المرشااااد أداء مراااا وى  (.2101) صااااائرة.  ااااباح 

 ( 2)0  المفتوحـــة القـــدس جامعـــة مجلــة البيااارة. اللااه را  محافظاااة فااي ومعلميهاااا الح وميااة

207_ 122. 

 األردنيااااة الجامعاااات فااااي ال دريراااية الهيئاااات أعضاااااء لااادى لااااوظيفيا األداء (.2100) خالاااد. رة الصاااراي

 (.2 0)27  دمشق جامعة مجلة فيها  األقرا  رؤساء نظر وجهة من الرسمية

 الجامعية. المعرفة دار اإس ندرية  المنظمات في اإلنساني السلوك (.2111) سقر. أحمد عاشور 

 لمقيااس العربياة الصاورة (.2102) العواملة. ئدةوعا طلب  وأحمد الضب   ف حيو  البحيري  الرقيب عبد

 أصاار ضااوء فااي الجامعااة طااالب عينااة علااى ميدانيااه دراسااة الذانيااة: لليقظااة ال مرااة العواماال

 .066-009 ( 19)  النفسي الرشاد مجلة والنو   النقافة م غيري 

 فااااي وميااااةالح  الماااادارس فااااي ال ربااااوي  شاااادالمر  عاااان يااااةالذان الصااااورة (.2117) رساااامية.  القااااادر عبااااد

ـــة فيهاااا. والماااديرات الماااديروه  يااادركها كماااا فلراااطين شاااما  محافظاااات ـــة مجل  النجـــاح جامع

 .912 ا 909  (1)20  (النسانية العلوم) لألبحا 

 ( 21)5 تــاذ,األســـــــــ جلــةم الجاامعااة"  طلبااة لاادى الاذانيااة اليقظااة (.2101) مهادي. أحال  الله  عباد

166-121. 

 عمليــــة وفعاليــــة كفــــاءة زيــــادة فــــي المهنــــي األداء محــــددات أثــــر (.2100) الااادين. عااااالء عبداللاااه 

 الروداه.  وال كنولوجيا للعلو  الروداه. جامعة ماجر ير  رسالة المراجعة,



 

84 
 

 وال وزياا  رللنشاا العلميااة اليااازوري  دار  الشــاملة الجــودة إدارة .(2111) .الوااااب عبااد محمااد العاا اوي 

 _عماه.

 المــدارس مــديري  لــدى التربــوي  المرشــد لــدور المدركــة الذهنيــة الصــورة (.2118) عبداللااه. العطااوي 

 مؤتة. جامعة  ماجر ير رسالة .التعليمية تبوك مدينة مدارس في والمعلمين

 ائالو  دار  (نظـر وجهـة) الشـاملة الجـودة إلدارة المتكاملـة المنهجية" (.2110) و افي. عمر عقيلي 

 .األرده عماه للنشر

 مدينــة فــي للعــاملين الــوظيفي بــاألداء التنظيميــة العوامــل عالقــة ضــغوط (.2101) .محمااود العمااا  

 األمنية. للعلو  نايف جامعة ماجر ير  رسالة  الوطني للحرس الطبية العزيز عبد الملك

 تربـوي ال اإلرشـاد نحـو غـزة بمحافظـات الحكوميـة المـدارس مـديري  اتجاهـات (.2111) أحمد.  عو 

   ة.  اإسالمية الجامعة  ماجر ير رسالة  التربوي  دالمرش بأداء وعالقتها

  يار ماجرا ير رساالة .الخاطئـة الـذاكرة فـي الذهنيـة اليقظـة تـأثير (.2102) عباد. ااتف حم ه  عوي 

 بغداد. ةجامع منشورة.

 اإلعاقــة وذوي  ينالعــادي لــدى انفعاليــه الميتــا (.2119) رضااواه. وليااد وحران  علااي حماادي الفرمااوي 

 عماه. الصفاء  ارد  الذهنية

 رساالة ,المتميـز األداء تحقيـق فـي ودورها المنظمات في الخدمات جدوة اقعو (.2100) لينادة.  فليس

 بومرداس.  بوقرة أحمد جامعة منشورة:  ير الماجر ير

 مؤسراااات فاااي ءاألدا علاااى وأصرااااا االسااا راتيجية اليقظاااة (.2101) تركاااي. والع يباااي   اااادة القحطااااني 

 22  (01)6 الرااعودية  القــرى, أم جامعــة مجلــة  وإسااالمية عربيااة دراسااات .العااالي ال علاايم

-71. 
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 دراسـة للعـاملين الـوظيفي األداء مسـتوى  على وأثرها الوظيفية الحياة جودة (.2102) خليل.  ماضي

ــى تطبيقيــة  لرااويس ا قناااة معااةجا  منشااورة  ياار دك ااوراه  رسااالة الفلســطينية, الجامعــات عل

 مصر.

 للنشاار جرياار دار  والتطبيــق النظريــة بــين الــوظيفي الداء وتقيــيم ادارة (.2101) ييم.اباارا   المحاساانة

 األرده. عماه  وال وزي  

 بالمرحلــة والوطنيــة الجتماعيــة الدراســات لمعلمــي التدريســي األداء جـودة (.2102) أحمااد.  الناشاري 

 المملكاة  لقارى ا أ  جامعاة  ماجرا ير رساالة  المعرفـة داقتصا متطلبات ضوء في المتوسطة

  الرعودية. العربية

 الملاك جامعاة ال ربياة ب لياة العاا  الادبلو  طالبات لدى الحياة جودة (.2102) الريد. أحمد خديه نجيت 

  الـنفس وعلـم التربيـة فـي عربيـة دراسـات مجلة عنها  الرضا بمر وى  وعالق ها الع ي  عبد

(ASEP)  (27 ) 01-11. 

 فلرطين. (.2612 :8 :219) رقم نشرة  المدرسة في المرشد مهام .(8099) .وال عليم ال ربية ارةوز 

 المدرسااي. اإرشااد ملاف تادريب. وحادة المدرساة ملااف .التـدريب كـراس (.2112) .وال علايم ال ربياة وزارة

 فلرطين. الله. را 

 المرحلـــة طلبـــة لـــدى لـــتعلما بأســـاليب وعالقتهـــا العقليـــة اليقظـــة (.2101) عبااااس. سااامهاهأ ياااونس 

 ال ربية. كلية وسط جامعة منشورة   ير ماجر ير رسالة  عداديةال
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 ملحق رقم )1(: مقياس اليقظة الذهنية بصورته االولية

 

 تحكيم أداة الدراسة

 الستاذ الفاضل ......................................... المحترم.

 تحية طيبة وبعد/

تقو  الباحنة اجراء بحنها الموسو  با)اليقظة الذانية وعالق ها بجودة االداء لدى المرشدين 

 ال ربويين في محافظة ال ليل(. 

 ووفقا للمقياس الم نبي تضمن االبعاد ال الية:

)التمييز اليقظ- النفتاح على الجديد- التوجه نحو العناصر- الوعي بوجهات النظر 

 المتعددة(.

ونظرا لما ت م عوه  به من خبرة علمية في اذا المجا   راجية منكم تح يم االس بياه المرفق 

 من حيث:

 مدى ان ماء الفقرات للمجا .

 سالمة اللغة ووضوح المعنى

 اضافة فقرات ترونها مناسبة.

 الفقرات المق رح حذفها.

 علما أه بدائل االجابة اي:

 ال تنطبق علي أبدا  . تنطبق علي نادرا   تنطبق علي أحيانا   تنطبق علي  البا   تنطبق علي دائما  
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 األساسية البيانات األول: القسم

 عليك: تنطبق ال ي االجابة رم  حو  دائرة وض  الرجاء

 أننى   كر  الجنس:

 نرفأك سنة 00 سنوات 01-6 سنوات 1-0 ال برة: سنوات

 فأعلى ماجر ير ب الوريوس  دبلو    العلمي: المؤال

 ايط   ال ليل شما   ال ليل جنوب  ال ليل المديرية:

 وال قدير الش ر فائق م 

 ون الهشلم الدين عز رانية الباحثة:

 ةمخامر  كمال الدكتور: إشرافب

 الثاني: القسم

 لألشياء. النظر في هوطريقت يد,الجد لألفكار الفرد تطوير درجة وتعني اليقظ: التمييز

 أبدا   نادرا   أحيانا   دائما   راتالفق ت

76  
 االشياء اعمل وأن المسترشدين الى االصغاء على قادرا نفسي أجد

 نفسه6 الوقت في اخرى
   

 

     مزعجة6 أو  سارة كانت سواء المشكالت حل أحاول  36

96  
 واقفالم لمواجهة الجديدة التفكير استراتيجيات بعض استخدام

 ة6الصعب
   

 

     المستقبل6 في المتشابهة المشكالت لمواجهة سابقةال خبراتي استخدام  56

     باألحداث6 التنبؤ على القدرة أمتلك  46

     موجود(6 أنا اذا أفكر )أنا بطريقة أفكر أن يجب بأنه نفسي أجد  6.

     جيدة6 غير أم جيدة أفكاري كانت اذا فيما الحكم أستطيع  26

     خاطئا 6 أو اصحيح أدركه ما كان اذا فيما تقييم إلى أميل  16

     مبدع6 شخص انا  36

     والفكاهة6 الدعابة بروح أتمتع  746

     السارة6 وغير السارة األفكار كل أتقبل  776
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 فيها. وانشغاله الجديدة للمثيرات الفرد استكشاف مدى وتعني الجديد: على النفتاح

 أبدا   نادرا   أحيانا   دائما   الفقرات ت

     لالستطالع6 محب أنا  .1

2.  
 المجردة الحلول ابتكار على القدرة لدى

 للمشكالت6
   

 

3.  
 وعي على أكون ان دون اليا أواجه أني أشعر

 أفعله6 بما
   

 

4.  
 مالحظتي من سأتعلمه الذي ما لمعرفة أتشوق

 انتباهي6 تثير التي لألشياء
   

 

5.  
 لحظة عقلي في يدور ما لمعرفة الفضول لدى

 ة6بلحظ
   

 

     جديد6 هو ما كل تجريب الى أميل  .6

     مغامر6 شخص أنا  .7

     حياتي6 في بحدث تطورات أي من بالقلق أشعر  .8

     عقالنية6 غير أفكارا أمتلك  .9

 معينة. مواقف في وانشغاله الفرد استغراق درجة وتعني الحاضر: نحو التوجه

 دا  أب نادرا   أحيانا   دائما   الفقرات ت

76  
 لعملا عن بعيدا تنكيري من جزء لينشغ

 به6 أقوم الذي
   

 

36  
 نفس في االشياء من بعدد القيام الى اميل

 الوقت6
   

 

     الدهني6 بالشرود أصاب ان السهل من  96

56  
 بها أصف التي الكلمات أجد أن الصعب من

 أفكر6 ما
   

 

46  
 أن دون االخرين مع الفعاليات في أندمج

 اليهم6 منتبه أني من متأكدا أكون
   

 

.6  
 بشكل الي الموكلة المهامو وظائفي أؤدي

 أفعله6 ما أعي أن دون
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 واحد منظور من أكثر من الموقف تحليل امكانية مدى ويعني المختلفة: النظر بوجهات الوعي

 منظور. كل قيمة وتحديد

 نادرا   أحيانا   دائما   الفقرات ت
 أبدا  

76  
 على قدرتي لتحسين حةالمتا االدوات كل استخدام

 الفهم6
   

 

36  
 المشرركالت لحررل واحرردة بطريقررة نفسرري أحصررر ال

 تواجهني6 التي
   

 

96  
 مررررع مترابطررررة الدراسررررية المررررواد جميررررع أن أرى

 بعضها6
   

 

56  
 مشرركلة لحررل زمالئرري آراء مررن االسررتفادة أحرراول

 معينة6
   

 

     مر6 شخص أنا  46

.6  
 ومشرراعر افكررار مررن لرردي مررا بكررل وعرري علررى أنررا

 آلخرين6ل
   

 

     منها6 ألتعلم سبيال واجدها أخطائي عن أتحدث  26

     ألفعالي6 الوخيمة بالعواقب وعي على أنا  16

36  
 ال ومررا االهتمررام تسررتحق الترري األمررور علررى أحكررم

 خبرتي6 خالل من لها قيمة
   

 

     احساسي6 تصف التي الكلمات اختيار أجيد  746
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 األولية بصورته التربويين المرشدين عند االداء جودة مقياس 

 أبدا نادرا   أحيانا   دائما   قرةالف مضمون ت

     والتوجيه6 االرشاد بأهداف الطلبة تبصير  76

     الطلبة6 مع مهنية عالقات لتكوين أسعي  36

 أولياء مع مهنية عالقات لتكوين أسعي  96

 االمور6

    

      االرشادية6 للعملية السنوية بالخطة التزم  56

 بالعمل الخاصة جالتالس بإنجاز أهتم  46

 ي6االرشاد

    

     يومية6 خطة وفق االرشادي العمل أنجز  6.

 وحل ارشادية خدمات بتقديم أهتم  26

 والتحصيلية6 السلوكية المشكالت

    

 على وأشجعهم االيتام الطلبة أدعم  16

 الدراسة6

    

     بمتابعتهم6 والتزم المتفوقين الطلبة أشجع  36

 وأشجعهم دراسيا نالمتأخري ةالطلب أتابع  746

 م6الدوا على

    

 لحل الطلبة مع فردية لقاءات عقد  776

 مشكالتهم6

    

     األمور6 أولياء مع فردية لقاءات عقد  736

 خالل من وتوجيهية ارشادية خدمات أقدم  796

 الجماعي6 االرشاد

    

 بها تقوم التي والدورات الندوات أحضر  756

 والتعليم6 التربية مديرية

    

 الى الطلبة مع ميدانية اراتزي أحقق  746

 اخرى6 مؤسسات

    

     معهم6 اعمل من كل مع ايجابية عالقتي  7.6

 أجل من الطلبة غيابات بحرص أتابع  726

 وخفضها6 تقليلها

    

     امتحان6 كل في العلمية المستويات أتابع  716

 في االرشادية الملصقات بنشر أهتم  736

 المدرسة6

    

 الى ارسالهاو السنوية التقارير كتابة  346

 التربية6ب االرشاد وحدة

    

     التربوية6 والدراسات البحوث إجراء  376

 من حالة عن أخصائي طبيب استشارة  336

 الحاالت6

    

     نهايته6 الى بدايته من الدوم على أحافظ  396

 اتخاذ في المدرسة ادارة أشارك  356

 الخاصة6 القرارات

    

     للطلبة6 المعلومات سرية على أحافظ  346
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 النهائية بصورته لدراسةا أداة :(2)رقم ملحق

 جامعة الخليل

 كلية التربية / عمادة الدراسات العليا

 ماجستير ارشاد نفسي

 أخي الكريم / أخ ي الكريمة:

 :وبعدورحمة الله وبركاته  الرال  علي م

ء لدى المرشدين ال ربويين داجودة األاليقظة الذانية وعالق ها ب)با جراء بحنها الموسو  بإالباحنة  تقو 

 ي محافظة ال ليل(. ف

وقد وضعت الباحنة سلم من خمس درجات لذا أرجو ال كر    ولهذا الغر  تم تطوير االس بانة المرفقة

بقراءة كل فقرة بعناية تامة واإجابة عليها ب ل دقة وموضوعية وال عبير عن رأيك ب ل  راحة و لك 

  صص .الم الم اه فيx)  ) بوض  إشارة 

 اءكم س كوه موض  اح را  وتقدير وسوف تر  د  أل را  البحث العلمي فقط.وأحيط م علما  بأه آر 

  جابة اي:إا أه بدائل علما  

 ال تنطبق علي أبدا . تنطبق علي نادرا   تنطبق علي أحيانا   ا  تنطبق علي  الب تنطبق علي دائما  

 القرم األو : البيانات األساسية
 نطبق عليك:ئرة حو  رم  اإجابة ال ي تجاء وض  داالر 

 أننى   كرالجنس: 
 سنة فأكنر00 سنوات01-6 سنوات 1-0 ال برة: سنوات 

  ماجر ير       ب الوريوس المؤال العلمي: 
 ايط  ال ليل  شما   ال ليل جنوب  الوسط الخليل المديرية:

 مع فائق الشكر والتقدير

 هشلمون ال الدين عز رانية: الباحثة

 اف الدكتور: كمال مخامرةإشر 
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 بصورته النهائية سالمقايي الثاني:قسم ال

 وهي عملية فعالة لبتكار أشياء مختلفة جديدة. ,حالة مرنة للعقل والنفتاح على الجديد اليقظة الذهنية:

 (.1771)لنجر,

 .(1717, السندي )نظر لألشياءيقته في اللجديد, وطر اليقظ: وتعني درجة تطوير الفرد لألفكار ا األول: التمييزالمجال 

 أحيانا   غالبا   دائما   الفقرات ت
 أبدا   نادرا  

76  
أشعر أنني قادر على اإلصغاء إلى مشاكل  

 المسترشدين 6
   

  

36  
أحاول حل المشكالت للمسترشدين في جميع المجاالت 

 النفسية واالجتماعية والتربوية والسلوكية6
   

  

96  
بداعي لمواجهة التفكير اإلأستخدم استراتيجيات 

 ديدة في العملية اإلرشادية 6المواقف الج
   

  

56  
استخدم خبراتي السابقة لمواجهة المشكالت المتشابهة 

 في اإلرشاد6
   

  

46  
أمتلك القدرة على التنبؤ باألحداث المستقبلية لمشكالت 

 المسترشدين6
   

  

.6  
لدي القدرة على عمل تغذية راجعة بعد كل إجراء 

 به6شادي أقوم إر
   

  

26  
كي وفهمي لألمور الخاصة أقيم مستوى إدرا

 بالمسترشدين6
   

  

      أعتبر نفسي مرشدا مبدعا  في التفكير6  16

36  
أتمتع بروح الدعابة والفكاهة حتى في االوقات 

 الصعبة6
   

  

746  
أتقبل كل األفكار المتوافقة أو المتعارضة مع رأيي 

 كمرشد6
   

  

انشغاله فيها، )يونس، اف الفرد للمثيرات الجديدة ولى الجديد: وتعني مدى استكشاالنفتاح ع المجال الثاني:

9108.) 

 أحيانا غالبا دائما   الفقرات ت
 أبدا نادرا

      لدي حب لالستطالع بكل ما يتعلق بالعمل اإلرشادي 6  76

      لدى القدرة على ابتكار الحلول المجردة للمشكالت6  36

      ن على وعي بما أفعله6دون أن أكوأعمل بطريقه    96

      أميل إلى معرفة كل شئ أالحظه وأهتم به 6  56

      لدى الفضول لمراجعة ما يدور في عقلي لحظة بلحظة6  46

      أميل الى تجريب كل ما هو جديد في ميدان اإلرشاد6  6.

26  
أشعر بالقلق من أي تطورات تحدث في حياتي وتؤثر على 

 عملي6
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 (.9101،ق الفرد وانشغاله في مواقف معينة، )السنديي درجة استغراالتوجه نحو الحاضر: وتعنث: مجال الثالال

 أحيانا   غالبا   دائما   الفقرات ت
 أبدا   نادرا  

76  
ينشغل جزء من تفكيري بعيدا  عن العمل اإلرشادي الذي أقوم 

 به6
   

  

      يمكنني القيام بعدد من المهام في نفس الوقت6  36

      هل أن أصاب بالشرود الذهني6من الس  96

56  
من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة في إطار العمل مع 

 المسترشدين 6
   

  

46  
أندمج في اإلصغاء مع المسترشدين دون أن أكون متأكدا من 

 أنني منتبه اليهم6
   

  

.6  
أؤدي وظائفي والمهام الموكلة الي بشكل جيد دون تقييم لكل 

 ه6ما أقوم ب
   

  

 

ت النظر المختلفة: ويعني مدى امكانية تحليل الموقف من أكثر من منظور واحد الوعي بوجهاالمجال الرابع: 

 (.1715 ,)يونسوتحديد قيمة كل منظور.

 أحيانا   غالبا   دائما   الفقرات ت
 أبدا   نادرا  

      أستخدام  كل األساليب المتاحة لتحسين قدرتي على فهم المسترشد6  76

36  
ت التي تواجه سي بطريقة واحدة لحل المشكالال أحصر نف

 المسترشدين6
   

  

      أرى أن جميع الخطوات اإلرشادية متكاملة6  96

56  
أحاول االستفادة من آراء زمالئي المرشدين لحل مشكالت 

 المسترشدين6
   

  

      أنا على وعي بكل ما لدي من أفكار ومشاعر للطلبة المسترشدين6  46

      في المستقبل6وأجدها سبيال ألتعلم منها  على أخطائيأتعرف   6.

      أنا على وعي بعواقب أفعالي6  26

16  
أحكم على األمور التي تستحق االهتمام وما ال قيمة لها من خالل 

 خبرتي اإلرشادية6
   

  

36  
أجيد اختيار الكلمات التي تصف إحساسي ومشاعري تجاه 

 المسترشدين 6
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 بالصورة النهائيةس : المقايي(3ملحق رقم )

عملية تقييم األداء الفعلي مقارنة بالنتائج المطلوب تحقيقها ومدى نجاح هذه األهداف  داء:جودة األ

 (.9115بقصد تحسين األداء. )الحجار،

 النهائيةمقياس جودة األداء عند المرشدين التربويين بصورته 

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  مضمون الفقرة ت

      ف اإرشاد النفري وال ربوي.عمل على توعية الطلبة بأاداأ   .26

      .م  الطلبة اج ماعية ل كوين عالقات مهنية ىأسع  .27

      في ال طة اإرشادية . مورأولياء األلمشاركة  ىأسع  .28

       .رشاديةل    بال طة الرنوية للعملية اإأ  .29

      أوال  بأو  . يرشادمل اإالرجالت ال ا ة بالع بإنجازأا م   .11

      واضحة األاداف واإجراءات. رشادي وفق خطة يوميةالعمل اإ أنج   .10

      سلوكية وتربوية واج ماعية ونفرية.رشادية إأا م ب قديم خدمات   .12

      أدعم الطلبة وأشجعهم على الدراسة.  .11

      دية.اإرشاأشج  الطلبة الم فوقين وأل    بم ابعة قضاياام   .12

      راسيا وأشجعهم على ال قد  في األداء.أتاب  الطلبة الم أخرين د  .11

      مش التهم.أقو  بعقد لقاءات فردية م  الطلبة لحل   .16

أقو  بعقد لقاءات فردية م  أولياء األمور لمناقشة قضايا أبنائهم   .17

 دوري.وبش ل 

     

      د الجماعي.أقد  خدمات إرشادية وتوجيهية من خال  اإرشا  .18

رات ال ي تقو  بها مديرية ال ربية وال عليم في أحضر الندوات والدو   .19

 مجا  العمل اإرشادي .

     

أقو  ب يارات ميدانية م  الطلبة إلى مؤسرات  ات عالقة بالعمل   .21

 اإرشادي .
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      عالق ي إيجابية م  كل من أعمل معهم في إطار العملية اإرشادية.  .20

      أجل الحد من اذه الظاارة.ا  تغيب الطلبة وتأخرام من تاب  باا مأ  .22

      أتاب  المر ويات العلمية في كل ام حاه للطلبة  وي  عوبات ال علم .  .21

      أض  إجراءات إرشادية مبنية على النظريات اإرشادية .  .22

الت اس فيد من أفكار اإرشاد الديني ومفاييمه في ال عامل م  المش   .21

 دية .اإرشا

     

      وعية االرشادية في المدرسة .أا م بنشر ال   .26

      أا م ب  ابة ال قارير الرنوية وإرسالها إلى وحدة اإرشاد بالمديرية.  .27

      أميل إلى إجراء البحوث والدراسات في المجا  اإرشادي .  .28

الرشادية ال أتردد في اس شارة طبيب أخصائي عن حالة من الحاالت ا  .29

. 

     

      مي وتحديد مواعيد للمقابالت االرشادية .ال    بالدوا  اليو   .11

      أشار  ادارة المدرسة في ات ا  القرارات ال ا ة بالعملية االرشادية.  .10

      أحافظ على سرية المعلومات ال ا ة  للطلبة المر رشدين .  .12

 

 شكرا  لحسن تعاونكم



 

99 
 

 م أداة الدراسة لجنة تحكي قائمة أعضاء: ( 8ملحق )

 

 الرقم

 

 

 سم المحكما

 

 التخصص

 

 

 الجامعة

7 

 

 

 الدكتور محمد عجوة

 جامعة الخليل علم نفس تربوي

3  

 إبراهيم المصري الدكتور

 جامعة الخليل ارشاد تربوي

9  

 الدكتور كامل كتلو

 جامعة الخليل علم نفس

5  

 الدكتور محمد عبد الفتاح شاهين

 القدس المفتوحةجامعة  ريسمناهج وطرق تد

4  

 خالد كتلو الدكتور

 جامعة القدس المفتوحة مقياس وتقويم

.  

 الدكتور محمد عكة

 الجامعة فلسطين األهلية علم اجتماع

2  

 الدكتورة فردوس عبد ربة العيس

 جامعة بيت لحم علم اجتماع

1  

 الدكتور موريس بقلة  

 جامعة بيرزيت علم نفس تربوي

3  

 رمحيرة رفاء الالدكتو

 رزيتجامعة بي أساليب علوم 

74 

 

 

 الدكتور حازم أبو جزر

 جامعة بيرزيت أساليب علوم
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 الخليل شمال مديرية المهمة تسهيل كتاب :(4) رقم ملحق
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 يطا مديرية المهمة تسهيل كتاب :(5ملحق)
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 الخليل وسط مديرية المهمة تسهيل كتاب :(6) رقم ملحق
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 الخليل جنوب مديرية المهمة تسهيل كتاب :(7) ملحق
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 الستجابات النسبية واألوزان المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات (:8رقم) ملحق

 .األداء لجودة الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين

 رقم

 الفقرة
 األداء جودة مؤشرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 اريالمعي

 النسبي الوزن

( %) 

 94.0 0.56 4.70  .المسترشدين للطلبة  الخاصة المعلومات ريةس على أحافظ 0

 92.0 0.55 4.60 .الدراسة على وأشجعهم الطلبة أدعم 9

 91.4 0.54 4.57 .والتربوي النفسي اإلرشاد بأهداف الطلبة توعية على أعمل 3

 0.49 0.64 4.52 .الظاهرة هذه نم الحد أجل من وتأخرهم الطلبة تغيب باهتمام أتابع 4

 90.0 0.59 4.50 .ونفسية واجتماعية وتربوية سلوكية إرشادية خدمات بتقديم أهتم 8

 89.8 0.61 4.49  .االرشادية للمقابالت مواعيد وتحديد اليومي بالدوام ألتزم 1

4 
 يف والتعليم التربية مديرية بها تقوم التي والدورات الندوات أحضر

  .اإلرشادي ملالع مجال
4.48 0.67 .689 

 89.4 0.66 4.47  .مشكالتهم لحل الطلبة مع فردية لقاءات بعقد أقوم 5

 89.2 0.62 4.46 .اإلرشادية العملية إطار في معهم أعمل من كل مع إيجابية عالقتي 2

 .089 0.72 54.4 .اإلرشادية بالعملية الخاصة القرارات اتخاذ في المدرسة إدارة أشارك 01

 89.0 0.58 4.45  .اإلرشادية قضاياهم بمتابعة وألتزم نالمتفوقي الطلبة أشجع 00

 88.8 0.74 4.44 .بالمديرية اإلرشاد وحدة إلى وإرسالها السنوية التقارير بكتابة أهتم 09

 88.4 0.63 4.42  .المدرسة في اإلرشادية التوعية بنشر أهتم 03

 88.0 0.73 4.40 .الطلبة مع اعيةاجتم مهنية عالقات لتكوين أسعى 04

 86.6 0.67 4.33 .األداء في التقدم على وأشجعهم دراسيا المتأخرين الطلبة أتابع 08

 86.2 0.76 4.31  .بأول أوال   اإلرشادي بالعمل الخاصة السجالت بإنجاز أهتم 01

04 
 وبشكل ائهمأبن قضايا لمناقشة األمور أولياء مع فردية لقاءات بعقد أقوم

  .دوري
4.30 0.65 86.0 

 85.2 0.70 4.26 .واإلجراءات األهداف واضحة يومية خطة وفق اإلرشادي العمل أنجز 05

 84.8 0.67 4.24 .اإلرشادية للعملية السنوية بالخطة ألتزم 02

 84.6 0.70 4.23 .الجماعي اإلرشاد خالل من وتوجيهية إرشادية خدمات أقدم 91

90 
 المشكالت مع تعاملال في ومفاهيمه الديني رشاداإل أفكار من استفيد

  .اإلرشادية
4.05 0.75 81.0 

 80.8 0.82 4.04  .اإلرشادية الخطة في األمور أولياء لمشاركة أسعى 99
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 رقم

 الفقرة
 األداء جودة مؤشرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 اريالمعي

 النسبي الوزن

( %) 

 79.8 0.82 3.99  .اإلرشادية النظريات على مبنية إرشادية إجراءات أضع 93

 78.4 790. 3.92  .التعلم صعوبات ذوي للطلبة انامتح كل في العلمية المستويات أتابع 94

98 
 بالعمل عالقة ذات مؤسسات إلى الطلبة مع ميدانية بزيارات أقوم

  .اإلرشادي
3.84 0.85 76.8 

 76.0 0.90 3.80  .اإلرشادية الحاالت من حالة عن أخصائي طبيب استشارة في أتردد ال 91

 71.0 0.99 3.55  .شادياإلر لمجالا في والدراسات البحوث إجراء إلى أميل 94

 .142 4293 5239 الكلية درجةال 
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 الستجابات النسبية واألوزان المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات (:9رقم) ملحق

 .الذهنية لليقظة الخليل محافظة في الحكومية المدارس في التربويين المرشدين

 رقم

 الفقرة
 المؤشرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوزن

 النسبي

( %) 

 90.0 0.69 4.50  .المسترشدين مشاكل إلى اإلصغاء على قادر أنني أشعر 7

3 
 واالجتماعية النفسية المجاالت جميع في للمسترشدين المشكالت حل أحاول

 .والسلوكية والتربوية
4.28 0.63 85.6 

 85.0 0.65 4.25 .به ومأق إرشادي إجراء كل بعد راجعة تغذية عمل على القدرة لدي 9

 84.2 0.64 4.21 .بالمسترشدين الخاصة لألمور وفهمي إدراكي مستوى قيمأ 5

 84.2 0.76 4.21 .كمرشد رأيي مع المتعارضة أو المتوافقة األفكار كل أتقبل 4

 83.2 0.75 4.16 .اإلرشاد في المتشابهة المشكالت لمواجهة السابقة خبراتي استخدم .

2 
 العملية في الجديدة المواقف لمواجهة اإلبداعي التفكير راتيجياتاست أستخدم

  .اإلرشادية
4.04 0.67 80.8 

 79.6 0.69 3.98 .التفكير في مبدعا   مرشدا نفسي أعتبر 1

 78.4 0.83 3.92 .الصعبة األوقات في حتى والفكاهة الدعابة بروح أتمتع 3

 74.2 0.84 13.7 .المسترشدين لمشكالت يةالمستقبل ثباألحدا التنبؤ على القدرة أمتلك 74

 59.4 1.44 4.09 الكلية الدرجة

 89.0 0.59 4.45  .اإلرشادي بالعمل يتعلق ما بكل لالستطالع حب لدي 7

 81.6 0.70 4.08 .اإلرشاد ميدان في جديد هو ما كل تجريب الى أميل 3

 81.2 0.73 4.06  .به وأهتم أالحظه شيء كل معرفة إلى أميل 9

 80.8 0.63 4.04 .للمشكالت المجردة الحلول ابتكار على القدرة لدى 5

 77.2 0.67 3.86 .بلحظة لحظة عقلي في يدور ما لمراجعة الفضول لدى 4

 64.8 1.02 3.24 .عملي على وتؤثر حياتي في تحدث تطورات أي من بالقلق أشعر .

 48.4 251. 2.42 .لهأفع بما وعي على أكون أن دون بطريقه أعمل 2

 44.1 1.41 43.3 الكلية الدرجة

 71.4 0.83 3.57 .الوقت نفس في المهام من بعدد القيام يمكنني 7

 62.2 1.17 3.11 .به أقوم ما لكل تقييم دون جيد بشكل الي الموكلة والمهام وظائفي أؤدي 3

 57.2 1.07 2.86 .به أقوم الذي اإلرشادي العمل عن بعيدا   تفكيري من جزء ينشغل 9

 57.2 1.16 2.86 .اليهم منتبه أنني من متأكدا أكون أن دون المسترشدين مع اإلصغاء في أندمج 5

 53.4 0.92 2.67 .الذهني بالشرود أصاب أن السهل من 4
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 رقم

 الفقرة
 المؤشرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوزن

 النسبي

( %) 

 49.0 1.10 2.45  المسترشدين مع العمل إطار في المناسبة الكلمات أجد أن الصعب من .

 10.1 1.44 3.15 الكلية الدرجة

 90.0 0.58 4.50 .المسترشد فهم على قدرتي لتحسين تاحةالم األساليب كل أستخدم   7

 86.8 0.63 4.34 .المستقبل في منها ألتعلم سبيال وأجدها أخطائي على أتعرف 3

 85.8 0.63 4.29 .أفعالي بعواقب وعي على أنا 9

 84.2 0.67 4.21 .نالمسترشدي تجاه ومشاعري إحساسي تصف التي الكلمات اختيار أجيد 5

 83.8 0.59 4.19 .المسترشدين للطلبة ومشاعر أفكار من لدي ما بكل وعي لىع أنا 4

 82.2 0.71 4.11 .المسترشدين تواجه التي المشكالت لحل واحدة بطريقة نفسي أحصر ال .

 81.6 0.70 4.08 .متكاملة اإلرشادية الخطوات جميع أن أرى 2

 80.2 0.77 4.01 .المسترشدين تمشكال لحل المرشدين زمالئي ءآرا من ادةاالستف أحاول 1

3 
 خبرتي خالل من لها قيمة ال وما االهتمام تستحق التي األمور على أحكم

 .اإلرشادية
3.86 0.86 77.2 

 53.4 1.48 4.04 الكلية الدرجة

 94.0 0.56 4.70  .المسترشدين للطلبة  الخاصة المعلومات سرية على أحافظ 7

 92.0 0.55 4.60 .راسةالد على وأشجعهم الطلبة دعمأ 3

 91.4 0.54 4.57 .والتربوي النفسي اإلرشاد بأهداف الطلبة توعية على أعمل 9

 90.4 0.64 4.52 .الظاهرة هذه من الحد أجل من وتأخرهم الطلبة تغيب باهتمام أتابع 5

 90.0 0.59 4.50 .سيةونف تماعيةواج وتربوية سلوكية إرشادية خدمات بتقديم أهتم 4

 89.8 0.61 4.49  .االرشادية للمقابالت مواعيد وتحديد اليومي بالدوام زمألت .

2 
 العمل مجال في والتعليم التربية مديرية بها تقوم التي والدورات الندوات أحضر

  .اإلرشادي
4.48 0.67 89.6 

 89.4 .660 4.47  .مشكالتهم لحل الطلبة مع فردية لقاءات بعقد أقوم 1

 89.2 0.62 4.46 .اإلرشادية العملية إطار في معهم أعمل من كل مع إيجابية عالقتي 3

 89.0 0.72 4.45 .اإلرشادية بالعملية الخاصة القرارات اتخاذ في المدرسة إدارة أشارك 74

 89.0 0.58 4.45  .اإلرشادية قضاياهم بمتابعة وألتزم المتفوقين الطلبة أشجع 77

 88.8 0.74 4.44 .بالمديرية اإلرشاد وحدة إلى رسالهاوإ السنوية التقارير بكتابة أهتم 73

 88.4 0.63 4.42  .المدرسة في اإلرشادية التوعية بنشر أهتم 79
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 رقم

 الفقرة
 المؤشرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوزن

 النسبي

( %) 

 88.0 0.73 4.40 .الطلبة مع اجتماعية مهنية عالقات لتكوين أسعى 75

 86.6 0.67 4.33 .األداء في التقدم على وأشجعهم دراسيا المتأخرين الطلبة أتابع 74

 86.2 0.76 4.31  .بأول أوال   اإلرشادي بالعمل الخاصة السجالت بإنجاز أهتم .7

 86.0 0.65 4.30  .دوري وبشكل أبنائهم قضايا لمناقشة األمور أولياء مع فردية لقاءات بعقد أقوم 72

 85.2 0.70 4.26 .إلجراءاتوا األهداف واضحة يومية خطة وفق اإلرشادي العمل أنجز 71

 84.8 0.67 4.24 .اإلرشادية للعملية السنوية الخطةب ألتزم 73

 84.6 0.70 4.23 .الجماعي اإلرشاد خالل من وتوجيهية إرشادية خدمات أقدم 34

 81.0 0.75 4.05  .اإلرشادية المشكالت مع التعامل في ومفاهيمه الديني اإلرشاد أفكار من استفيد 37

 80.8 0.82 4.04  .رشاديةاإل الخطة في األمور أولياء لمشاركة عىأس 33

 79.8 0.82 3.99  .اإلرشادية النظريات على مبنية إرشادية إجراءات أضع 39

 78.4 0.79 3.92  .التعلم صعوبات ذوي للطلبة امتحان كل في العلمية المستويات أتابع 35

 76.8 0.85 3.84  .اإلرشادي بالعمل قةعال ذات ساتمؤس إلى الطلبة مع ميدانية بزيارات أقوم 34

 76.0 0.90 3.80  .اإلرشادية الحاالت من حالة عن أخصائي طبيب استشارة في أتردد ال .3

 71.0 0.99 3.55  .اإلرشادي المجال في والدراسات البحوث إجراء إلى أميل 32

 5821 1232 4293 الكلية الدرجة

  

  


