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اإلىداء
إالىي ال يطيب الميل إال بشكره وال يطب النيار إال بطاعتك ،وال تطيب المحظات إال بذكرك وال
تطيب اآلخرة إال بعفوك ،وال طيب الجنة إال برؤيتك.
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تذبل ،إلى الظل الذي آوي إليو في كل حين
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ُ
إلى من تحمّو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي ،إلى من معيم سعدت،
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إليكم (أساتذتي وأصدقائي وصديقاتي)
ُ
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ىذا البحث
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َ
ومن لم يكن ،إلى كل عزيز عمى قمبي إلى كل من
وأخي اًر إلى من كان لو من كالمي نصيب ْ
تمنى لي الخير ولو بدعوة ،أىديكم بحثي المتواضع ،سائمتاً المولى عز وجل القبول والمغفرة
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الشكر والتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيد المرسمين سيد الخمق أجمعين سيدنا محمد
وعمى آلو وصحبو أجمعين ،يشرفني أن أقف وقفة عرفان ينسب فييا الفضل إلى أىمو وأصحابو.
فبأسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان واعترافاً بمن كان ليم الفضل بعد اهلل في إنجاز ىذا
البحث.
فإنني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى استاذي الفاضل الدكتور كمال مخامرة الذي أشرف عمى
رسالتي ،ومنحني من وقتو واىتمامو ونصحو وتوجييو ،فكان نعم المعمم الناصح في بحثي
ودراستي فجزاه اهلل عني خير الجزاء.
والشكر الجزيل موصول ألعضاء لجنة المناقشة الكرام الممثمة بالدكتور كمال مخامرة مشرفاً
ورئيساً ،والدكتور كامل كتمو ،واألستاذ الدكتور مجدي زامل ،عمى تفضميم بمناقشة ىذه الرسالة
واثرائيا بآرائيم لتخرج بأحسن حال.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة المحكمين الذين تفضموا بتحكيم أدوات الدراسة .والشكر
الجزيل موصول لممرشدين التربويين الذين أبدوا تعاوناً أثناء تطبيق أدوات الدراسة.
والشكر موصول إلى الذين تتممذت عمى يدييم في مسيرة حياتي التعميمية والعممية ،وأخص
بالذكر الدكاترة األفاضل الذين تعممت عمى يدييم ونمت من عمميم وخبرتيم طول السنين الدكتور
محمد عجوة ،الدكتور نبيل الجندي ،الدكتور كامل كتمو ،والدكتور إبراىيم المصري فمكم مني كل
الشكر والحب والتقدير.
وأخي اًر ،إلى كل من ساعدني عمى إتمام ىذه الرسالة وغفمت عن ذكرىم في السطور السابقة ليم
مني كل الشكر والتقدير وال يسعني إال أن أدعو اهلل أن يرزقني السداد واليدى وأن يجعل ىذا
العمل خالصاً لوجو الكريم
الباحثة :دعاء إبراىيم التمبيشي
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الممخص:
ىممدفت الد ارسممة إلممى التعممرف عمممى الممذات المينيممة ،وعالقتيمما بقمممق األداء لممدى المرشممدين
التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل ،وتكونممت عينممة الد ارسممة مممن ( )959مرشممداً
من المرشدين التربويين في محافظة الخميل ،وجرى استخدام المنيج الوصفي االرتباطي من خالل
تطبيق مقياس الذات المينية ،ومقياس لقمق األداء عمى عينة من المرشدين التربويين في المدارس
الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل ،وتوصمممت الد ارسممة إلممى وجممود عالقممة عكسممية دالممة إحصممائياً بممين
ال ممذات الميني ممة ومس ممتوى قم ممق األداء ،وأن مس ممتوى ال ممذات الميني ممة ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي
المدارس الحكومية في محافظة الخميل جاءت بدرجة مرتفعة ،كما أظيمرت النتمائج أن قممق األداء
لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل جاءت بدرجة منخفضة.
وأظيممرت النتممائج عممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات أف مراد
عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظمة
الخميل تعزى لمتغيرات الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤىل العممي ،والمديرية.
كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسمطات اسمتجابات أفمراد
عينممة الد ارسممة لمسممتوى قمممق األداء لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة
الخميم ممل تعم ممزى لمتغيم ممرات الجم ممنس ،والمؤىم ممل العممم ممي ،ووجم ممود فم ممروق ذات داللم ممة إحصم ممائية فم ممي
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في الممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغيري سنوات الخبرة ،والمديرية وكانت الفمروق لصمالح ذوي
الخبرة ( )10-6سنوات ومديرية التربية والتعميم في يطا.
وفي ضوء النتائج السابقة ،توصي الباحثة أن تعمل مديريات التربية والتعميم العمالي عممى
حممل المشممكالت المينيممة األكثممر تك م ار اًر ،والعمممل عمممى رفممع مسممتوى كفمماءة المرشممدين التربويممون مممن
ك

خالل معالجة ىذه المشكالت ،والمحافظة عمى مستوى الذات المينية لممرشدين ،ممن خمالل تبمادل
الخبم مرات بمممين المرش ممدين ،وعقمممد ورشم ممات عم ممل لتبم ممادل الخب م مرات اإلرش ممادية ،وممارس ممة الميمممارات
اإلرشممادية مممن خممالل تممدريبات داخممل كممل مديريممة ،وأن تعمممل مديريممة التربيممة والتعممميم فممي يطمما عمممى
تبممادل الخب مرات مممع المممديريات ،مممن أجممل تخفيممف مسممتوى قمممق األداء لممدى مرشممدييا ،وأن تعمممل
مديريات التربية والتعميم عمى دمج المرشدين ذوي الخبرة القميمة مع مرشدين ذوي خبرة عاليمة ،ممن
أجممل ممارسممة العمممل اإلرشممادي عمممى أرض الواقممع ،وتبممادل الخب مرات قبممل ت موزيعيم عمممى م ممدارس
خاصة بيم.

ل

Abstract:
The study was designed to identify the professional self and its relation to the
performance anxiety of the educational counselors in the public schools in Hebron
governorate. The study sample consisted of (159) educational counselors in Hebron
governorate. The descriptive descriptive approach was applied through the application
of the professional self-scale, The study found that there is a statistically significant
inverse relation between the professional self and the level of performance anxiety.
The level of the professional self in a sample of educational counselors in the public
schools in Hebron governorate was high, The results showed that the performance of
a sample of educational counselors in the public schools in Hebron governorate was
low.
The results showed that there were no statistically significant differences in the
responses of the members of the study sample to the level of the professional self in a
sample of educational counselors in the public schools in Hebron governorate due to
gender variable, years of experience,
The results showed that there were no statistically significant differences in the
responses of the sample members to the level of performance anxiety in a sample of
educational counselors in the public schools in Hebron governorate due to the gender
variable and the scientific qualification. In a sample of educational counselors in
public schools in Hebron governorate due to the variable years of experience, the
directorate was the differences for the benefit of the experienced (6-10) years and the
directorate Yatta.
The researcher recommends that the directorates of education provide the most
frequent professional problems and work to raise the level of competence of the
counselors by addressing these problems and maintaining the professional level of the
mentors by exchanging experiences among the guides and conducting workshops to
exchange the guiding experience and practicing the guiding skills through training in
And the Directorate of Education in the Yatta branch will work to exchange
experiences with the directorates in order to reduce the level of performance concern
of its counselors. The Education Directorate will integrate the few experienced
counselors with highly experienced counselors from the Ministry of Education. Most
of the practice of guiding work on the ground and exchanging experiences before
unloading them on their own schools.

م

الفصل األول
مشكمة الدراسة وأىميتيا
 المقدمة
 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا
 فرضيات الدراسة
 أىمية الدراسة
 أىداف الدراسة
 مصطمحات الدراسة
 حدود الدراسة

9

 1.1المقدمة
يعتبر المرشد من أىم الركائز ٍ
االساسية التي يستند إلييا نظام التعميم في المدارس ،حيث يعمل
المرشدين عمى ت ناول المشكالت التي تحد من فعالية التربية والتعميم ومساندة المعممين في حل
كثير من المشكالت التي تعصف بالطمبة والنظام التعميمي في المدارس ،من ىذا المنطمق تعتبر
الذات المينية ذات أىمية بالغة في عمل المرشد التربوي من أجل رفع مستوى األداء والتخمص
من كثير من المشكالت التي تحيط بالطمبة والنظام التربوي في المدارس ،كما أن قمق األداء يحد
من فعالية المرشدين وحمل الرسالة التي يسعون إلى تحقيق في ظل النظام التربوي ضمن
المؤسسات التربوية.
ويعتبر اإلرشاد عممية تعميم ومساعدة من خالل الخدمات اإلنسانية الشخصية التي يجري تقديميا
بطريقة مينية ،وتقدم المساعدة إلى لألفراد والجماعات باختالفيم ،لفيم أنفسيم وفيم اآلخرين،
والتكيف والتغمب عمى المشكالت التي تواجييم باختالفيا ،واليدف من عممية اإلرشاد ىو
الوصول لمصحة النفسية ،ويقدم الخدمات اإلرشادية مرشد متخصص في مجال اإلرشاد حاصل
عمى مؤىل عممي في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي ،وتدريب واشراف متخصص في مجال
تخصصو ،ويمتمك الميارات واألساليب اإلرشادية المختمفة ويمارسيا ،التي تمكنو من تقديم
الخدمة الفعالة ومساعدة طالبييا من خالل الخدمات اإلرشادية ،التي تمبي احتياجات المسترشد
(الميايرة وطنوس.)2016 ،
ومن خالل العمل الذي يقوم بو المرشدون التربويون في المدارس ،تزداد أىمية الحقل التربوي من
خالل السعي إلى تحقيق الصحة النفسية لمطمبة ،وتحقيق التوافق النفسي والتربوي والميني،
وتحقيق الذات ،وتحسين العممية التربوية من خالل القيام بعممية التوجيو واإلرشاد ،فالمرشد
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التربوي من خالل ممارساتو التي يقوم بيا داخل المدرسة يكون ىو المسؤول عن التوجيو
واإلرشاد واألداة التي من خالليا يتم تحقيق أىداف المؤسسة التربوية ،ألن نجاح عممية التوجيو
واإلرشاد النفسي يتوقف عمى مستوى أداء المرشد الميني ،لذا يتوجب عمى العاممين في المجال
التربوي مساعدة المرشدين التربويين في المحافظة عمى مستوى أدائيم وتطويره باستمرار ،لكي
يواكب التقدم والتغيرات المجتمعية ،من أجل تقديم أفضل الخدمات اإلرشادية لمطمبة (شمح،
.)2015
ولذلك تبرز الحاجة إلى عممية التوجيو واإلرشاد النفسي في المدارس من خالل دراسة أىم
احتياجات طمبة المدارس في مراحل نموىم المختمفة بسبب التغيرات :األسرية واالجتماعية،
والتقدم العممي والتكنولوجي ،وحدوث تطور في التعميم ومناىجو ،وزيادة أعداد الطمبة في
المدارس ،وكذلك التعقيدات التي طرأت عمى العمل والمين ،باإلضافة إلى زيادة معدالت وجود
القمق واالضطرابات النفسية واالنحرافات السموكية بين الطمبة ،وىذا من أجل توفير الصحة
النفسية ليم في المدارس (األش.)2012 ،
فالمرشد محور العممية اإلرشادية حيث تمعب شخصيتو دو اًر ميماً ،وتسيم بشكل إيجابي في
تحقيق الصحة النفسية لمطالب ،وتساعده في استغالل مياراتو المينية واالستفادة من جميع
الطرق واألساليب في إدارة العمميات اإلرشادية ،وبطريقة دقيقة لتحقيق أىداف العممية اإلرشادية
(ابن خدة.)2016 ،
دور أساسي في تعزيز عمل المرشد من خالل التعرف إلى المعمومات التي
ولمذات المينية ٌ
يمتمكيا الشخص عن نفسو ،ومدى مالءمتيا لمعمل الذي يقوم بو المرشد ،والتي تؤثر في أسموب
اتخاذ القرار الميني ،فاختيار مينة معينة يمكن اتخاذه بطريقة معرفية عقمية ،تتطمب من المرشد
3

فيم طبيعة عممية اتخاذ القرار ،القائم عمى أساس فيم المرشد لذاتو المينية ومعرفتو لمينتو ،ثم
تقييم النتائج الممكنة أو المحتممة لممعرفة التي يمتمكيا من خالل ممارسة عممية اإلرشاد ،ففاعمية
الذات المينية ،وتمكن المرشد من اتخاذ القرار نحو موقف ما أو مشكمة ما يسعى إلى حمّيا (أبو
عيطة والكوشة.)2017 ،
وترتكز الذات المينية عمى مستوى اكتساب المرشد الميارات اإلرشادية في أثناء عممية التعميم
والتنشئة المينية الناتجة عن التربية المينية ،التي خضع ليا الفرد خالل نموه الميني التي عمى
أساسيا تم اختيار نوع العمل أو المينة التي تالئمو وتشبع رغباتو ،وتشكل الذات المينية لمفرد
مكوناً رئيساً من مكونات الذات ،وتُعد أحد العناصر األساسية الميمة التي تييئ الفرد التخاذ
القرار والنجاح في الحياة العممية والمينية ،وذلك بتطبيق الميارات اإلرشادية التي أتقنيا خالل
حياتو المينية (ماريف.)2013 ،
فالذات المينّية ترتكز عمى العوامل المعرفية التي يتمتع بيا المرشد ،والتي تؤثر عمى تطوير
اىتمام المرشد وأىدافو وسموكو بمجال االستكشاف الوظيفي ،واتخاذ القرار الميني خالل ممارستو
العمل اإلرشادي ،حيث تشير الذات المينية إلى درجة ثقة المرشد بأنو سينجح في الميام المتعمقة
بالعممية اإلرشادية وااللتزام الوظيفي تجاه المينة التي يمارسيا (أبا الخيل.)2017 ،
كما أن نجاح األداء الميني من أىم االعتبارات األساسية التي ترفع من فاعمية الذات بدرجة أكبر
عندما تكون الصعوبات تواجو المرشد في أثناء قيامو بميامو ،كما إن اإلخفاق ال يؤثر في
الفاعمية الذاتية إذا كان الفرد يعتقد أنو لم يبذل سوى جيد قميل ،أو أن الفرد تعرض لظروف
قيرية تحد من نجاح أدائو الميني(الرواحية.)2016 ،
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في حين يرى أصحاب االتجاه اإلنساني روجرز ( )Rogers, 1987-1902وماسمو (-1970
 )Maslow,1908أن القمق ينتج عن شيء قيري ،ينتج عنو تيديد لمفيوم الذات ،وىذا َي ُحد من
الذات المينية ،ويعتقمدون أن القمق ينتج عندما يوجو المرشد حاالت النفسية التي تعيق قيامو
بميامو األساسية .بينما ينظر السموكيون دوالرد وميمر ( )Miller, and Dollardلمقمق عمى
أنو سموك َم ِع ْيش ممن البيئة التي يعيش فييا المرشد خالل ممارستو ميامو اإلرشادية ،ويفسرون
القمق في ظل االشتراط الكالسيكي ،حيث ينشأ القمق كمما ظيمرت المثيمرات المحايدة التي تحد من
فاعمية عمل المرشد (محمد وعبد الكريم.)2013 ،
وينظر لمقمق عمى أنو من الظواىر النفسية ،التي يصحبيا انفعاالت تؤثر في أداء المرشد وفي
فعالية العممية االرشادية ،وىذا التأثير قد يكون إيجابياً من خالل بذل المزيد من الجيد من أجل
الوصول إلى اليدف المنشود من العممية اإلرشادية ،وقد يكون التأثير سمبياً من خالل إعاقة
األداء ،وعدم اتباع الخطوات السميمة في العمل اإلرشادي (أبو غالي وأبو مصطفى.)2016 ،
وعندما يمتحق المرشد بمينتو يسعى إلى تحقيق االتزان الذاتي واالجتماعي والميني ،وذلك بسعيو
لموصول إلى ىدفو ،لكي يصبح عضوا ِ
فاعالً في المينة التي يمارسيا خالل حياتو المينية ،حيث
أظير ميدان اإلرشاد والتوجيو الحاجة إلى ضرورة المزاوجة بين الفرد والذات المينية التي يعمل
فييا ،فالمينة التي مارسيا المرشد ليست ميارات معزولة يؤدييا المرشد ،وانما ىي أسموب حياة
وذات ُبعد تفاعمي مع شخصية المرشد والميارات التي يؤدييا في أثناء ممارستو العممية اإلرشادية
(الشرفا.)2011 ،
كما ترتبط فاعمية المرشد بعوامل متعددة منيا مياراتو في االتصال ،مستوى تدريبو عمى الميارات
اإلرشادية ومستوى قمق األداء لديو وىذه العوامل قابمة لمتعديل واالكتساب عن طريق برامج
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التدريب المناسبة ،وقد وجد أن بعض المرشدين يتكيفون مع الدور الذي يقومون بو بينما
البعض اآلخر في حالة قمق دائم وعدم استقرار نتيجة لعدم قدرتيم عمى التكيف في العمل الذي
يقوم بو من خالل توظيف الميارات اإلرشادية المختمفة ،لذا فإن عممية خفض قمق األداء لدى
المرشدين تساعد في تشخيص ووضع البرامج الفاعمة لتحقيق أىداف العممية اإلرشادية في
المدارس (.)Patricia,2010
وترى الباحثة ان دراسة الذات المينية وعالقتيا بقمق األداء جانب ذو أىمية بالغة؛ ألن ذلك يؤثر
عمى توظيف الميارات والفنيات اإلرشادية أثناء القيام بالعممية اإلرشادية ،وقد ينشأ قمق األداء
عند المرشد لخوفو من نتائج سموك محدد ،أو عدم التأكد من نجاح العمل اإلرشادي الذي يقوم
بو ،أو إحساس المرشد بانخفاض مستوى كفاءتو أو ضعف في مستوى الميارات التي يمارسيا،
وبناء عمى ذلك إذا لم يتم ضبط وسيطرة المرشد عمى الميارة وممارستيا بالشكل الصحيح من
ً
المحتمل أن يؤثر ذلك عمى مستوى الذات المينية مما يسبب لو قمق في أداء الميام الموكمة لو
وعدم قدرتو عمى تحقيق اليدف المنشود من الميارات اإلرشادية التي يمارسيا ،لذلك قامت
الباحثة بدراسة الذات المينية وعالقتيا بقمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل.
 2.1مشكمة الدراسة
من خالل الدراسة واالطالع ومالحظة بعض الدراسات السابقة ،مثل :دراسة السعدي (،)2017
ودراسة البادي ( ،)2014ودراسة البيدل ( ،)2013تبين لمباحثة أىمية مفيوم الذات المينية في
بمورة شخصية المرشد ،عمى اعتبار أنو أىم العناصر التي تؤثر في ممارسة الميارات اإلرشادية،
وكذلك أىميتو في تقبل المرشد لذاتو ،ومدى مساىمتو في تنظيم السموك وأوجو النشاط المتعددة
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في الحياة المينية ،وكذلك مدى تأثير قمق األداء عمى المرشد وأدائو الميني ،وضرورة التخمص
منو ،ذلك ألن مفيوم الذات الميني وقدرة الفرد عمى التخمص من التغيرات السمبية في اتجاىات
وسموك الفرد من مظاىر الصحة النفسية ،وبناء عمى ذلك وجدت الباحثة أىمية القيام بدراسة
العالقة بين الذات المينية وقمق األداء لدى المرشدين التربويين.
 3.1أسئمة الدراسة
تمحورت أسئمة الدراسة باألسئمة اآلتية:
 -1ما مستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة
الخميل ؟
 -2ما مستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل؟
 -3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى
الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى
إلى متغيرات( :الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤىل العممي ،والمديرية) ؟
 -4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول قمق
األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى إلى
متغيرات( :الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤىل العممي ،والمديرية) ؟
 -5ىل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين مستوى الذات المينية ومستوى قمق األداء لدى
المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل ؟
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 4.1فرضيات الدراسة
سعت ىذه الدراسة لفحص الفرضيات اآلتية:
انبثق عن سؤال الدراسة الثالث الفرضيات()4-1
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي.
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية.
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انبثق عن سؤال الدراسة الرابع الفرضيات()8-5
 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس.
 -6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
 -7ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي.
 -8ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية.
انبثق عن سؤال الدراسة الخامس الفرضية ()9
 -9ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05بين مستوى
الذات المينية وقمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة
الخميل.
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 5.1أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة الحالية من الناحيتين النظرية والتطبيقية عمى النحو اآلتي:
أ – األىمية النظرية:
- 1ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى أىمية الموضوع المذي تتناولمو ،وىمو المذات المينيمة لممرشدين
مر ميماً فمي تشكيل أداء
التربويين وعالقتو ببعض المتغيرات ،حيث تعتبر الذات المينية متغي اً
المرشد التربوي ،ففي ضوء معتقدات المرشد التربوي عن الذات المينيمة تتحمدد الخدمات المينية
التي يؤدييا ،ومقدار الجيد الذي يبذلو ومثابرتو ،رغم ما قمد يواجيمو ممن معوقات.
 -2تعود أىميتيا في تناوليا لممذات المينية لممرشدين التربويين وقمق األداء ،فمن خالل االطالع
عمى األدبيات والدراسات المسابقة الخاصة بالمرشد التربوي لوحظ أنيا اىتمت بشكل خاص فمي
وصمف الممشكالت النفمسية والسموكية وكيفية التعامل معيا ،عمى حساب االىتمام بالشخص الذي
يممارس ىمذا المدور وىمو المرشد ،والذي يواجو ىذا الكم اليائل من المشكالت داخل المؤسسات
التربوية .كما أن ىذه الدراسة تبرز دور المرشدين التربويين الذي لو دور كبير في إعداد الطمبة
لمساعدتيم في التغمب عمى مشكالتيم.
ب -األىمية التطبيقية:
- 1تعريف المرشدين التربويين بأبعاد الذات المينية الكتشاف نقاط القوة لمدييم لتعزيزىما وتطويرىا
وصقميا بالمعرفة والخبرة .
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- 2إطالع المعنيين في و ازرة التربية والتعميم العالي عمى مستوى الذات المينية لممرشمدين
التربويين؛ لتحديد ُسبل االرتقاء الميني ليم ،سواء من خالل تطوير برامج اإلعداد والتدريب أو
أسماليب التعيين والتوظيف.
- 3كما ترجع أىمية ىذه الدراسة إلى تطوير استبيانة خاصة بأبعاد المذات المينيمة تمساعد
القائمين والمسئولين التربويين عمى معرفة مدى مالءمة الشخص لممينة.
- 4يتوقع من ىذه الدراسة فتح مجال إلجراء دراسات جديدة.
 6.1أىداف الدراسة:
انبثقت عن أسئمة الدراسة الحالية األىداف اآلتية:
-1معرفة مستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة
الخميل.
 -2معرفة مستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة
الخميل.
 -3معرفة العالقة بين الذات المينية وقمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية
في محافظة الخميل.
 -4معرفة دور كل من (الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤىل العممي ،والمديرية) عمى مستوى الذات
المينية ومستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل.
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 7.1مصطمحات الدراسة:
المرشد التربوي :ىو المرشد المسجل رسمياً في سجالت المستخدمين في و ازرة التربية والتعميم،
والذي يعمل ضمن إطار قسم التوجيو واإلرشاد ،ويقوم بتقديم الخدمات اإلرشادية لمطمبة (شمح،
.)2015
الذات المينية لممرشد :ىي قدرة المرشد التي تمكنو من أداء سموك معين ،يرتبط بما يقوم بو من
ميام تربوية وارشادية تشمل :المعارف ،والميارات ،واالتجاىات المرتبطة بالعمل اإلرشادي،
وتؤدي بمستوى كامل ينعكس أثره عمى سموك الطمبة بشكل يمكن مالحظتو في سموك المرشد
التربوي وأدائو (الشريف.)2015 ،
التعريف اإلجرائي لمذات المينية تعرف الباحثة الذات المينية إجرائياً :بأنيا عبارة عن مدركات
الفرد لمعارفو وخبراتو ومياراتو والتزاماتو وأنشطتو وانفعاالتو وسمات شخصيتو ،وتقدير اآلخرين
لو في أثنماء تأديتمو لعممو عمى مقياس الذات المينية  ،وىي الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص
عممى مقيماس الذات المينية.
مفيوم الذات الميني المدرك :ىي الطريقة التي يدرك بيا الفرد نفسو عمى حقيقتيا وواقعيا وليس
كما يرغبيا ،وتشكل إدراكات الفرد ىذه من خالل تفاعمو مع البيئة (عموان.)2009 ،
مفيوم الذات الميني المثالي :ىي المدركات والتصورات التي تحدد الصورة لمشخص الذي يود
أن يكون عمييا في الحياة الواقعية (خضر.)2015 ،
مفيوم الذات الميني االجتماعي :ىي المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد أن
اآلخرين في المجتمع يتصورىا وتتضمن وجية نظر اآلخرين نحو الفرد (خضر.)2015 ،
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قمق األداء :ىمو عبمارة عمن حالمة القممق التي تنتاب المرشد في أثنماء عمميمة التقيميم ،وقمد تسمتمر
معمو خمالل فترة العمل بشكل متواصل ،ويسمى ذلك عندئذ سممة القممق(الشريفين.)2011 ،
التعريف اإلجرائي لقمق األداء :ىي الدرجة التي يحصل عمييا المرشد عمى مقياس قممق األداء،
الممذي يشممتمل العديممد مممن األبعمماد الفرعيممة المتمثمممة فممي :البعممد السموكي ،ويتجممى فمي سمموك
اليمرب ممن المواقمف الضماغطة ،ومواقمف المواجية والصمت واإلنصات ،والتغذية الراجعة
والمسمؤولية.
 8.1حدود الدراسة ومحدداتيا:
تتحدد ىذه الدراسة بالحدود اآلتية:
 .1الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة الحالية عمى المفاىيم والمصطمحات الواردة في الدراسة
المتصمة بمستوى الذات المينية وعالقتيا بقمق األداء لدى عينة من المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية تبعاً لعدة متغيرات ،وقد تحددت عينة الدراسة باألدوات التي استخدمت
عمى عينة طبقية عشوائية من المرشدين.
 .2الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة عمى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في
محافظة الخميل.
 .3الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي 2019 /2018م.
 .4الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة عمى عينة من المرشدين التربويين في المدارس الحكومية
في محافظة الخميل.
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الفصل الثاني
االطار النظري والدراسات السابقة

 االطار النظري
 الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تناول ىذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة ،المتعمقة بموضوع الدراسة الذي تمحور
حول الذات المينية وعالقتيا بقمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في
محافظة الخميل.
أوالً :الذات المينية
ىي جزء أساسي من فاعميمة المذات لمدى المرشمد التربموي حيث تؤثر في أدائو الميني ،فالميممات
التمي يؤدييا واإلنجازات التي يحققيما المرشمد التربموي ،والعالقمات االجتماعيمة واإلنسمانية التمي
يبنييما ،جميعيما تعطي صورة واضحة كل الوضوح عن فاعمية الذات لدى المرشد التربوي من
خالل الممارسات اإلرشادية التي يمارسيا (مصبح.)2011 ،
ويفسر روجرز ( )Rogers, 1987-1902مفيوم تقدير الذات :أنو بنية مفاىيمية متناسقة
ومنظمة ،تشكل مدركات الشخصية اإلنسانية ،بحيث ينظر إلى الذات من جانبين يكمل بعضيما
بعض ،ىما الحراحشة (:)2012
 الذات الشخصية ( :)Personal selfوتعني الذات كما يراىا الفرد نفسو ،ويؤمن بيذهالذات ويدافع عنيا.
 الذات االجتماعية ( )Social selfوتعني كيفية تصور اآلخرين لمفرد وما يعتقد الفردنفسو حول نظرة الغير لو.
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ويعتقد روجرز أن الذات ىي جوىر الشخصية اإلنسانية ،وأن تقدير الذات حجر الزاوية الذي
ينظم السموك اإلنساني ،وأن مفيوم وتقدير الذات يتأثر بخبرات الفرد وأىدافو ،وفكرة المرشد عن
نفسو ،وىي ارتقائية منذ الميالد ،وتتمايز بالتدريج خالل مرحمتي الطفولة والمراىقة ،وىناك ثالثة
مصادر لتكوين صورة الفرد عن نفسو وتقديرىا ،وىي (أبو شمالة:)2016 ،
 قيم اآلباء وأىدافيم ،والتصورات التي يوجييا الفرد لممجتمع المحيط. خبرات الفرد المباشرة. الصورة التي تكون الصورة المثالية التي يرغب أن يكون عمييا. .2أنواع مفيوم الذات :
قسم فرج وعمرو ( )2012أنواع مفيوم الذات إلى ثالثة أقسام ،وىي:
 مفيوم الذات كما يراىا الفرد نفسو :كيف تدرك ىذه الصورة؟ بالتأمل ،من خالل أسئمة
مخاطبة الذات ،نحو :من أنا؟ ما ىي معتقداتي في الحياة؟ ما ىي توجياتي؟ ماذا أستطيع
أن أفعل؟ ماذا يزعجني؟ ماذا أنجزت في حياتي؟ وماذا أريد أن أنجز؟
 مفيوم الذات كما يراىا اآلخرون :تدرك ىذه الصورة من خالل ممارسة وسموك الفرد وعالقتو
بالناس من حولو ،وذلك من خالل سموكك وتصرفاتك في موقف معين أقول :بأنك عصبي،
وانفعالي ،وميمل ،وكسول ،أو أقول إنك متزن ،وىادئ ،وحميم ،وواسع الصدر ....الخ.
 مفيوم الذات الناتجة عن إدراك الفرد لكيفية رؤية اآلخرين :وتدرك من خالل رؤية الناس
من حولي ،وىذا يعمل عمى تأكيدىا بإيجابية إال أن الفرد في ىذه الحالة يشعر بدرجة عالية
من الرضا عن ذاتو ،والقدرة عمى التوافق مع ذاتو ومحيطو (الصحة النفسية) ،أو العمل عمى
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تغييرىا إذا كانت صورة الذات سمبية؛ ألن الفرد في ىذه الحالة يكون قمقا غير راض،
ضعيف التوافق مع محيطو االجتماعي.
 .3أبعــاد الذات:
ىناك اتفاق بين مجموعة من الباحثين حول أبعاد مفيموم المذات ،وممن أبمرزىم :ويميمام
جمميمس( ،)William Jamesوكولي ( ،)Coleyوميد ( ،)Meedحيث تمثممت األبعماد عمى
النحو اآلتي (عبد العزيز:)2012 ،
 الذات المدركة :وتتكون ممن أفكمار الفمرد الذاتيمة المنسمقة المحمددة األبعاد ممن العناصر
المختمفة لكينونتو الداخميمة والخارجيمة ،وتشممل :عناصمر الممدركات ،والتصمورات التي
تحدد خصائص الذات ،كما تظير في وصف الفرد لذاتو كما يتصورىا ىو.
 الذات االجتماعية  :وتتمثل في الممدركات والتصمورات التمي تحمدد الصمورة التمي يعتقد أن
اآلخرين يتصورونيا ،والتمي يمثميما الفمرد ممن خمالل تفاعممو االجتمماعي ممع اآلخرين.
 الذات المثالية :ىي المدركات والتصورات التمي تحمدد الصمورة المثاليمة لمشمخص الذي يود
أن يكون عمييا.
 .4الذات المينية
يعرف الشمري ( )585 ،2013الذات المينية لممرشد :بأنيا "تصور الفرد لمينتو عمى أنيا
مناسبة لقدراتو الذاتية ورغباتو؛ كي تساعده عمى النجاح في مينتو وأدائو وتحسين مياراتو في
مجال مينتو من أجل التوافق الميني".
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ويعرفيا أبو الخيل ( :)61 ،2017بأنيا "درجة ثقة الفرد بقدراتو عمى أداء الميام المتعمقة
باالختيار الميني وااللتزام الوظيفي ،وىي خبرة تطويرية تسيم في تطورىا البيئة االجتماعية
وخبرات الفرد السابقة".
وتشكل الذات المينية لمفرد مكوناً رئيساً من مكونات الذات ،إذ تُعد أحد العناصر األساسية التي
تييئ الفرد التخاذ القرار والنجاح في الحياة المينية ،خاصة إذا كان ىناك تطابق بين الذات
والبيئة المينية التي انخرط بيا الفرد (الحساوي.)2016 ،
وُيعد مفيوم الذات الميني من أىم أبعاد مفيوم المذات ،ويعتبمر عنمص اًر ميماً فمي الوعي بالذات،
حيث يجب عمى الفرد أن يتمصور أن المينمة التمي يعممل بيما مناسمبة لذاتو ،ومفيوم الذات المينية
لدى الفرد ىي الصورة التي يكونيا الفرد عن ذاتو فمي مجمال عممو ،عمى اعتبار أن مفيوم الذات
متطور بناء عمى مدى االنخراط بالعمل (الشرفا.)2011 ،
وتدل الذات المينية عمى الصورة التي يحمميا الفرد عن نفسو ،والتي تتكون من خالل التفاعل
الميني لمفرد مع بيئة العمل المحيطة ،لتبرز مستويات مختمفة ليذا المفيوم من الدرجة العالية في
السمبية إلى الدرجة العالية في اإليجابية ،ويعتبر ىذا المفيوم مؤش ار عمى درجة :الثقة بالنفس،
والقيمة الذاتية ،والشعور باألمان ،والتفاؤلية  ،...وغيرىا من سمات الشخصية التي تنمي ميارات
العمل (عقون.)2012 ،
وتنشأ الذات المينية تدريجياً لدى الفرد مجرد االلتحاق بعمل مناسب لمتخصص تحقيقاً لحاجات
مختمفة ،يقصد منيا في البداية الحصول عمى الضمان الوظيفي أو الرغبة في االنتماء لزمالء
التخصص ،أو تحقيق النمو الذاتي ،وانطالقاً من التصور لمذات المينية يمكن حصرىا في
األىمية التي يحتميا الفرد الميني في وسط عممو ،ومدى اإلحساس بمكانتو في ىذا الوسط،
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ومدى توافقيا مع الجوانب األكاديمية واالجتماعية والشخصية ،ويرتبط ىذا اإلحساس بإعطاء
األىمية لمذات أو عدم إعطائيا (ماريف.)2013 ،
بقدرتو
ا
ويرى الرواحية ( )2016أن الذات المينية تمثل توقعات الفرد عن نفسو واعتقاده
وامكانياتو ،واألداء الذي يتوقعو من نفسو ،وحتى يكون الشخص
عنصر إيجابياً ومنتجاً ومتوافقاً
اً
قدرتو وامكانياتو الشخصية ،ومدركا ليا ،ويحدد
مع نفسو ومع غيره ،وال بد أن يكون قريباً من ا
االتزن االنفعالي
ا
الشيء الذي يمكنو أن يفعمو في حدود ىذه القدرات التي أدركيا ،ليقربو من
والصحة النفسية ،ويجعمو مؤىالً لتفيم اىتماماتو وأىدافو وسموكو ،ويسعى إلى تطوير مياراتو
المينية.
وفي نظرية باندو ار ( )Bandoraاالجتماعية المعرفية وصف الذات المينية بأنيا البنية المعرفية
التي يتم إنشاؤىا من خالل الخبرات التراكمية لمفرد خالل مراحل حياة الفرد ،وىذه الخبرات تقود
الفرد ليطور معتقداتو أو توقعاتو فيما إذا كان سينجح أم ال في أداء الميام أو األنشطة المعينة،
وافترض أن الفرد يطور معتقدات الفاعمية الذاتية من خالل أربعة مصادر ،ىي(أبو الخيل،
:)2017
 .1تجارب اإلنجاز الناجحة :وىي تتضمن خبرات النجاح التي مر بيا الفرد ،وىذه الخبرات تؤثر
عمى فعالية الذات ،وتتأثر بعدة عوامل منيا :صعوبة أو سيولة الميمة.
 .2خبرات التعمم غير المباشرة :وىي الخبرات التي يكتسبيا من خالل مالحظة أداء نموذج أو
اقتداء بو.
 .3اإلقناع المفظي :وىو يمثل التأثيرات االجتماعية عمى الفعالية الذاتية ،فالتشجيع المفظي الذي
يتمقاه من اآلخرين حول قدرتو عمى إنجاز الميمة تشكل الدافع لو.
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 .4االستثارة العاطفية عمى نحو الحاالت النفسية السمبية والقمق :فاألشخاص الذين يخبرون خوفاً
شديداً وقمقاً حاداً يغمب أن تكون توقعاتيم حول فاعميتيم الذاتية منخفضة.
وتعبر الذات المينية لممرشد عن الدرجة التي يمتمكيا حول مفيوم الذات الميني ،وما تتضمنو
من وعيو بقدراتو وميولو وقيمو وسماتو الشخصية مؤش اًر عمى امتالكو مستوى معين اتجاه المينة
اإلرشادية التي يمارسيا ،وقد يؤثر القمق عمى أداء المرشد التربوي بانخفاض مستوى توظيف
الميارات والفنيات اإلرشادية في أثناء الجمسات اإلرشادية (الشريفين.)2011 ،
ونمط الشخصية لكل مرشد ىو عامل ميم لراحتو وفعاليتو في استخدامو لمميارات اإلرشادية ،وان
معرفة المرشد بنمط شخصيتو قد يؤثر في توافقو النفسي وقدرتو عمى بناء عالقات مينية فاعمة،
معتمداً عمى مفيومو لذاتو المينية واتجاىاتو ومعتقداتو ،مما يمكنو من أداء أدواره المينية
بفاعمية ،وأن معرفة المرشد وتعمقو من مفيوم الذات الميني لديو وتحديد نمط الشخصية الذي
يفضمو قد تكون مؤشرات لمتنبؤ في مستوى قمق األداء في أثناء عممو اإلرشادي ،ويؤثر ذلك في
توظيف الفنيات اإلرشادية لدى المرشد (الصوالحة.)2015 ،
ناء عمى
ومعرفة الذات تتمثل في قدرة الفرد عمى إجراء تمايز بين البيئات المينية المحتممة ب ً
خصائصو الشخصية ،ومقدار المعمومات التي يدركيا عن نفسو ،ومساعدة األفراد عمى اتخاذ
ق اررات مينية واحدة من األغراض الرئيسة لمتوجيو واإلرشاد الميني ،حيث ظير ميدان اإلرشاد
والتوجيو الميني عندما ظيرت الحاجة إلى ضرورة المزاوجة بين الفرد والمينة التي يعمل بيا،
وفي نفس السياق؛ فإن فيم الفرد لذاتو يسيم في اختيار الفرد لمينتو؛ حيث تعد معرفة الذات
المينية من المدخالت الميمة في اتخاذ قرار اختيار مينة معينة ،كما تعتبر أحد الجوانب
األساسية التي تساعد الفرد عمى التوجو نحو مجال ميني أو فني معين ،ومن ىنا فإن معرفة
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الذات المينية تعد من األساسيات التي يركز عمييا المرشد الميني عند مساعدة المسترشد ،سواء
في المؤسسة التعميمية أو في مركز تأىيل أو في أحد المعاىد اإلصالحية ،عمى اختيار مينة
والدخول إلييا واالستقرار فييا (الحساوي.)2016 ،
 .5أبعاد فاعمية الذات المينية
يحدد باندو ار ( )Bandoraثالثة أبعاد لفعالية الذات مرتبطة باألداء ،ويرى أن معتقدات الفرد عن
فعالية ذاتو تختمف تبعاً ليذه األبعاد (الشريف:)2015 ،
 .1قدر الفعالية :ويقصد بو مستوى قوة دوافع الفرد لألداء في المجاالت والمواقف المختمفة،
ويختمف مقدار الفاعمية تبعاً لتغير الموقف وصعوبتو ،ويتضح مقدار الفعالية بصورة أكبر
عندما تكون الميام مرتبة وفقاً لمستوى الصعوبة.
 .2العمومية :ويشير ىذا البعد إلى انتقال فعالية الذات من موقف ما إلى مواقف مشابية ،فالفرد
يمكنو النجاح في أداء ميام مقارنة بنجاحو في أداء أعمال وميام مشابية.
 .3القوة أو الشدة :يشير ىذا البعد إلى قوة اإلحساس بالفعالية الذاتية ،أي شدة إدراك الفرد أن
بإمكانو أداء الميام المراد إنجازىا.
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ثانياً :قمق األداء
 .1القمق
ُيعرف القمق :بأنو حالة من اضطراب غامض الشديد الذي يتممك اإلنسان ،ويسبب لو كثي اًر من
الضيق ،وفي ىذه الحالة يتوقع الشخص الشر دائماً ،وتظير عميو عالمات التشاؤم ،ويشك في
كل أمر يحيط بو ،ويخشى أن يصيبو منو ضرر ،ويبدو الشخص القمق مضطرباً ،فاقداً لمثقة في
ت في األمور ،كما أنو يفقد القدرة عمى تركيز ذىنو ،مما يصعب
نفسو ،متردداً وعاج اًز عن الب ّ
عميو أن يفيم ما يدور حولو فيماً صحيحاً بصورة واضحة (عقون.)2012 ،
ويعرفو محمد وعبد الكريم ( :)59 ،2013بأنو "استجابة انفعالية لخطر يكون مصحوباً بنوع من
المظاىر الفيزيولوجيمة والنفسية ،بقصد إعادة التوازن والتكيف مع المواقف التي تحيط بالفرد،
وعميو يمكن القول أن ىذه المظاىر تكون في حالة من التموتر الشمامل نتيجة لظيور خطر داخمي
أو خارجي قد يحدث ،يصاحبيا اضطراب غامض وأعراض نفسية وجسمية".
ويرى فرويد ( )Freud, 1856-1939أن أصل القمق ىو نتيجة الصراع الالشعوري بين اليو
واألنا واألنا األعمى ،ومن خالل ىذا التفسير قام فرويد( )Freud, 1856-1939بتحديد ثالثة
أنواع من القمق ،وىي :القمق الموضوعي ،والقمق العصابي ،والقمق الخمقي ،أما إدلر ( Edler,
 )1870-1937فقد ربط القمق بالشعور بالنقص ،ويرى أن الشعور بالنقص ُيعد الدافع األساسي
لألمراض العصابية ،سواء أكان ىذا النقص حقيقياً أو متوىماً ،ويؤكد إدلر (Edler, 1870-
 )1937بأنو يمكن لمفرد التغمب عمى القمق بتحقيق االنتماء إلى المجتمع ،وربط فروم ( From,
 )1900-1980بين القمق والحاجات األساسية إلى االنتماء واالرتباط واليوية والحاجة إلى إطار
توجييي يعدىا فروم ( )From, 1900-1980جزءاً من طبيعة اإلنسان وضرورة لتطوره
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وارتقائو ،وان إعاقة اشباع ىذه الحاجات يأتي نتيجة الظروف السيئة والصراع االجتماعي ،وىذا
يقود إلى القمق (بكار.)2013 ،
ويرى أتباع النظرية السموكية دوالرد وميمر ( )Miller, and Dollardأن القمق سموك ناتج عن
عممية التعمم ،أو أنو استجابة اشتراطية مكتسبة تستثار بمثير محايد ،حيث يكتسب ىذا المثير
القدرة عمى استدعاء القمق نتيجة اقترانو عدة مرات بمثير طبيعي لمقمق وفقاً لعممية االشتراط
ولقوانين التعمم ،ومن ثم فإنو عادة ما يقمق الفرد عندما يتعرض لممثير الذي كان من قبل محايد
وأصبح مثي اًر شرطياً لمقمق (شما.)2015 ،
ويشير القمق إلى الحالة العاطفية التي ترتبط مع التفكير بالمستقبل ،ويعد القمق أحد االضطرابات
النفسية األكثر شيوعاً نظ اًر لتعقيدات أدوار الفرد ومسؤولياتو المتنوعة ،وزيادة مخاوفو من
المستقبل ،وازدياد التناقضات والتحديات وعدم وجود فرص لتحقيق الذات ،والضغوطات التي
يواجييا اإلنسان سواء في العمل أو عمى مستوى العالقات والقيم االجتماعية ،مما يؤدي إلى
الشعور بالتوتر والقمق لعدم القدرة عمى التنبؤ بما سيحدث بالمستقبل ،فالقمق يجعل الفرد غير
قادر عمى التفكير والتخطيط واتخاذ القرار (.)Hammad, 2016
إذ يرى "روجرز" أن القمق ينشأ من عدم التطابق بين مفيوم الذات والخبرة ،فإن الشخص يكون
ث ييدد
سيء التوافق ،أو يكون ُمعرضاً لمقمق والتيديد ،أي أن الفرد يعايش القمق حين يواجو حد ٌ
بنية ذاتو (أحمادي والسالمي.)2015 ،
وينتج القمق وفق المنظور المعرفي عن التفكير الالعقالني والخوف من األحداث السيئة المتوقع
حدوثيا مستقبالً ،والشعور باالرتباك والضيق والغموض ،وتوقع السوء ،أي النظرة السمبية لمحياة،
أو المواقف التي تحيط بالفرد ،وىو تفسير معرفي تبناه بيك ( ،)PaeKعندما أكد بأن سبب قمق
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يؤول الواقع والمواقف واألحداث والتفاعالت بشكل خاطئ
ناتج عن أفكار خاطئة لدى الفرد تجعمو ُ
وبطريقة غير سميمة ،مما يدفعو إلى حالة من الخوف والقمق الذي يفقده السيطرة عمى مشاعره
وعمى أفكاره الالعقالنية (النجار.)2012 ،
ومما ال شك فيو أن القمق ينشأ عندما يتغمب الجانب السمبي عمى الواقع ،وحين يتعرض الفرد إلى
حاالت متزامنة تتسم بعدم االطمئنان والتشاؤم والخوف بشأن المستقبل ،وأن التغييرات االجتماعية
السريعة تقترن بمختمف المشاعر التي تكون أغمبيا سمبية ،كالقمق ،والشعور بعدم االطمئنان،
وعدم االستقرار الذي يكون عامالً من عوامل دفع األفراد لموقوع في ساحة االضطراب النفسي،
الذي يعتبر القمق أىم مكوناتو (أبو فضة.)2013 ،
 .2قمق األداء لدى المرشدين التربويين
وقد اىتم بعض عمماء النفس بالظواىر التي قد يتعرض ليا الميني ،التي تؤثر في فعالية قيامو
بعممو،

وتعتبر مينة اإلرشاد النفسي والتربوي من المين اإلنسانية واالجتماعية التي تولد

الضغوط النفسية لمعاممين فييا ،بسبب عدة عوامل قد تكون شخصية أو مينية تتعمق بالمرشد،
مثل :عدم قدرتو عمى التعامل مع الضغوط ،واالفتقار لمميارات واألساليب لمتكيف مع الضغوط،
وقد تكون نتيجة ظروف العمل ،مما ينعكس عمى أداء المرشد وعمى العممية اإلرشادية
والمسترشد ،وىذا يسبب بشكل عام درجة من القمق لدى المرشد التربوي ،مما يؤثر في قدرتو عمى
أداء عممو بالطريقة السميمة (الميايرة وطنوس.)2016 ،
ويمؤثر قممق األداء لمدى المرشمدين فمي مسمتوى توظيمف الميمارات والفنيممات اإلرش ممادية في أثنمماء
الجمس ممات اإلرشممادية ،واالضممطراب القمممق لممدى المرشممدين مكونممات معرفي ممة وس ممموكية
وفس مميولوجية ،وم ممن نم مماذج المكون ممات المعرفي ممة األفكمار التمي تممر فمي ذىمن المرشمد ،مثمل :ربمما
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سأصماب بنوبمة ذعمر عنمد إجمراء المقابممة اإلرشمادية ،وسمميفكر ف ّي المشممرف بشممكل سمممبي .ومممن
المكونممات الفسمميولوجية :اضمطرابات المبطن ،والتعمرق ،وجفماف الحممق ،والصمداع .أمما المكونمات
الس ممموكية فق ممد تظي ممر عم ممى ش ممكل س ممموك انس ممحابي ،والشمعور بفقدان التحكم ،وغيرىا من
المكونات (الشريفين.)2011 ،
فالمرشدون التربويون بشكل عام يشعرون بالقمق ،وقمة الوقت ،وعدم كفاية األمور المادية ،وعمييم
أعباء ومسؤوليات كبيرة جداً ،وذلك بسبب طبيعة عمميم ،واالفتقار لإلشراف والتدريب الالزمين
كمرشدين تربويين مختصين ،ومتابعتيم لمسجالت والعمل اإلداري ،وكذلك االفتقار إلى التنظيم
اإلداري ،لذلك تأتي الحاجة لإلشراف عمييم وتدريبيم ومساندتيم نتيجة الواجبات والمسؤوليات
الكبيرة المتعددة الممقاة عمى عاتقيم (الميايرة وطنوس.)2016 ،
وقمق األداء لدى المرشدين التربويين يؤثر بشكل سمبي في التعميم في كل مجاالت العمل
التربوي ،وال سيما في مينة اإلرشاد التي تقوم عمى االتصال والتفاعل بين المرشد والمسترشد،
والتي تتأثر بنمط شخصية المرشد ،حيث يؤثر مدى وعي المرشد بمفيوم ذاتو المينية عمى
مستوى قمق األداء لديو ،كما يشير إلى أن زيادة ثقة المرشدين التربويين في حياتيم المينية
ونجاح أدائيم اإلرشادي ينتج من مدى تمكنيم من مفيوم الذات المينية (الصوالحة.)2015 ،
وتنتج الضغوط النفسية التي يعاني منيا المرشد التربوي من األعباء والواجبات الكبيرة والمتعددة
التي يقوم بيا داخل المدرسة التي ترىقو ،وكذلك أعداد الطمبة الكبير داخل المدارس ،ومشاكميم
نحدر منيا الطمبة ،وكذلك الضغوط
المتنوعة والمتعددة ،إضافة إلى البيئات المختمفة التي ي ُ
النفسية عمى المرشد نتيجة عوامل شخصية كطريقة التفكير والسموك وتحميل نفسو أكثر من
قدراتو وطاقاتو ،ومن األسباب أيضاً التي تتسبب الضغط النفسي لدى المرشدين ضغط الدور
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وغموضو ،وىذه األسباب تنعكس عمى أداء المرشد التربوي ،وفي معظم األحيان تسبب لو القمق
(Kissinger, 2191

.)Lee, and Cho, and

ويرى كوىين (  )Cohen,2004أن قمق األداء يؤثر بشكل سمبي في األفراد في مجاالت الحياة
كميا ،وال سيما في مينة اإلرشاد التي تقوم عمى االتصال والتفاعل بين المرشد والمسترشد ،والتي
تتأثر بنمط شخصية المرشد ،حيث يؤثر مدى وعي المرشد بمفيوم ذاتو المينية عمى مستوى قمق
األداء لديو ،ويؤكد عمى ذلك نيمز ( )Niles,2001إذ يشير إلى أن زيادة ثقة األفراد في حياتيم
المينية ونجاح أدائيم اإلرشادي ينتج عن مدى تمكنيم من مفيوم الذات المينية ،وأن معرفة
المرشد بنمط شخصيتو قد يؤثر في توافقو النفسي وقدرتو عمى بناء عالقات مينية فاعمة ،معتمداً
عمى مفيومو لذاتو المينية واتجاىاتو ومعتقداتو ،مما يمكنو من أداء أدواره المينية بفاعمية
(.)Bayne,2004
ثالثاً المرشد التربوي
كبير في تحقيق أىداف العممية اإلرشادية ،ومساعدة المسترشد عمى التخمص من
دور ٌ
لممرشد ٌ
المشكالت من خالل الدور المنوط بو في تقديم الخدمات اإلرشادية ،والعمل عمى بناء شخصية
المتعمم بما يتوافق مع متطمبات العممية التربوية الحديثة ،وان نجاح المرشد التربوي في عممو
يعتمد إلى حد كبير عمى مجموعة من المقومات والقدرات التي تميزه عن غيره ،أو ما يطمق
عمييا الفاعمية الذاتية ،ىذه الفاعمية التي تؤىمو لمقيام بدوره القيادي ،والوفاء بمسؤولياتو المينية
والتربوية تجاه المؤسسة التربوية التي يعمل بيا (السعدي.)2017 ،
وتساعد الميارات اإلرشادية لدى المرشد النفسي عمى إنجاز عممو بالصورة الصحيحة من حيث:
قدرتو عمى بناء عالقات مينية سميمة مع المسترشدين ،وكسب ثقتيم وقدرتو عمى االستماع وعمى
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اإلقناع ،وغيرىا من الميارات المينية الضرورية والالزمة لممرشد النفسي ،والتي تساعده عمى
القيام بالمقابالت اإلرشادية الفردية أو الجماعية بالصورة السميمة ،والوصول إلى الصحة النفسية
التي يتمتع بيا المسترشدون (األش.)2012 ،
لذلك تعمل الميارات اإلرشادية لدى المرشد النفسي عمى مساعدتو في أداء عممو بالصورة
الصحيحة بشكل متقن ،حيث تعمل قدرات المرشد عمى بناء عالقات مينية وسميمة مع
المسترشد ،من خالل كسب الثقة والقدرة عمى تناول المشكالت ،واقناع المسترشد في أىمية العمل
اإلرشادي وىذا يساعده عمى القيام بالمقمابالت اإلرشادية الفردية أو الجماعية بالصورة السميمة
(أبو يوسف.)2008 ،
فالكفاية المينية لدى المرشدين التربويين في المؤسسات التربوية من أىم عوامل نجاح العمل
اإلرشادي ،حيث ترتبط بمجموعة من المواصفات يجب عمى المرشد أن يمتمكيا ،وتتمثل ىذه
المواصفات في حب مساعدة اآلخرين ،وكذلك امتالك مواصفات عقمية واجتماعية وانفعالية
وخمقية وبدنية ،يستطيع المرشد القيام بعممو بالشكل الصحيح .والمرشد التربوي الكفؤ ىو الذي
يتمكن من دمج معارفو األكاديمية بسماتو الشخصية ،ومياراتو وقدراتو لممساعدة في عممية
اإلرشاد ،وتوصف العممية اإلرشادية :بأنيا عممية وفنية دقيقة ،يجب عمى المرشد الذي يقوم بيا
أن يتمتع بالكفاءة المينية ،فاإلرشاد ىو عمم لو أصولو ومقوماتو وأدواتو يحتاج إلى مرشد مؤىل
من أجل استخدام ىذه المقومات واألدوات بالطريقة التي تمكنو من القيام بميامو عمى الوجو
األفضل ،وىذا ال يعني نقل المعمومات أو إيصاليا إلى المسترشدين ،بل ممارستيا من خالل
استغالل أقصى طاقة من الميارات والقدرات من أجل الوصول إلى اليدف المنشود (الجنديل،
.)2017
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فالكفاءة المينية لممرشد تفرض عميو أن يكون شخصاً متوافقاً ومتزن الشخصية ،يتعامل مع
المشكالت بكل جدية ،من خالل دراسة النواحي التي تحيط بالمشكمة جميعيا ،من أجل مساعدة
اآلخرين عمى التغمب عمى مشكميم ،وعميو أن يمتمك الخبرة العممية التطبيقية في الفحص
السيكولوجي والتشخيصي وتنفيذ الخطط اإلرشادية ومتابعتيما وتقييميا بطرق موضوعية صحيحة،
كما أنو يتوجب عمى المرشد أن يمتمك ميارات االتصال والتواصل الفعال من أجل أقناع
المسترشدين في التغمب عمى مشكالتيم واثارة دافعييم ،من أجل تعديل سموكيم وتوفير التوافق
لموصول إلى فرد متوافق(العطوي.)2008 ،
 .1معوقات عمل المرشد التربوي
ذكرت بن خدة ( )2016أن ىناك مجموعة من المقومات التي تحول دون قيام المرشد التربوي
بميامو ،تمثمت في عدم امتالك الكفايات المينية في مجال تخصصو ،وعدم تعاون بعض أطراف
العممية التربوية مع المرشد التربوي في تسييل ميام عممو ،وتكميفو بأعمال ال تتناسب مع طبيعة
عممو ،وكذلك قمة دعم المرشدين التربويين في المدارس بالمسؤوليات ،مما يشكل عبئاً عمييم،
ويحد من تنوع أنشطتيم لتقديم خدمات تربوية أفضل و بمستوى متميز ،وعدم تعاون بعض أولياء
األمور مع المرشد التربوي في متابعة المستوى التحصيمي لمطمبة من ذوي مشكالت التحصيل
الدراسي.
التعميق عمى اإلطار النظري
وتشكل الذات المينية لمفرد مكوناً رئيساً من مكونات الذات ،إذ تُعد أحد العناصر األساسية التي
تييئ الفرد التخاذ القرار والنجاح في الحياة المينية ،ويعتبر ىذا المفيوم مؤش ار عمى درجة :الثقة
بالنفس ،والقيمة الذاتية ،والشعور باألمان ،وتنشأ الذات المينية تدريجياً لدى الفرد مجرد االلتحاق
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بعمل مناسب لمتخصص تحقيقاً لحاجات مختمفة ،والذات المينية تمثل توقعات الفرد عن نفسو
بقدرتو وامكانياتو ،واألداء الذي يتوقعو من نفسو ،وحتى يكون الشخص
واعتقاده ا
عنصر إيجابياً
اً
قدرتو وامكانياتو الشخصية،
ومنتجاً ومتوافقاً مع نفسو ومع غيره ،وال بد أن يكون قريباً من ا
ومدركا ليا ،ويحدد الشيء الذي يمكنو أن يفعمو في حدود ىذه القدرات التي أدركيا ،ليقربو من
االتزن االنفعالي والصحة النفسية ،وتعبر الذات المينية لممرشد عن الدرجة التي يمتمكيا حول
ا
مفيوم الذات الميني ،وما تتضمنو من وعيو بقدراتو وميولو وقيمو وسماتو الشخصية مؤش اًر عمى
امتالكو مستوى معين اتجاه المينة اإلرشادية التي يمارسيا.
وتعرف الباحثة الذات المينية بأنيا درجة ثقة الفرد بقدراتو عمى أداء الميام المتعمقة باالختيار
الميني وااللتزام الوظيفي ،وىي خبرة تطويرية تسيم في تطورىا البيئة االجتماعية وخبرات الفرد
السابقة.
ويمكن القول أن قمق األداء يعبر عن حالة من التموتر الشمامل نتيجة لظيور خطر داخمي أو
خارجي قد يحدث ،يصاحبيا اضطراب غامض وأعراض نفسية وجسمية،
والقمق األداء ينشأ من عدم التطابق بين مفيوم الذات والخبرة ،فإن الشخص يكون سيء التوافق،
ث ييدد بنية ذاتو،
أو يكون ُمعرضاً لمقمق والتيديد ،أي أن الفرد يعايش القمق حين يواجو حد ٌ
ويمؤثر قممق األداء لمدى المرشمدين فمي مسمتوى توظيمف الميمارات والفنيممات اإلرش ممادية في أثنمماء
الجمس ممات اإلرشممادية ،وقمق األداء بأنو شعور بالقمق ،وقمة الوقت ،وعدم كفاية األمور المادية،
وعمييم أعباء ومسؤوليات كبيرة جداً ،وذلك بسبب طبيعة عمميم ،واالفتقار إلى التنظيم ،لذلك
تأتي الحاجة لإلشراف عمييم وتدريبيم ومساندتيم نتيجة الواجبات والمسؤوليات الكبيرة المتعددة
الممقاة عمى عاتقيم ،وقمق األداء يؤثر بشكل سمبي في األفراد في مجاالت الحياة كميا.
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وتعرف الباحثة قمق األداء لدى المرشدين التربويين بأنو نقص ثقة المرشدين التربويين في حياتيم
المينية ونجاح أدائيم اإلرشادي ينتج عدم تمكنيم من مفيوم الذات المينية
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الدراسات السابقة
تناولت الباحثة مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية التي تتعمق بموضوع الدراسة
الحالية ،الذات المينية وعالقتيا بقمق األداء لدى عينة من المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل ،وقد تم ترتيب الدراسات وفق الترتيب الزمني ليا من األحدث إلى
األقدم ،كما تم تقسيم الدراسات السابقة إلى دراسات تتعمق بالذات المينية وأخرى تتعمق بقمق
األداء.
دراسات تتعمق بالذات المينية
قام السعدي ( )2017بدراسة عنوانيا :فاعمية الذات وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية لدى
المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية:
ىدفت الدراسة الحالية الكشف عن العالقة بين فاعمية الذات والذكاء الوجداني وقمق المستقبل
لدى المرشدين التربويين العاممين في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية،
درجة فاعمية الذات والذكاء الوجداني وقمق المستقبل في ضوء متغيري (الجنس ،والخبرة).
وتكونت عينة الدراسة من ( )105من المرشدين التربويين العاممين في المدارس الحكومية في
محافظات شمال الضفة الغربية ،واعتمد عمى ثالثة مقاييس :مقياس فاعمية الذات من إعداد
(سميرة شند وأماني عبد المقصود ،)2010 :ومقياس الذكاء الوجداني من إعداد (الباحثة)،
ومقياس قمق المستقبل من إعداد( زينب شقير ،)2005 :وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة فاعمية
الذات لدى المرشدين التربويين جاءت بدرجة مرتفعة ،وأن درجة الذكاء الوجداني لدى المرشدين
التربويين جاءت بدرجة مرتفعة ،في حين أن درجة قمق المستقبل لدى المرشدين التربويين جاءت
بدرجة منخفضة ،كذلك أظيرت النتائج وجود عالقة سمبية بين متوسطات فاعمية الذات وبين
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متوسطات قمق المستقبل ،وأظيرت وجود عالقة إيجابية بين متوسطات فاعمية الذات وبين
متوسطات الذكاء الوجداني.
دارسة الشريف ( )2015بعنوان :توجييات اليدف والخبرة وعالقتيما بالذات المينية لمعممات
المغة اإلنجميزية بالمرحمة االبتدائية في المدينة المنورة:
ىدفت الدراسة معرفة تأثير كل من توجييات اليدف والخبرة ،وعالقتيما بالذات المينية لمعممات
المغة اإلنجميزية بالمرحمة االبتدائية في المدينة المنورة ،وتحقيقاً ليدف الدراسة تم استخدام المنيج
المسحي الوصفي ،وتكونت العينة من ( )100معممة ،وطبقت عميين استبانة توجييات اليدف،
واستبانة فاعمية الذات المينية .وتوصمت الباحثة إلى وجود فروق بين متوسطات درجات فاعمية
الذات المينية لدى مجموعات اليدف ،وعدم وجود فروق بين درجات فاعمية الذات المينية لدى
مجموعات سنوات الخبرة ،وىناك تأثير لمتفاعل بين توجييات اليدف وسنوات الخبرة عمى فاعمية
الذات المينية لدى معممات المغة اإلنجميزية بالمرحمة االبتدائية.
وقام دراسة حوارنة ( )2014بعنوان فاعمية برنامج توجيو ميني في تحسين الفعالية الذاتية
المينية ،واكتساب ميارة اتخاذ القرار الميني لدى طمبة الصف العاشر:
جاءت ىذه الدراسة لمتعرف إلى فاعمية برنامج توجيو ميني في تحسين الفعالية الذاتية المينية
واكتساب ميارة اتخاذ القرار الميني لدى طمبة الصف العاشر األساسي في محافظة الكرك ،وقد
استند البرنامج إلى نظرية التعمم االجتماعي في اإلرشاد الميني لم ( ،)Chromblatsوتكونت
عينة الدراسة من ( )47طالباً من مدرسة الثنية الثانوية لمبنين ،حيث تم تقسيم الطمبة عمى
مجموعتين أو شعبتين :مجموعة تجريبية – أعضاء الصف التجريبي -تعرضت لبرنامج التوجيو
المينين المكون من ( )16حصة توجيو ميني ،وبمغ عددىا ( )24طالباً ،ومجموعة ضابطة لم
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تخضع لبرنامج التوجيو المعني ،كما تم استخدام ثالث أدوات في الدراسة ،وىي :برنامج التوجيو
الميني ،ومقياس الفاعمية الذاتية المينية ،ومقياس ميارة اتخاذ القرار الميني ،وقد تم التأكد من
دالالت صدق مقياسي الدراسة وثباتو المذين تم استخداميما ،وصدق البرنامج .وأظيرت نتائج
الدراسة وجود فروق في متوسطات أداء أفراد المجموعتين (التجريبية والضابطة) في الفاعمية
الذاتية المينية وميارة اتخاذ القرار الميني عمى القياس البعدي ،ولصالح المجموعة التجريبية،
وىذا يشير إلى فاعمية برنامج التوجيو الميني في تحسين الفاعمية الذاتية المينية واكساب ميارة
اتخاذ القرار الميني لدى الطمبة.
دراسة غضنفر وأكرم )Ghazanfar& Akram, 2014

)

بعنوان :فاعمية الذات واألداء

األكاديمي لدى طمبة جامعة جوجارت في باكستان:
حيث ىدفت الدراسة معرفة فاعمية الذات واألداء األكاديمي لدى طمبة جوجارت .وتكونت عينة
الدراسة من ( )193طالباً وطالبة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة .وقد تم اتباع المنيج
الوصفي من خالل استخدام استبانتين إحداىما لفاعمية الذات واألخرى لألداء األكاديمي،
وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين فاعمية الذات واألداء ،ووجود فروق بين الذكور
واإلناث في فاعمية الذات واألداء األكاديمي ،لصالح الذكور.
دراسة البادي ( )2014بعنوان :سمات الشخصية وعالقتيا بفاعمية الذات لدى األخصائيين
االجتماعيين في مدارس سمطنة عمان:
إذ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة بعض سمات الشخصية وعالقتيا بفاعمية الذات لدى
األخصائيين االجتماعين في مدارس سمطنة عمان ،وتألفت عينة الدراسة من ( )75أخصائياً
اجتماعياً ،و( )127أخصائية اجتماعية من مختمف مدارس سمطنة عمان الحكومية ،لإلجابة عن
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أسئمة الدراسة ،تم تطوير مقياسين األول لقياس سمات الشخصية والمشتق من مقياس عوامل
الشخصية الستة عشر لريموند كاتل ،والثاني لقياس فاعمية الذات ،وقد أظيرت نتائج الدراسة أن
غالبية أفراد عينة الدراسة لدييم درجات فاعمية منخفضة ،وعدم وجود فروق بين اإلخصائيات
االجتماعيات واألخصائيين االجتماعيين في مقياس سمات الشخصية ومقياس فاعمية الذات.
دراسة الشمري ( )2013بعنوان :مفيوم الذات الميني وعالقتو بالكفاية الذاتية لدى المرشدين
التربويين:
وىدفت الدراسة التعرف إلى عالقة مفيوم الذات الميني بالكفاية الذاتية لدى المرشدين التربويين
في المدارس الثانوية في المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد ،واعتمد الباحث عمى المنيج
ٍ
مرشد ومرشدة ،وتم
الوصفي لدراسة العالقات االرتباطية ،وتكونت عينة الدراسة من ()305
استخدام مقياس لمفيوم الذات الميني لدى المرشدين ومقياس لمكفاية الذاتية ،وتبين أن المرشدين
التربويين يتمتعون بمفيوم ذات ٍ
عال ،كما أظيرت الدراسة أن المرشدين والمرشدات ال يتمتعون
بدرجة عالية من الكفاية الذاتية ،وتبين وجود عالقة سمبية بين مفيوم الذات الميني والكفاية لذاتية
لدى المرشدين التربويين في المدارس الثانوية في المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد.
دراسة البيدل ( )2013بعنوان :فعالية الذات لدى المرشد النفسي وعالقتيا باختياره لألسموب
اإلرشادي المناسب لدى عينة من المرشدين والمرشدات:
وجاءت الدراسة لمتعرف إلى فعالية الذات لدى المرشد النفسي وعالقتيا باختياره لألسموب
اإلرشادي المناسب ،وذلك عمى عينة قواميا ( )239من المرشدين والمرشدات من مناطق
مختمفة ،ممن يدرسون في دبموم التوجيو واإلرشاد في الجامعات السعودية ،واستخدم الباحث
استبانة األساليب اإلرشادية لممرشد في التعامل مع المشكالت السموكية لمطمبة ،واستبانة فاعمية
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الذات اإلرشادية لممرشد النفسي ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين
جميع األساليب اإلرشادية ،وأبعاد الفاعمية الذاتية اإلرشادية ما عدا العالقة بين الفعالية الذاتية في
ميارة االستكشاف والسموب اإلرشادي اإلنساني ،فيي غير دالة إحصائياً ،كما توصمت الدراسة
إلى وجود فروق في جميع األساليب اإلرشادية راجعة إلى تأثير مستوى فاعمية الذات اإلرشادية
لدى المرشد النفسي ،كما أشات النتائج إلى عدم تأثير المتغيرات الديمغرافية عمى فاعمية الذات
اإلرشادية.
دراسة أوسوليفان وشتراوسر وونغ ( )O'Sullivan, Strauser, Wong, 2012بعنوان نموذج
عوامل الشخصية الخمسة والفاعمية الذاتية تجاه العمل ،وطول فترة عمل األفراد مع المعاقين:
حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة السمات الشخصية والفاعمية الذاتية تجاه العمل لزيادة فترة بقاء
العاممين في عمميم مع المعاقين في الواليات المتحدة األمريكية  ،وتم استخدام عينة من ()56
شخصاً مؤىمين لمتقديم الخدمات المينية في العمل مع المعاقين لمتحقيق في العالقة بين
الشخصية و فاعمية الذات تجاه العمل ،وطول فترة العمل السابقة ،وكشفت نتائج ىذه الدراسة أن
الشخصية مسئولة عن قدر كبير من التباين في السموك و فاعمية العمل ،والشخصية كانت أقوى
مؤش ار لطول فترة العمل ،وعمى وجو التحديد االنفتاح سمة شخصية ساىمت بشكل كبير في طول
فترة العمل السابقة ،واالنفتاح والعصابية ساىمت بشكل كبير في فاعمية الذات تجاه العمل
وتأثيرىا في طول فترة العمل لدى المعاقين.
دراسة كوزي وجرابوفاري وستيفانو ودرابو ( Kozie, Grabovari, Stefano, and
 )Drapeau ,2010بعنوان :الفعالية الذاتية المينية أثناء التدريب عمى مينة اإلرشاد في
كندا:
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إذ ىدفت الدراسة التعرف إلى مستويات الفعالية الذاتية المينية في أثناء التدريب عمى مينة
اإلرشاد في خمسة مجاالت في اإلرشاد ،ىي( :الميارات ،واألساليب الدقيقة ،والعممية اإلرشادية،
والتعامل مع المشكالت ،وسموكيات المسترشدين ،والكفاءة في اإلرشاد متعدد الثقافات ،والوعي
بالقيم العامة لمينة اإلرشاد النفسي) ،تكونت عينة الدراسة من ( )20متدرباً ومتدربة من طمبة
اإلرشاد في كندا ،وامتدت الدراسة لمدة ( )8أسابيع ،وأظيرت النتائج أن مستوى إحساس الطمبة
في فعاليتيم المينية في المجاالت الخمسة السابقة كان في تحسن وتطور باستمرار مع التقدم في
عدد الجمسات عبر كل مرحمة من مراحمو.
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دراسات تتعمق بقمق األداء
دراسة أبو غالي وأبو مصطفى ( )2016بعنوان :التنبؤ بقمق المستقبل الميني في ضوء
الرضا عن الدراسة وتوجييات أىداف اإلنجاز لدى طمبة اختصاص اإلرشاد النفسي في كمية
التربية بجامعة األقصى:
حيث ىدفت الدراسة إلى التنبؤ بقمق المستقبل الميني في ضوء الرضا عن الدراسة وتوجييات
أىداف اإلنجاز لدى طمبة اختصاص اإلرشاد النفسي في كمية التربية بجامعة األقصى ،وقد
ٍ
طالب وطالبة من طمبة اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى ،وقد
تكونت عينة الدراسة من ()210
أظيرت النتائج أن الوزن النسبي لمقياس الرضا بمغ  ،%79بينما الوزن النسبي لقمق المستقبل
الميني بمغ  ، %61.5كما أوضحت النتائج وجود فروق بين الجنسين في مجالي اإلدارة العامة
لقسم عمم النفس لصالح اإلناث ،وجودة برامج اختصاص اإلرشاد النفسي لصالح الذكور ،في
حين عدم وجود فروق بين الجنسين عمى باقي المجاالت والدرجة الكمية لممقياس ،ووجود فروق
بين الجنسين في مجال أىداف األداء لصالح الذكور ،بينما ال توجد فروق بين الجنسين في باقي
مجاالت المقياس ،وعدم وجود فروق في الدرجة الكمية لمقياس قمق المستقبل الميني.
دراسة صوالحة ( )2015بعنوان :مفيوم الذات الميني ونمط الشخصية كمتنبئات قمق االداء
لدى المرشدين التربويين في االردن
وىدفت الدراسة الكشف عن مستوى مفيوم الذات الميني ونمط الشخصية الذي يفضمو المرشدون
التربويون ،والكشف عن إمكانية تنبؤىما بقمق األداء لدييم ،وتكونت عينة الدراسة من ()121
مرشداً ومرشدة من العاممين في مدارس محافظة إربد التابعة لمديريات تربية لواء قصبت إربد
ومديرية تربية لواء بني عبيد ومديرية تربية لوائي الطيبة والوسطية ،والمرشدين التابعين لمجمعية
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األردنية لعمم النفس ،ولتحقيق أىداف الدراسة أعدت الباحثة مقياس مفيوم الذات الميني،
وطورت مقياس الشريفين ( )2011لقمق األداء ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى مفيوم
الذات الميني عمى المقياس ككل لدى المرشدين التربويين كان مرتفعاً ،وأن أكثر أنماط الشخصية
انتشا اًر لدى المرشدين التربويين في األردن ىو نمط ( ،)ESTويميو نمط ( ،(ISFJوأن مستوى
قمق األداء لدى المرشدين كان منخفضاً .وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في معاممي
االرتباط بين نمطي الشخصية( :منفتح /ومتحفظ ،ومفكر /وجداني) من جية وبين قمق األداء
(الجسمي) كموجيات أخرى يعزى لمتغير الجنس؛ لصالح المرشدين التربويين الذكور ،وعدم
وجود فرق دال إحصائياً في بقية معامالت االرتباط بين أنماط الشخصية من جية وبين قمق
األداء وأبعاده من جية أخرى يعزى لمتغير الجنس ،كما أشارت إلى أن جميع المتغيرات:
(الجنس ،والحالة االجتماعية ،ومفيوم الذات الميني ،ونمط الشخصية) غير قادرة عمى التنبؤ
بقمق األداء.
دراسة الشريفين ( )2011بعنوان :فاعمية برنامج إشراف إرشادي يستند إلي النموذج المعرفي
في خفض قمق األداء لدى المرشدين المتدربين في األردن:
وىدفت الدراسة الكشف عن فاعمية برنمامج تمدريبي قمائم عممى النمموذج المعرفممي فممي اإلش مراف
باإلرشمماد فممي خفممض مسممتوى قمممق األداء لممدى المرشممدين المتممدربين فممي األردن ،وتكونممت عينممة
الد ارسممة مممن ( )60طالب ماً وطالبممة مممن طمبممة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك في مسمتوى
السمنتين الثالثمة والرابعمة المسمجمين في مساقي ميارات وفنيات اإلرشاد النفسي وتمدريبات ميدانيمة
فمي اإلرشماد النفسمي ،ووزع موا عش موائياً إلممى مجممموعتين :تجريبيممة دربممت بالبرنممامج التممدريبي القممائم
عمممى النممموذج المعرفممي فممي اإلش مراف باإلرشمماد ،وضممابطة اقتصممر التعامممل معيمما وفممق األساليب
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التدريسية االعتيادية .وأظيرت نتمائج الد ارسمة أن مسمتوى قممق األداء لمدى أفراد المجموعة
التجريبية كان أقمل بشمكل دال إحصمائيا ممما لمدى أفمراد المجموعمة الضابطة .كما أظيرت النتائج
وجود فروق دالة إحصائيا في المجال السمموكي تعمزى إلممى التفاعممل بممين المجموعممة والجممنس،
والتفاعممل بممين السممنة الد ارسممية والجممنس ،والتفاعل بين المجموعة والجنس والسنة الد ارسمية ،ووجمود
فمروق دالمة فمي المجمال المعرفي ،تعزى إلى تفاعل المجموعة والجنس والسنة الد ارسمية ،كمما
ُوجمدت فمروق ذات داللمة إحصمائية بمين متوسمطات األداء عممى مقيماس قممق األداء ككمل تعمزى
إلمى المجموع ممة والتفاع ممل ب ممين المجموعم مة والج ممنس ،والتفاع ممل ب ممين الس ممنة الد ارس ممية والجنس،
والتفاعل بين المجموعة والسنة الدراسية والجمنس.
دراسة ضمرة ( )2011بعنوان :فروق الفعالية الذاتية وقمق األداء لدى المرشدين التربويين
وعالقتيا ببعض المتغيرات:
إذ ىدفت الدراسة التعرف إلى الفروق في مستويات الفعالية الذاتية وقمق األداء لدى المرشدين
التربويين تبعاً لمتغيرات الجنس والمؤىل العممي والخبرة العممية ،وتكونت عينة الدراسة من ()85
مرشداً ومرشدة من العاممين في المدارس الحكومية والخاصة في مدينة عمان ،وقد تم استخدام
مقياس الفعالية الذاتية ومقياس قمق األداء لتقييم المتغيرات ،ودلت النتائج عمى وجود فروق في
مستويات الفعالية الذاتية بين المرشدين تبعاً لمتغير الخبرة العممية والمؤىل العممي ،في حين لم
تظير فروقاً في متغير الجنس ،وظيرت فروق في مستويات قمق األداء بين المرشدين تبعاً
لمتغير المؤىل العممي فقط لصالح حممة شيادة الدراسات العميا.
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دراسة تشن وتشانغ ( )Chen, and Chang,2009بعنوان :البناء المعرفي لممرشد
وعالقتو بقمق األداء في الجامعات التايوانية:
ىدفت الدراسة التعرف إلى البناء المعرفي لممرشد وعالقتو بقمق األداء في الجامعات التايوانية،
وتكونت عينة الدراسة من ( )88طالباً من طمبة الجامعات التايوانية ،جرى استخدام مقياس قمق
األداء في الفصول الدراسية لمغات األجنبية من خالل االنخراط في ميمة فيم االستماع بالمغة
اإلنجميزية؛ وتم اتباع المنيجية الوصفية في تحميل البيانات ،وأشارت النتائج إلى وجود عالقة
عكسية بين مستوى قمق األداء والفيم واالستيعاب لدى الطمبة ،وأنو كمما ارتفع مستوى القمق
انخفض معدل األداء ،وىذا يشير إلى أن الطمبة الذين يعانون من قمق أعمى في المغة األجنبية
اكيا أعمى.
تكبدوا
عبء إدر ً
ً
التعقيب عمى الدراسات السابقة :
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة عالقة الذات المينية بقمق االداء لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل ،ويمكن النظر إلى الدراسات السابقة من حيث:
 .1اليدف:
ىممدفت مجموعممة مممن الد ارسممات السممابقة تنمماول الممذات المينيممة كد ارسممة السممعدي ( ،)2017ود ارسممة
الشمريف ( ،)2015ود ارسممة حو ارنممة ( ،)2014ود ارسممة ) ،)Ghazanfar& Akram, 2014
ود ارس م م ممة الب م م ممادي ( ،)2014ود ارس م م ممة الش م م مممري ( ،)2013ود ارس م م ممة البي م م ممدل ( ،)2013ود ارس م م ممة
( ،)O'Sullivan, Strauser, Wong, 2012ود ارسمة ( Kozie, Grabovari, Stefano,
. )and Drapeau,2010
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وىدفت المجموعة األخرى إلى دراسة قمق األداء كدراسة أبي غالي وأبي مصطفى (،)2016
ودراسة صوالحة ( ،)2015ودراسة الشريفين ( ،)2011ودراسة ضمرة ( ،)2011ودراسة
(.)Chen, Chang,2009
 .2المنيج:
استخدمت المنيج الوصفي دراسة السعدي( )2017ودراسة الشريف ( )2015ودراسة(
 )Ghazanfar& Akram, 2014ودراسة البيدل ( )2013ودراسة ( Kozie, Grabovari,
 )Stefano, and Drapeau,2010ودراسة أبي غالي وأبي مصطفى ( )2016ودراسة
صوالحة ( )2015ودراسة ضمرة ( ،)2011وىناك مجموعة من الدراسات استخدمت المنيج
الوصفي االرتباطي ،مثل :دراسة البادي ( ،)2014ودراسة الشمري ( ،)2013ودراسة ( Chen,
.)Chang,2009
بينما استخدمت دراسة حورانة ( ،)2014ودراسة الشريفين ( )2011المنيج التجريبي .
 .3النتائج:
توصمت دراسة السعدي( )2017إلى أن فاعمية الذات لدى المرشدين مرتفعة ،كما توصمت
دراسة الشريف ( )2015إلى عدم وجود فروق في الذات المينية تعزى إلى سنوات الخبرة ،كما
أكدت دراسة البادي ( )2014إلى أن االخصائيين االجتماعيين درجة الذات لدييم منخفضة ،كما
أظيرت دراسة الشمري ( )2013إلى أن المرشدين التربويين يتمتعون بمفيوم ذات ميني ٍ
عال،
وأكدت دراسة البيدل ( )2013إلى أن المتغيرات الديمغرافية تؤثر بشكل فاعل عمى الذات
االرشادية ،وذكرت دراسة ( )O'Sullivan, Strauser, Wong, 2012أن الشخصية مسؤولة
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عن قدر كبير من فاعمية العمل ،وأظيرت دراسة ( )Kozie et al,2010أن التدريب يزيد من
فعالية الذات المينية ،كما أشارت دراسة صوالحة ( )2015إلى أن مفيوم الذات الميني لدى
المرشدين مرتفعة ،أما قمق األداء منخفضة ،وأظيرت دراسة ضمرة ( )2011وجود فورق في
مستويات قمق األداء لصالح حممة شيادات الدراسات العميا ،وأظيرت دراسة ( Chen,
 )Chang,2009أنو كمما ارتفع مستوى القمق انخفض مستوى األداء.
وتشابيت الدراسة الحالية مع دراسة صوالحة ( )2015في نتائجيا ،حيث أظيرت أن مفيوم
الذات الميني لدى المرشدين مرتفعة أما قمق األداء فمنخفضة.
كما تشابيت ىذه الدراسة مع مجموعة من الدراسات السابقة وتم االستفادة من بعض الدراسات
السابقة في بناء أدوات الدراسة حيث تم االعتماد عمى دراسة السعدي ( )2017ودراسة الشمري
( )2013في بناء مقياس الذات المينية ،أما مقياس قمق األداء فقد تم االستعانة بدراسة صوالحة
( )2015ودراسة سالم الشريفين ( )2011ودراسة ضمرة ( )2011في بناء المقياس ،وقد تم
االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مناقشة نتائج ىذه الدراسة من حيث االتفاق واالختالف.
أخي اًر ومن خالل ما تم عرضو من دراسات تتعمق بمتغي ارت الدراسة الحالية ،تبرز أىمية الحاجة
إلى إجراء دراسة منيجية بشأن العالقة بين الذات المينية وعالقتيا بقمق األداء لدى المرشدين
التربويين ،حيث أنو في حدود عمم الباحثة لم يقع بين يدييا دراسة مماثمة بحثت العالقة بين نفس
متغيرات الدراسة الحالية التي تناولت المرشدين في البيئة الفمسطينية ،أما الدراسات التي تناولت
متغير قمق األداء فكان ىناك دراسات قميمة تناولت ىذا المتغير.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

43

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
يتنماول ىمذا الفصمل وصمفاً كمامالً لمطريقمة واإلجمراءات التمي تمم اتباعيما فمي الد ارسمة ،بدايممة
بتحديم ممد المم ممنيج الم ممذي تم ممم اتباعم ممو ،ووصم ممف مجتمم ممع الد ارسم ممة وتعريف م مو ،باإلضم ممافة إلم ممى األدوات
المستخدمة في الحصول عممى البيانمات ،وكمذلك صمدقيا وثباتيما ،كمما يتنماول االجمراءات التطبيقيمة
والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت لإلجابة عن أسئمة الدراسة.

منيج الدراسة
تممم اسممتخدام المممنيج الوصممفي االرتبمماطي ،نظ م اًر لمالءمتممو ألغ مراض الد ارسممةَ ،ك ْوُنمموُ ييممتم
تم جمع البيانات حول الذات المينية وعالقتيا بقمق األداء لدى
ببحث العالقة بين المتغيرات ،وقد ّ
المرشمدين التربمويين فمي الممدارس الحكوميمة فمي محافظممة الخميمل عمن طريمق توزيمع مقيماس لمممذات
المينية ،وآخر لقمق األداء.

مجتمع الدراسة
تك م ّمون مجتم ممع الد ارس ممة م ممن المرش ممدين الترب ممويين ف ممي محافظ ممة الخمي ممل ،وق ممد ش ممممت أرب ممع
مممديريات ،وىممي( :الخميممل ،وشمممال الخميممل ،وجنمموب الخميممل ،ويطمما) والبممالغ عممددىم ( )270مرشممداً
ومرشممدة ،مممنيم ( )126ذكم اًر و( )144إنثمى ،والجممدول ( )1يبم ّمين أعممداد المرشممدين فممي كممل مديريممة
من مديريات محافظة الخميل التي مثمت مجتمع الدراسة.
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جدول ( :)1توزيع مجتمع الدراسة
عدد المرشدين

عدد المرشدات

اسم المديرية
الخميل

39

45

شمال الخميل

40

47

جنوب الخميل

29

29

يطا

18

23

المجموع

126

144
270

المجموع الكمي

المصدر :مديريات التربية والتعميم العالي

عينة الدراسة
تكونت عينمة الد ارسمة ممن ( )959ممن المرشمدين التربمويين فمي محافظمة الخميمل ،وتشمكل مما نسمبتو
( ،)%5888وقممد تممم اختيممارىم بالطريقممة الطبقيممة العش موائية حسممب المديريممة والجممنس ،لكممي تك ممون
العينة ممثمة جميع طبقات مجتمع الدراسة ،والجدول اآلتي يوضح خصائص العينة الديموغرافية.
جدول ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتيا المستقمة
المتغير

الجنس

عدد سنوات الخبرة

المؤىل العممي

مستويات المتغير

العدد

النسبة %

ذكر

74

46.5

أنثى

85

53.5

المجموع

159

100.0

6-1

66

41.5

10-7

25

15.7

 11فما فوق

68

42.8

المجموع

159

100.0

بكالوريوس

127

79.9
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المديرية

ماجستير

28

17.6

دكتو اره

4

2.5

المجموع

159

100.0

شمال الخميل

34

21.5

الخميل

50

31.4

جنوب الخميل

50

31.4

يطا

25

15.7

المجموع

159

100.0

أدوات الدراسة
بعممد اطممالع الباحثممة عمممى عممدد مممن الد ارسممات السممابقة واألدوات المسممتخدمة فييمما ،والتممي
اىتمت بالذات المينية وقمق األداء ،قامت بتطوير مقياس الذات المينية ،ومقياس قمق األداء.
أوالً :مقياس الذات المينية
فيما يمي وصف لتطوير مقياس الذات المينية وخصائصو السيكومترية:
وصف المقياس
ط م ّمورت الباحث ممة مقي مماس ال ممذات المينيم مة باالعتم مماد عم ممى المق مماييس الم مواردة ف ممي الد ارس ممات
السممابقة ،مثممل د ارسممة السممعدي ( )2017ود ارسممة الشمممري ( ،)2013وخصصممت المقيمماس ليتنمماول
ال ممذات المينيم مة ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي الم ممدارس الحكومي ممة  ،وتض م ّممن المقي مماس بص ممورتو
النيائية ( )34فقرة (الممحق  ،)2وتم اإلجابة عمى فقرات المقياس عن طريق اختيار المرشمد عممى
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س ممّم االسممتجابة ،الممذي يتبممع الفق مرة وفممق تممدريج ليكممرت الخماسممي ،وىممي كمماآلتي :دائم ماً ( ،)5غالب ماً
( )4أحياناً ( )3ناد اًر ( ،)2أبداً (.)1

الخصائص السيكومترية لمقياس الذات المينية

الصدق:
 صدق المحكمين (الصدق الظاىري)
لمتحقممق مممن الصممدق الظمماىري لممقيمماس؛ قامممت الباحثممة بعممرض المقيمماس بصممورتو األوليممة
(الممحم ممق  )1عمم ممى ( )13محكم م ماً مم ممن األسم مماتذة العم مماممين فم ممي الجامعم ممات الفمسم ممطينية مم ممن ذوي
االختص مماص والخبم مرة (الممح ممق  ،)3وذل ممك م ممن أج ممل التوص ممل إل ممى الص ممدق الظ مماىري لممقيم ماس،
واعتم ممدت الباحث ممة عم ممى نس ممبة اتف مماق ال تق ممل ع ممن ( )%85ب ممين المحكم ممين ،وبع ممد التحك مميم ج ممرى
التعديل واعادة صياغة بعض الفقرات ،وحمذف ( )4فقمرات وذلمك لعمدم توافقيما ممع خصمائص أفمراد
العينة المراد تطبيق المقياس عمييا ،وبعد التعديل والحذف أصبح المقياس بصورتو النيائيمة ()34
فقرة (الممحق .)2


صدق االتساق الداخمي :
ت م م ممم التحق م م ممق م م م ممن ص م م ممدق المقي م م مماس بحس م م مماب معام م م ممل االرتب م م مماط بيرس م م ممون (Pearson

 )correlationلفق مرات المقيمماس مممع الدرجممة الكميممة لممقيمماس ،وذلممك كممما ىممو واضممح فممي الجممدول
(.)3
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جدول ( :)3نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson correlationلمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات
مقياس الذات المينية مع الدرجة الكمية لممقياس

معامل ارتباط

الداللة اإلحصائية

.1

**0.628

0.00

18

.2

**0.604

0.00

19

**0.447

.3

**0.632

0.000

20

**0.611

0.000

.4

**0.607

0.000

21

**0.608

0.000

.5

**0.526

0.000

22

**0.444

0.000

.6

**0.618

0.000

23

**0.616

0.000

.7

**0.683

0.000

.24

**0.561

0.000

.8

**0.672

0.000

.25

**0.568

0.000

.9

**0.557

0.000

.26

**0.444

0.000

.10

**0.471

0.000

.27

**0.606

0.000

.11

**0.542

0.000

.28

**0.558

0.000

.12

**0.211

0.008

.29

**0.537

0.000

.13

**0.508

0.000

.30

**0.552

0.000

.14

**0.675

0.000

.31

**0.558

0.000

.15

**0.635

0.000

.32

**0.631

0.000

.16

**0.446

0.000

.33

**0.463

0.000

.17

**0.444

0.000

.34

**0.361

0.000

الرقم

بيرسون (ر)

()Sig.

الرقم

معامل ارتباط

الداللة اإلحصائية

**0.399

0.000
0.000

بيرسون (ر)

()Sig.

** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥0.01دالة إحصائياً عند ()α≥0.05

حيث تشير المعطيمات المواردة فمي الجمدول ( )3إلمى أن جميمع قميم مصمفوفة ارتبماط فقمرات
المقيماس ممع الدرجممة الكميمة لممقيمماس دالمة إحصمائياً ،وتراوحممت بمين ( )0.683-0.211وىممي ذات
درجات مقبولة ودالة إحصائياً ،مما يشير إلى وجود اتساق داخمي بين فقرات المقياس.
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الثبات:
استخدمت الباحثة عدة طرق لمتأكد من ثبات مقياس الذات المينية كما ىو ٍ
آت:

 الثبات بطريقة (ألفا كرونباخ ):
تم حساب الثبات من خالل معامل الثبات (ألفا كرونباخ ) ،كما ىو موضح في الجدول (.)4
ّ
جدول ( :)4نتائج معامل ألفا كرونباخ لثبات مقياس الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل

المقياس
الذات المينية

أفراد العينة

عدد الفقرات

قيمة ألفا

159

34

0.92

تشير المعطيات الواردة في الجدول ( )4إلى أن قيمة معامل ثبات (ألفا كرونباخ ) المذات
المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل كانمت مناسمبة ،حيمث
بمغ ممت قيم ممة معام ممل ألف مما كرونب مماخ ( ،)0.92مم مما يش ممير إل ممى أن المقي مماس قاب ممل تحقي ممق أى ممداف
الدراسة.
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية
تم حساب معامل االرتباط بين درجات نصفي المقيماس ،وذلمك ممن خمالل تجزئمة المقيماس
ّ
إلممى نصممفين ،ومممن ثممم إيجمماد مجممموع درجممات المبحمموثين لكممل نصممف مممن المقيمماس ،ثممم حسمماب
معامممل االرتبمماط بينيممما ،وتم ّمم اسممتخدام معادلممة (جتمممان) لمتصممحيح ،والجممدول ( )5يوضممح نتممائج
الثبات من خالل استخدام التجزئة النصفية.
جدول ( :)5نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الذات المينية
المقياس

عدد الفقرات

معامل االرتباط

معامل االرتباط المصحح لجتمان

الذات المينية

34

0.71

0.83
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ويتضممح مممن الجممدول ( )5أن معامممل ثبممات المقيمماس يسمماوى ( ،)0.83وىممو يشممير إلممى أن
المقيمماس يتمتممع بدرجممة مناسممبة مممن الثبممات ،ويعطممى درجممة مممن الثقممة عنممد اسممتخدام المقيمماس كممأداة
لمقياس في الدراسة الحالية.

ثانياً :مقياس قمق األداء
فيما يمي وصف لتطوير مقياس قمق األداء وخصائصو السيكومترية:
وصف المقياس:
طورت الباحثة مقياس قمق األداء باالعتماد عمى المقاييس المواردة فمي عمدد ممن الد ارسمات
ّ
المتعمقممة بموضمموع قمممق األداء وىممي :د ارسممة ص موالحة ( )2015ود ارسممة سممالم الش مريفين ()2011
ود ارسممة ضمممرة ( ،)2011حيممث تضم ّممن المقيمماس بصممورتو النيائيممة ( )25فقمرة (الممحممق  ،)2ويممتم
اإلجابة عمى فقرات المقياس عن طريق اختيار المرشد عمى سمّم االسمتجابة المذي يتبمع الفقمرة وفمق
تدريج (ليكرت) الخماسي ،وىي :دائماً ( ،)5غالباً ( )4ناد اًر ( )3أحياناً ( ،)2أبداً (.)1
أ .الخصائص السيكومترية لممقياس

الصدق:
 صدق المحكمين (الصدق الظاىري)لمتحق ممق م ممن الص ممدق الظ مماىري لممقي مماس قام ممت الباحث ممة بع ممرض المقي مماس بص ممورتو األولي ممة
(الممحق  )1عمى ( )13محكماً من األساتذة العاممين في الجامعات الفمسطينية ذوي االختصاص
والخبم مرة (الممح ممق  ،)3وذل ممك م ممن أج ممل التوص ممل إل ممى الص ممدق الظ مماىري لممقي مماس ،وب واعتم ممدت
الباحثة عمى نسبة اتفاق ال تقل عن ( )%85بمين المحكممين ،وبعمد التحكميم جمرى التعمديل واعمادة
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صممياغة بعممض الفق مرات ،وحممذف ( )3فقمرات وذلممك لعممدم توافقيمما مممع خصممائص أف مراد العين مة الم مراد
تطبي ممق المقيم مماس عمييم مما ،وبع ممد التعم ممديل والحمممذف أصمممبح المقي مماس بص ممورتو النيائيمممة ( )25فق م مرة
(الممحق .)2


صدق االتساق الداخمي :

تممم التحقممق مممن صممدق المقيمماس بحسمماب معامممل االرتبمماط بيرسممون ()Pearson correlation
لفقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس ،وذلك كما ىو واضح في الجدول (.)6
جدول ( :)6نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson correlationلمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات
مقياس قمق األداء مع الدرجة الكمية لممقياس

معامل ارتباط

الداللة اإلحصائية

.1

**0.497

0.000

14

.2

**0.608

0.000

15

**0.671

.3

**0.578

0.000

16

**0.725

0.000

.4

**0.549

0.000

17

**0.658

0.000

.5

**0.436

0.000

18

**0.643

0.000

.6

**0.636

0.000

19

**0.447

0.000

.7

**0.681

0.000

20

**0.194

0.000

.8

**0.617

0.000

21

*0.499

0.014

.9

**0.729

0.000

22

**0.650

0.000

.10

**0.423

0.000

23

**0.613

0.000

.11

**0.612

0.000

24

**0.629

0.000

.12

**0.639

0.000

25

**0.741

0.000

.13

**0.681

0.000

الرقم

بيرسون (ر)

()Sig.

الرقم

معامل ارتباط

الداللة اإلحصائية

**0.648

0.000
0.000

بيرسون (ر)

()Sig.

** دالة إحصائياً عند ( * ،)α≥0.01دالة إحصائياً عند ()α≥0.05

وتش ممير المعطي ممات الم مواردة ف ممي الج ممدول ( )6إل ممى أن جمي ممع ق مميم مص ممفوفة ارتب مماط فقم مرات
المقيمماس مممع الدرجممة الكميممة جميعيمما لممقيمماس دالممة إحصممائياً ،وتراوحممت بممين ()0.711-0.194
وىي ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً ،مما يشير إلى وجود اتساق داخمي بين فقرات المقياس.
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الثبات:
استخدمت الباحثة عدة طرق لمتأكد من ثبات مقياس قمق األداء كما ىو ٍ
آت:
 الثبات بطريقة (ألفا كرونباخ ):
تم ّمم حسمماب معامممل االرتبمماط بممين درجممات نصممفي المقيمماس ،وذلممك مممن خممالل تجزئممة المقيمماس إلممى
نصممفين ،ومممن ثممم إيجمماد مجممموع درجممات المبحمموثين لكممل نصممف مممن المقيمماس ،ثممم حسمماب معامممل
تم حساب الثبات من خالل معامل الثبات (ألفما كرونبماخ ) ،كمما ىمو موضمح فمي
االرتباط بينيماّ ،
الجدول (.)7
جدول ( :)7نتائج معامل ألفا كرونباخ لثبات مقياس قمق األداء

المقياس
قمق األداء

أفراد العينة

عدد الفقرات

قيمة ألفا

159

25

0.91

وتشير المعطيات الواردة في الجمدول ( )7أن قيممة معاممل ثبمات (ألفما كرونبماخ ) لمقيماس
قمممق األداء كانممت مرتفعممة ،حيممث بمغممت قيمممة معامممل ألفمما كرونبمماخ ( ،)0.91مممما يشممير إلممى أن
المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات ،ويصمح لمتطبيق وتحقيق أىداف الدراسة.
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية
تم ّمم اسممتخدام معادلممة (سممبيرمان بمراون) لمتصممحيح ،والجممدول ( )8يوضممح نتمائج الثبممات مممن
خالل استخدام التجزئة النصفية.
جدول ( :)8نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس قمق األداء
المقياس
قمق األداء

عدد الفقرات

معامل االرتباط

25

0.72
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معامل االرتباط المصحح
لسبيرمان براون
0.84

يتضممح مممن الجممدول ( )8أن معامممل ثبممات المقيمماس يسمماوى ( ،)0.84وىممو يشممير إلممى أن
المقيمماس يتمتممع بدرجممة عاليممة مممن الثبممات ،ويعطممى درجممة مممن الثقممة عنممد اسممتخدام المقيمماس كممأداة
لمقياس في الدراسة الحالية.

متغيرات الدراسة
 المتغيــرات المســتقمة :الجممنس ولممو مسممتويان( :ذكممر ،أنثممى) ،وسممنوات الخب مرة وليمما ثالثممة
مستويات وىي 6-1( :سنوات 10-7 ،سنوات 11 ،سنة فما فوق) ،والمؤىل العممي ولو
ثممالث مسممتويات وىممي (بكممالوريوس ،ماجسممتير ،دكتمموراه) ،والمديري مة وليمما ثالثممة مسممتويات
وىي (شمال الخميل ،الخميل ،جنوب الخميل ،يطا).
 المتغيرات التابعة( :ويتمثل في اسمتجابة المبحموثين ممن المرشمدين التربمويين فمي الممدارس
الحكومية في محافظة الخميل عمى مقياس الذات المينية ،وقمق األداء.9

إجراءات الدراسة
جرت الدراسة وفق الخطوات كاآلتية:
 القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في المرشدين التربويين في محافظة الخميل.
 بن مماء مق مماييس الد ارس ممة ،وذل ممك بع ممد مراجع ممة ع ممدد م ممن المق مماييس الت ممي وردت ف ممي الد ارس ممات
السابقة.
 الحصول عمى كتاب تسييل الميمة لمباحثمة وتقديممو لممسمؤولين فمي ممدارس ممديريات تربيمة
وتعممميم محافظممة الخميممل ،مممن أجممل الممتم ّكن مممن تطبيممق أداة الد ارسممة عمممى العينممة المسممتيدفة.
(الممحق )4
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 جمع البيانات ،حيث حرصت الباحثة عمى استرجاع جميع النسمخ التمي ت ّمم توزيعيما ،ممن ثمم
ت ّم جمع ( )159نسخة من جميع أفراد مجتمع الدراسة.
 اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة طبقية عشوائية .
 تم التأكد من صدق أداتا الدراسة من خالل عرضيا عمى ثالثة عشر محكماً.
 توزيع أداتا الدراسة عمى العينة في الفصل األول في العام الدراسي ( ) 2018باليمد وأجماب
المبحمموثين عمممى األدوات بوجممود الباحثممة فممي اجتماعممات عقممد فممي محافظممة يطمما والجنمموب
لممرشدين أما الشمال ووسط الخميل فقد تم توزيع االستبيانات عبمر البريمد وكمان كمل مقيماس
مزود بالتعميمات واإلرشادات الكافية لتساعد عمى كيفية االجابة عن الفقرات.
 لممم تحممدد الباحثممة الممزمن المحممدد لإلجابممة عممن المقياسمميين إال أن معظممم المبحمموثين قممد تمكممن
من اإلجابة عمى فقرات المقياس في زمن قدره ( )15-10دقيقة.
تم إجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة لتحميل النتائج.
ّ 

األساليب اإلحصائية
تم استخدام الرزمة االحصائية لمعموم االجتماعية:
لتحميل بيانات الدراسة ّ
))(SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, Version (25
تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
حيث ّ
 التك اررات والنسب المئوية لمعرفة خصائص المجتمع الديموغرافية.
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 معادلة ألفا كرونباخ ( )Alpha-cronbachلقياس ثبات المقياس.
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 معامل االرتباط (سمبيرمان بمراون) ومعاممل (جتممان) لمعرفمة ثبمات المقيماس بطريقمة التجزئمة
النصفية.
 مصفوفة بيرسون لمعرفمة صمدق فقمرات المقيماس ،ولمعرفمة العالقمة بمين المذات المينيمة وقممق
األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل.
 اختبممار (ت) ( )Independent samples: T-Testلمعرفممة الفممروق بممين متوسممطات
المتغيرات المستقمة بمستويين.
 اختبممار تحميممل التبمماين األحممادي ( )One Way Anovaلمعرفممة الفممروق بممين متوسممطات
المتغيرات المستقمة بثالث مستويات فأكثر.
 اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات الثنائية البعدية إليجماد مصمدر الفمروق فمي متوسمطات
المذات المينيمة وقممق األداء لممدى المرشمدين التربمويين فمي المممدارس الحكوميمة فمي محافظممة
الخميل لمعرفة الفروق بين متوسطات ثالث عينات مستقمة.

مفتاح التصحيح لقراءة المتوسطات الحسابية لمقياسي متوسطات الذات المينية
وقمق األداء
جدول ( :)9مفتاح التصحيح لمقياس الذات المينية وقمق األداء
المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

الدرجة

2.33-1.00

%46.6 - %20

منخفضة

3.67-2.34

%73.4 - %46.7

متوسطة

5.00-3.68

%100 - %73.5

مرتفعة

تم حساب طول الفترة في المتوسط الحسابي وفق المعادلة اآلتية:
ّ
طول الفترة = (الحد األقصى لالستجابة – الحد األدنى لالستجابة) 3 /
وبما أن المقياس كان وفق تدريج ليكرت الخماسي فإن:
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طول الفترة = (1.33 = 3 / 4 = 3 / )1-5
تم حساب النسبة المئوية وفق المعادلة اآلتية:
وكذلك ّ
النسبة المئوية = (الوسط الحسابي ÷ عدد البدائل) × %100
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة
يتضمممن ىممذا الفصممل عرض ماً لنتممائج الد ارسممة التممي تم ّمم التوصممل إلييمما بعممد إج مراء التحمي مل
اإلحصائي لبيانات الدراسة حسب أسئمتيا ،ولتسييل المعالجات اإلحصائية ثم تحويل األسئمة إلمى
فرضيات:
السؤال األول :ما مستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين فـي المـدارس الحكوميـة فـي
محافظة الخميل؟
لإلجابممة عمممى الس مؤال تم ّمم اسممتخراج المتوسممطات الحسممابية واالنح ارفممات المعياريممة والنسممب
المئويممة لمسممتوى الممذات المينيممة لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة
الخميل ،وذلك كما ىو موضح في الجدول (.)11
جدول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى الذات المينية لدى
ن=159

المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل

المتوسط

االنحراف

0

مفيوم الذات الميني المدرك

4.52

0.38

مرتفعة

2

مفيوم الذات الميني المثالي

4.43

0.40

مرتفعة

3

مفيوم الذات الميني االجتماعي

4.35

0.41

مرتفعة

4.44

0.34

مرتفعة

الفقرة

المجال

الحسابي

الدرجة الكمية لمستوى الذات المينية

المعياري

الدرجة

وتشير المعطيات الواردة في الجدول ( )11إلى أن مستوى الذات المينية لدى المرشدين
التربويين في الممدارس الحكوميمة فمي محافظمة الخميمل جماءت بدرجمة مرتفعمة ،حيمث بممغ المتوسمط
الحسممابي لمدرجممة الكميممة لمسممتوى الممذات المينيممة لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة
ف ممي محافظ ممة الخمي ممل ( )4.44وانحم مراف معي مماري ( ،)0.34وتراوح ممت المتوس ممطات الحس ممابية ب ممين
(.)4.52 – 4.43
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ويتضح أن مفيوم الذات المينية المدرك قد حصل عمى أعمى درجة ،حيث جاءت بدرجة
مرتفع ممة ،حي ممث وبم ممغ المتوس ممط الحس ممابي لمدرج ممة الكمي ممة ( )4.52وانحممراف معي مماري ( ،)0.38ث ممم
مفيمموم الممذات المينممي المثممالي جمماء بدرجممة مرتفعممة ،حيممث بمممغ المتوسممط الحسممابي لمدرجممة الكميممة
( )4.43وانح مراف معيمماري ( ،)0.40ثممم مفيمموم الممذات المينممي االجتممماعي جمماء بدرجممة مرتفعممة،
حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ( )3.35وانحراف معياري (.)0.41
وفيما يتعمق بتقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لكمل مجمال ممن المجماالت
عمممى حممدة ،تممم اسممتخراج المتوسممطات الحسممابية واالنح ارفممات المعياريممة واألوزان النسممبية لكممل مجممال
عمى حدة.
المجال األول :مفيوم الذات الميني المدرك
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسمب المئويمة لمسمتوى مفيموم
وّ

الذات الميني المدرك لدى المرشدين التربويين فمي الممدارس الحكوميمة فمي محافظمة الخميمل ،وذلمك
كما ىو موضح في الجدول (.)12
جدول ( :)12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى مفيوم الذات الميني
المدرك لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل مرتبة تنازلياً
رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

11

4.76

0.51

مرتفعة

5

4.48

0.59

مرتفعة

12

4.76

0.63

مرتفعة

8

4.47

0.69

مرتفعة

10

4.71

0.52

مرتفعة

7

4.46

0.61

مرتفعة

4

4.59

0.56

مرتفعة

6

4.43

0.62

مرتفعة

1

4.52

0.53

مرتفعة

9

4.32

0.84

مرتفعة

2

4.51

0.56

مرتفعة

13

4.27

0.71

مرتفعة

3

4.49

0.54

مرتفعة
4.52
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0.38

مرتفعة

وتشممير المعطيممات ال مواردة فممي الجممدول ( )12إلممى أن مفيمموم الممذات المينممي المممدرك لممدى
المرشدين التربمويين فمي الممدارس الحكوميمة فمي محافظمة الخميمل جماءت بدرجمة مرتفعمة ،حيمث بممغ
المتوسم ممط الحسم ممابي لمدرجم ممة الكميم ممة ( )4.52وانح م مراف معيم مماري ( ،)0.38وتراوح ممت المتوسم ممطات
الحسممابية بممين ( .)4.27 – 4.76ويتضممح أن الفق مرات ( )10 ،12 ،11قممد حصمممت عمممى أعمممى
مسممتوى لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل حسممب وجيممة نظممر
ونص ممت ى ممذه الفقم مرات عم ممى( :الت ممزم بمب ممادئ وأخالقي ممات العم ممل اإلرش ممادي،
أفم مراد عين ممة الد ارس ممةّ ،
وأتجنممب اسممتغالل المسترشممدين ،أفتخممر عنممد إحممداث تغييمرات إيجابيممة فممي سممموكيات اآلخمرين) ،فممي
حمين أن الفقمرات ( )6 ،9 ،13قمد حصممت عممى أقمل درجمة لمسمتوى مفيموم المذات المينمي الممدرك
لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل حسب وجية نظر أفراد عينة
ونصممت ىممذه الفق مرات عمممى( :أقممدم المشممورة لزمالئممي فممي كثيممر مممن قضمماياىم الشخصممية،
الد ارسممةّ ،
ولممدي رضمما وظيفممي عم ٍ
مال عممن مينتممي كمرشممد ،ولممدي القممدرة عمممى العمممل والنجمماح تحممت الضممغط
والظروف المتغيرة).
المجال الثاني :مفيوم الذات الميني المثالي
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسمب المئويمة لمسمتوى مفيموم
وّ
الذات الميني المثالي لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميمل ،وذلمك
كما ىو موضح في الجدول (.)13
جدول ( :)13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى مفيوم الذات الميني
المثالي لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

3

4.61

0.56

مرتفعة

1

4.42

0.60

مرتفعة

6

4.54

0.71

مرتفعة

2

4.37

0.63

مرتفعة

9

4.54

0.55

مرتفعة

8

4.35

0.64

مرتفعة
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رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

4

4.52

0.57

مرتفعة

10

4.26

0.63

مرتفعة

7

4.49

0.68

مرتفعة

5

4.01

1.16

مرتفعة

4.43

0.40

مرتفعة

الدرجة الكلية لمفهوم الذات المهني المثالي

وتشممير المعطيممات ال مواردة فممي الجممدول ( )13إلممى أن مفيمموم الممذات المينممي المثممالي لممدى
المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل جمماء بدرجممة مرتفعممة ،حيممث بمممغ
المتوسم ممط الحسم ممابي لمدرجم ممة الكميم ممة ( )4.43وانح م مراف معيم مماري ( ،)0.40وتراوح ممت المتوسم ممطات
الحسابية بين ( ،)4.01 – 4.61ويتضح أن الفقرات ( )9 ،6 ،3قد حصمت عممى أعممى مسمتوى
لمفيوم الذات الميني المثالي لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكوميمة فمي محافظمة الخميمل
ونصمت ىمذه الفقمرات عممى( :أحمرص عممى أن أكمون قمدوة
حسب وجية نظر أفراد مجتمع الدراسةّ ،
مز فممي عممممي كمرشممد ،وأسممعى ألكممون متحممر ار مممن كممل أشممكال
لممسترشممدين ،وأطمممح ألكممون متميم اً
التمييز والتعصب) ،في حين أن الفقرات ( )8 ،10 ،5قد حصمت عمى أقل لمفيوم الذات الميني
المثممالي لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل حسممب وجيمة نظممر
ونصممت ىممذه الفقمرات عمممى( :أرغممب فممي إكممال د ارسممتي فممي مجممال اإلرشمماد،
أفمراد مجتمممع الد ارسممةّ ،
وأسعى لتطموير ميماراتي اإلرشمادية لمعممل فمي الظمروف الصمعبة ،وأسمعى لمتعاممل ممع المشمكالت
المختمفة لممسترشدين في الظروف كافة).
المجال الثالث :مفيوم الذات الميني االجتماعي
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسمب المئويمة لمسمتوى مفيموم
وّ
الممذات المينممي االجتممماعي لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل،
وذلك كما ىو موضح في الجدول (.)14
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جدول ( :)14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى مفيوم الذات الميني
االجتماعي لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

9

4.49

0.59

مرتفعة

10

4.32

0.72

مرتفعة

8

4.48

0.62

مرتفعة

4

4.31

0.58

مرتفعة

1

4.47

0.57

مرتفعة

11

4.27

0.72

مرتفعة

2

4.42

0.62

مرتفعة

5

4.25

0.66

مرتفعة

6

4.37

0.71

مرتفعة

3

4.14

0.66

مرتفعة

7

4.36

0.72

مرتفعة

الدرجة الكلية لمفهوم الذات المهني االجتماعي

4.35

0.41

مرتفعة

وتشم ممير المعطيم ممات ال م مواردة فم ممي الجم ممدول ( )14إلم ممى أن مسم ممتوى مفيم مموم الم ممذات المين م مي
االجتم مماعي ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي الم ممدارس الحكومي ممة ف ممي محافظ ممة الخمي ممل ج مماء بدرج ممة
مرتفع ممة ،حي ممث بم ممغ المتوس ممط الحس ممابي لمدرج ممة الكمي ممة ( )4.35وانحم مراف معي مماري ( ،)0.41فق ممد
تراوح م ممت المتوس م ممطات الحس م ممابية ب م ممين ( ،)4.14 – 4.49ويتض م ممح أن الفقم م مرات ( )1 ،8 ،9ق م ممد
حص مممت عم ممى أعم ممى مس ممتوى لمفي مموم ال ممذات المين ممي االجتم مماعي ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي
ونصممت ىممذه
المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل حسممب وجيممة نظممر أف مراد مجتمممع الد ارسممةّ ،
الفق مرات عمممى( :أتمتممع بقممدرة عمممى التواصممل مممع المسترشممدين وذوييممم ،وأتعمماون مممع فريممق العمممل
اإلرشممادي ،وأعمممل بممروح الفريممق ،وأتمتممع بشخصممية محبوبممة مممن قبممل المسترشممدين) ،فممي حممين أن
الفقرات ( )11 ،5 ،3قد حصمت عمى أقل درجة لمفيوم الذات الميني االجتماعي لدى المرشمدين
الترب ممويين ف ممي الم ممدارس الحكومي ممة ف ممي محافظ ممة الخمي ممل حس ممب وجيم مة نظ ممر أفممراد عين ممة الد ارس ممة،
ونصت ىذه الفقرات عمى( :أقنع اآلخرين بأفكاري ومقترحاتي في أسمرع وقمت ،ويفضمل ممن حمولي
ّ
استشارتي باستمرار ،وأتمتع بروح القيادة والقدرة عمى إدارة اآلخرين).
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السـؤال الثــاني :مــا مســتوى قمــق األداء لــدى المرشــدين التربــويين فــي المــدارس الحكوميــة فــي
محافظة الخميل؟
لإلجابممة عمممى الس مؤال ،تم ّمم اسممتخراج المتوسممطات الحسممابية واالنح ارف مات المعياريممة والنسممب
المئوية لمستوى قمق األداء لمدى المرشمدين التربمويين فمي الممدارس الحكوميمة فمي محافظمة الخميمل،
وذلك كما ىو موضح في الجدول (.)15
جدول ( :)15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى قمق األداء لدى المرشدين
التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل مرتبة تنازلياً

رقم
الفقر
ة
1

2.88

1.19

متوسطة

11

1.81

 1.15منخفضة

5

2.57

1.21

متوسطة

12

1.77

 1.05منخفضة

10

2.51

1.24

متوسطة

18

1.72

 1.07منخفضة

3

2.34

1.01

متوسطة

6

1.66

 1.03منخفضة

2

2.25

1.16

منخفضة

24

1.61

 1.14منخفضة

4

2.08

1.19

منخفضة

14

1.51

 0.92منخفضة

8

2.06

1.03

منخفضة

22

1.51

 0.91منخفضة

20

2.01

1.63

منخفضة

21

1.47

 1.31منخفضة

7

1.96

1.09

منخفضة

13

1.41

 0.87منخفضة

25

1.92

1.09

منخفضة

15

1.38

 0.78منخفضة

23

1.89

0.92

منخفضة

16

1.38

 0.91منخفضة

19

1.85

1.24

منخفضة

17

1.38

 0.87منخفضة

9

1.84

1.09

منخفضة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

1.92

الدرجة الكلية لقلق األداء

االنحراف
المعياري

0.62

الدرجة

منخفضة

تشير المعطيات الواردة في الجدول ( )15إلى أن قمق األداء لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل جاء بدرجة منخفضة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجمة
الكمي م ممة ( )1.92وانحم م مراف معي م مماري ( ،)0.62وتراوح م ممت المتوس م ممطات الحس م ممابية ب م ممين (– 2.88
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 ،)1.38وأن الفقم مرات ( )10 ،5 ،1ق ممد حص مممت عم ممى أعم ممى درج ممة لقم ممق األداء ل ممدى المرش ممدين
الترب ممويين ف ممي الم ممدارس الحكومي ممة ف ممي محافظ ممة الخمي ممل حس ممب وجي ممة نظ ممر أفممراد عين ممة الد ارس ممة،
ونصممت ىممذه الفق مرات عمممى( :أشممعر بقمممق مسممتمر عنممد تفكيممري بالنتممائج المترتبممة عمممى إج مراءات
ّ
العممي ممة االرش ممادية ،وأى ممتم كثيم م ار بتص ممورات وتوقع ممات المسترش ممدين عن ممي ،وأفك ممر كثيم م ار بالمي ممارات
والفنيات اإلرشادية المطموب مني أداؤىا في أثناء المقابمة االرشادية) ،فمي حمين أن الفقمرات (،15
 )17 ،16قد حصمت عمى أقل درجة لقمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكوميمة
ونصممت ىممذه الفق مرات عمممى( :أشممعر
فممي محافظممة الخميممل حسممب وجي مة نظممر أف مراد عينممة الد ارسممةّ ،
بب ممرودة ف ممي جس مممي ف ممي أثن مماء المقابم ممة اإلرش ممادية ،وت ممزداد ضم مربات قمب ممي كمم مما ح ممدثت مواجي ممة م ممع

المسترشد ،وأشعر بجفاف حمقي عند الحوار مع المسترشد).
السؤال الثالث :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة
الخميل تعزى إلى المتغيرات اآلتية (الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤىل العممي ،والمديرية)؟
ولتسييل المعالجات اإلحصائية تم تحويل السؤال إلى األسئمة الفرعية اآلتية:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية ومجاالتيا لدى المرشدين
التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس.
ولمتحق ممق م ممن ص ممحة الفرضم مية األول ممى ،ت ممم اس ممتخدام اختب ممار (ت) (

Independent

 )Sample T-Testإليجاد الفروق في متوسطات اسمتجابات أفمراد عينمة الد ارسمة لمسمتوى المذات
المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس.
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جدول ( :)16نتائج اختبار (ت) ( )Independent Sample T-Testلمتعرف إلى الفروق في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في
محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس
المتغير
مفيوم الذات

الميني المدرك

مفيوم الذات
الميني المثالي
مفيوم الذات

الميني االجتماعي

الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذكر

74

4.47

أنثى

85

4.56

0.35

ذكر

74

4.38

0.43

أنثى

85

4.47

0.38

ذكر

74

4.34

0.36

أنثى

85

4.35

0.46

ذكر

74

4.40

0.35

أنثى

85

4.47

0.33

الحسابي

المعياري
0.40

قيمة ت

المحسوبة
-1.529

-1.510

-0.208

-1.247

الداللة اإلحصائية

0.128

0.133

0.835

0.414

غير
دالة

غير
دالة
غير
دالة
غير
دالة

* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( * ،)0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية =

157

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( ،1.96 = )0.05قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (= )0.01

2.58

وتشم ممير النتم ممائج فم ممي الجم ممدول ( )16إلم ممى عم ممدم وجم ممود فم ممروق ذات داللم ممة إحصم ممائية فم ممي
متوسممطات اسممتجابات أف مراد عينممة الد ارسممة لمسممتوى الممذات المينيممة لممدى المرشممدين التربممويين فممي
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس عمى الدرجة الكمية ،حيث بمغت قيمة
(ت) المحسم مموبة ( ،)1.247وىم ممي أقم ممل مم ممن قيمم ممة (ت) الجدوليم ممة ( )1.96عنم ممد مسم ممتوى دالل م مة
(.)0.05
وتشير النتائج إلى عدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي متوسمطات اسمتجابات أفمراد
عينم ممة الد ارسم ممة لمسمممتوى مفيم مموم المممذات المينم ممي الممممدرك لم ممدى المرش ممدين التربم ممويين فمممي المم ممدارس
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الحكومية في محافظة الخميل تعمزى لمتغيمر الجمنس ،حيمث بمغمت قيممة (ت) المحسموبة ()1.529
وىي أقل من قيمة (ت) الجدولية ( )1.96عند مستوى داللة (.)0.05
وتشير النتائج إلى عدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي متوسمطات اسمتجابات أفمراد
عينم ممة الد ارسم ممة لمسمممتوى مفيم مموم المممذات المينم ممي المثم ممالي لم ممدى المرش ممدين الترب ممويين فمممي المم ممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس ،حيث بمغت قيممة (ت) المحسموبة (،)1.510
وىي أقل من قيمة (ت) الجدولية ( )1.96عند مستوى داللة (.)0.05
وتشير النتائج إلى عدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي متوسمطات اسمتجابات أفمراد
عينممة الد ارسممة لمسممتوى مفيمموم الممذات المينممي االجتممماعي لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعمزى لمتغيمر الجمنس ،حيمث بمغمت قيممة (ت) المحسموبة ()0.208
وىي أقل من قيمة (ت) الجدولية ( )1.96عند مستوى داللة (.)0.05
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية ومجاالتيا لدى المرشدين
التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ولمتحق ممق م ممن ص ممحة الفرضم مية الثاني ممة ،ت م ّمم اس ممتخراج المتوس ممطات الحس ممابية واالنح ارف ممات
المعيارية السمتجابات أفمراد عينمة الد ارسمة لمسمتوى المذات المينيمة لممرشمدين التربمويين فمي الممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،كما ىو موضح في الجداول (.)17
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جدول ( :)17األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير
سنوات الخبرة
المتغير

المتوسط

االنحراف

سنوات الخبرة

العدد

6-1

66

4.48

10-7

25

4.43

0.52

 11فما فوق

68

4.59

0.37

6-1

66

4.45

0.37

10-7

25

4.33

0.49

 11فما فوق

68

4.44

0.40

6-1

66

4.31

0.43

10-7

25

4.29

0.41

 11فما فوق

68

4.41

0.39

6-1

66

4.42

0.29

10-7

25

4.35

0.43

 11فما فوق

68

4.49

0.35

مفيوم الذات الميني
المدرك

مفيوم الذات الميني
المثالي

مفيوم الذات الميني
االجتماعي

الدرجة الكمية

الحسابي

المعياري
0.31

ويتضح من الجدول رقم ( )17وجود فروق في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى
الذات المينية لممرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات
الخبرة ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي ( ،)One Way Anovaكما
ىو موضع في الجدول (.)18
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جدول ( :)18نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaلمتعرف إلى الفروق في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في
محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة
المتغير

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.604

2

0.302

داخل المجموعات

22.479

156

0.144

المجموع

23.083

158

-----

بين المجموعات

0.289

2

0.144

داخل المجموعات

26.125

156

0.167

المجموع

26.413

158

-----

بين المجموعات

0.468

2

0.234

داخل المجموعات

26.999

156

0.173

المجموع

27.468

158

-----

بين المجموعات

0.364

2

0.182

داخل المجموعات

18.610

156

0.119

المجموع

18.975

158

-----

مصدر التباين

مفيوم الذات

الميني المدرك
مفيوم الذات

الميني المثالي
مفيوم الذات
الميني االجتماعي

الدرجة الكمية

مجموع

** دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01

المربعات

قيمة ف

المحسوبة
2.095

مستوى الداللة
اإلحصائية

0.127

غير
دالة

غير
0.861

0.425

دالة
غير

1.353

0.261

دالة
غير

1.527

0.220

دالة

* دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.05

ويتضم ممح مم ممن الجم ممداول ( )18عم ممدم وجم ممود فم ممروق ذات داللم ممة إحصم ممائية فم ممي متوسم ممطات
اس ممتجابات أفم مراد عين ممة الد ارس ممة لمس ممتوى ال ممذات الميني ممة ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي الم ممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة عمى الدرجة الكمية ،حيمث كانمت الداللمة
اإلحصائية أكبر من ( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسمطات اسمتجابات أفمراد
عينم ممة الد ارسم ممة لمسم ممتوى مفيممموم الم ممذات المينم ممي الممممدرك لم ممدى المرشم ممدين الترب ممويين فم ممي المم ممدارس
الحكوميمة فمي محافظمة الخميمل تعمزى لمتغيمر سممنوات الخبمرة ،حيمث كانمت الداللمة اإلحصمائية أكبممر
من ( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسمطات اسمتجابات أفمراد
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عينم ممة الد ارسم ممة لمسم ممتوى مفيممموم الم ممذات المينم ممي المثم ممالي لم ممدى المرش ممدين التربم ممويين فمممي المم ممدارس
الحكوميمة فمي محافظمة الخميمل تعمزى لمتغيمر سممنوات الخبمرة ،حيمث كانمت الداللمة اإلحصمائية أكبممر
من ( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسمطات اسمتجابات أفمراد
عينممة الد ارسممة لمسممتوى مفيمموم الممذات المينممي االجتممماعي لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس
الحكوميمة فمي محافظمة الخميمل تعمزى لمتغيمر سممنوات الخبمرة ،حيمث كانمت الداللمة اإلحصمائية أكبممر
من ( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية ومجاالتيا لدى المرشدين
التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي.
ولمتحق ممق م ممن ص ممحة الفرضم مية الثالث ممة ،ت م ّمم اس ممتخراج المتوس ممطات الحس ممابية واالنح ارف ممات
المعيارية السمتجابات أفمراد عينمة الد ارسمة لمسمتوى المذات المينيمة لممرشمدين التربمويين فمي الممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي ،كما ىو موضح في الجداول (.)19
جدول ( :)19األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير
المؤىل العممي

المتغير
مفيوم الذات

الميني المدرك
مفيوم الذات

الميني المثالي

المتوسط

االنحراف

المؤىل العممي

العدد

بكالوريوس

127

4.52

ماجستير

28

4.52

0.36

دكتو اره

4

4.40

0.22

بكالوريوس

127

4.41

0.41

ماجستير

28

4.51

0.39
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الحسابي

المعياري
0.39

المتغير

مفيوم الذات
الميني

االجتماعي
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

المؤىل العممي

العدد

دكتو اره

4

4.37

بكالوريوس

127

4.37

0.41

ماجستير

28

4.30

0.44

دكتوراه

4

4.11

0.08

بكالوريوس

127

4.44

0.35

ماجستير

28

4.45

0.34

دكتو اره

4

4.30

0.14

الحسابي

المعياري
0.20

ويتضح من الجدول ( )19وجود فروق في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى
الذات المينية لممرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل
العممي ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaكما
ىو موضع في الجدول (.)20
جدول ( :)20نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaلمتعرف إلى الفروق في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في
محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي

المتغير
مفيوم الذات
الميني المدرك
مفيوم الذات

الميني المثالي
مفيوم الذات

الميني االجتماعي

الدرجة الكمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.059

2

0.029

داخل المجموعات

23.024

156

0.148

المجموع

23.083

158

-----

بين المجموعات

0.230

2

0.155

داخل المجموعات

26.184

156

0.168

المجموع

26.413

158

-----

بين المجموعات

0.347

2

0.173

داخل المجموعات

27.121

156

0.174

المجموع

27.468

158

-----

بين المجموعات

0.082

2

0.041

داخل المجموعات

18.892

156

0.121

المجموع

18.975

158

-----

مصدر التباين

** دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01

مجموع

المربعات

قيمة ف

المحسوبة
0.199

اإلحصائية

0.820

غير
دالة

غير
0.684

0.506

دالة
غير

0.997

0.371

دالة
غير

0.340

* دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.05
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مستوى الداللة

0.713

دالة

ويتضم ممح مم ممن الجم ممداول ( )20عم ممدم وجم ممود فم ممروق ذات داللم ممة إحصم ممائية فم ممي متوسم ممطات
اس ممتجابات أفم مراد عين ممة الد ارس ممة لمس ممتوى ال ممذات الميني ممة ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي الم ممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي عمى الدرجة الكمية ،حيث كانت الداللة
اإلحصائية أكبر من ( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسمطات اسمتجابات أفمراد
عينم ممة الد ارسم ممة لمسم ممتوى مفيممموم الم ممذات المينم ممي الممممدرك لم ممدى المرشم ممدين الترب ممويين فم ممي المم ممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغيمر المؤىمل العمممي ،حيمث كانمت الداللمة اإلحصمائية أكبمر
من ( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
وأظيممرت النتممائج عممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات أف مراد
عينم ممة الد ارسم ممة لمسم ممتوى مفيممموم الم ممذات المينم ممي المثم ممالي لم ممدى المرش ممدين التربم ممويين فمممي المم ممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغيمر المؤىمل العمممي ،حيمث كانمت الداللمة اإلحصمائية أكبمر
من ( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
كممما بينممت النتممائج عممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات أفمراد
عينممة الد ارسممة لمسممتوى مفيمموم الممذات المينممي االجتممماعي لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغيمر المؤىمل العمممي ،حيمث كانمت الداللمة اإلحصمائية أكبمر
من ( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية ومجاالتيا لدى المرشدين
التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية.
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ولمتحق ممق م ممن ص ممحة الفرضم مية الرابع ممة ،ت م ّمم اس ممتخراج المتوس ممطات الحس ممابية واالنح ارف ممات
المعيارية السمتجابات افمراد عينمة الد ارسمة لمسمتوى المذات المينيمة لممرشمدين التربمويين فمي الممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية ،كما ىو موضح في الجداول (.)21
جدول ( :)21األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير
المديرية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.35

المديرية

العدد

شمال الخميل

34

4.57

مفيوم الذات

الخميل

50

4.56

0.43

الميني المدرك

جنوب الخميل

50

4.46

0.36

يطا

25

4.50

0. 35

شمال الخميل

34

4.50

0.32

الخميل

50

4.43

0.48

جنوب الخميل

50

4.38

0.38

يطا

25

4.45

0.39

شمال الخميل

34

4.42

0.35

الخميل

50

4.37

0.55

جنوب الخميل

50

4.32

0.29

يطا

25

4.28

0.39

شمال الخميل

34

4.50

0.31

الخميل

50

4.46

0.41

جنوب الخميل

50

4.39

0.29

يطا

25

4.41

0.33

المتغير

مفيوم الذات

الميني المثالي

مفيوم الذات
الميني

االجتماعي

الدرجة الكمية

ويتضح من الجدول رقم ( )21وجود فروق في متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة لمستوى
الذات المينية لممرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير
المديرية ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaكما
ىو موضع في الجدول (.)22
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جدول ( :)22نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaلمتعرف إلى الفروق في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في
محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية
المتغير

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.350

3

0.117

داخل المجموعات

22.732

155

0.147

المجموع

23.083

158

-----

بين المجموعات

0.316

3

0.105

داخل المجموعات

26.097

155

0.168

المجموع

26.413

158

-----

بين المجموعات

0.354

3

0.118

داخل المجموعات

27.114

155

0.175

المجموع

27.468

158

-----

بين المجموعات

0.285

3

0.095

داخل المجموعات

18.690

155

0.121

المجموع

18.975

158

-----

مصدر التباين

مفيوم الذات

الميني المدرك
مفيوم الذات

الميني المثالي
مفيوم الذات
الميني االجتماعي

الدرجة الكمية

** دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01

مجموع

المربعات

قيمة ف

المحسوبة
0.796

مستوى الداللة
اإلحصائية

0.498

غير
دالة

غير
0.626

0.599

دالة
غير

0.674

0.569

دالة
غير

0.788

0.502

دالة

* دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.05

ويتضم ممح مم ممن الجم ممداول ( )22عم ممدم وجم ممود فم ممروق ذات داللم ممة إحصم ممائية فم ممي متوسم ممطات
اس ممتجابات أفم مراد عين ممة الد ارس ممة لمس ممتوى ال ممذات الميني ممة ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي الم ممدارس
الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل تعممزى لمتغيممر المديريممة عمممى الدرجممة الكميممة ،حيممث كانممت الداللممة
اإلحصائية أكبر من ( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفمراد عينمة الد ارسمة
لمستوى مفيوم الذات الميني المدرك لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية فمي محافظمة
الخميل تعزى لمتغير المديرية ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبمر ممن ( ،)0.05وىمي غيمر دالمة
إحصائياً.
م ممن خ ممالل الج ممدول ( )22تب ممين ع ممدم وج ممود ف ممروق ذات دالل ممة إحص ممائية ف ممي متوس ممطات
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اسمتجابات أفمراد عينمة الد ارسمة لمسمتوى مفيموم المذات المينمي المثمالي لمدى المرشمدين التربمويين فممي
المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل تعممزى لمتغيممر المديريممة ،حيممث كانممت الداللممة اإلحصممائية
أكبر من ( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
وأظيممرت النتممائج عممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات أف مراد
عينممة الد ارسممة لمسممتوى مفيمموم الممذات المينممي االجتممماعي لممدى المرشممدين الترب مويين فممي المممدارس
الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل تعممزى لمتغيممر المديريممة ،حيممث كانممت الداللممة اإلحصممائية أكبممر مممن
( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
السؤال الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة
الخميل تعزى إلى المتغيرات اآلتية (الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤىل العممي ،والمديرية)؟
ولتسييل المعالجات اإلحصائية تم تحويل السؤال إلى األسئمة الفرعية اآلتية:
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس.
ولمتحقممق مممن صممحة الفرض مية الخامسممة ،تمممّ اسممتخدام اختبممار (ت) (

Independent

 )Sample T-Testإليجمماد الفممروق فمي متوسممطات اسمتجابات أفمراد عينممة الد ارسمة لمسممتوى قمممق
األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكوميمة فمي محافظمة الخميمل تعمزى لمتغيمر الجمنس،
كما ىو موضح في الجدول (.)23
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جدول ( :)23نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقميتين ( )Independent Sample T-Testلمتعرف إلى

الفروق في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس
المتغير
قمق األداء

المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

74

1.93

أنثى

85

1.92

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.53
0.70

قيمة ت

المحسوبة
0.137

الداللة اإلحصائية
0.891

غير
دالة

* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( * ،)0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية =

157

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( ،1.96 = )0.05قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (= )0.01

2.58

وتشم ممير النتم ممائج فم ممي الجم ممدول ( )23إلم ممى عم ممدم وجم ممود فم ممروق ذات داللم ممة إحصم ممائية فم ممي
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في الممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعمزى لمتغيمر الجمنس ،حيمث بمغمت قيممة (ت) المحسموبة ()0.137
وىي أقل من قيمة (ت) الجدولية ( )1.96عند مستوى داللة (.)0.05
الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ولمتحقممق مممن صممحة الفرض مية السادسممة ،تم ّمم اسممتخراج المتوسممطات الحسممابية واالنح ارفممات
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربمويين فمي الممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،كما ىو موضح في الجداول (.)24
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جدول ( :)24األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات
الخبرة
المتغير

االنحراف

المتوسط

سنوات الخبرة

العدد

6-1

66

2.19

10-7

25

1.80

0.48

 11فما فوق

68

1.71

0.47

قمق األداء

الحسابي

المعياري
0.71

يتضح من الجدول رقم ( )24وجود فروق في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى
قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير
سنوات الخبرة ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي ()One Way Anova
كما ىو موضع في الجدول (.)25
جدول ( :)25نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaلمتعرف إلى الفروق في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة
الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة

المتغير

قمق األداء

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

8.338

2

4.169

داخل المجموعات

54.216

156

0.348

المجموع

62.554

158

-----

مصدر التباين

مجموع

** دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01

المربعات

قيمة ف

المحسوبة
11.996

مستوى الداللة
اإلحصائية

**0.000

دالة

* دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.05

يتضممح مممن الجممداول ( )25وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات
أفم مراد عين ممة الد ارس ممة لمس ممتوى قم ممق األداء ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي الم ممدارس الحكومي ممة ف ممي
محافظممة الخميممل تعممزى لمتغيممر سممنوات الخبمرة ،حيممث كانممت الداللممة اإلحصممائية أقممل مممن (،)0.05
وىي دالة إحصائياً.
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تم استخدام اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات الثنائية البعدية
وإليجاد مصدر الفروق ّ
لمفروق في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين
في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وذلك كما ىو واضح في
الجدول (.)26
جدول ( :)26نتائج اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل
تعزى لمتغير سنوات الخبرة

المتغير

قمق األداء

المقارنات

المتوسط
الحسابي

6-1

2.19

10-7

1.80

 11فما فوق

1.71

6-1

10-7

 11فما فوق

0.392776

0.485223

* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى ()0.05

تش ممير المقارن ممات الثنائي ممة البعدي ممة إل ممى أن الف ممروق ف ممي متوس ممطات اس ممتجابات أفم مراد عين ممة
الد ارسممة لمسممتوى قمممق األداء لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل
تعممزى لمتغيممر سممنوات الخب مرة ،وظيممرت الفممروق بممين المرشممدين ذوي الخب مرة ( )6-1سممنوات ،وذوي
الخبرة ( )10-7سنوات ،حيث كانت الفروق لصالح ذوي الخبرة ( )6-1سنوات.
وتشممير المقارنممات الثنائيممة البعديممة إلممى أن الفممروق فممي متوسممطات اسممتجابات أف مراد عينممة
الد ارسممة لمسممتوى قمممق األداء لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل
تعممزى لمتغيممر سممنوات الخب مرة ،وظيممرت الفممروق بممين المرشممدين ذوي الخب مرة ( )6-1سممنوات وذوي
الخبرة ( 11سنة فما فوق) ،حيث كانت الفروق لصالح ذوي الخبرة ( )6-1سنوات.
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الفرضية السابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي.
ولمتحق ممق م ممن ص ممحة الفرضم مية الس ممابعة ت م ّمم اس ممتخراج المتوس ممطات الحس ممابية واالنح ارف ممات
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربمويين فمي الممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي ،كما ىو موضح في الجداول (.)27
جدول ( :)27األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل
العممي
المتغير

قمق األداء

المتوسط

االنحراف

المؤىل العممي

العدد

بكالوريوس

127

1.95

ماجستير

28

1.80

0.54

دكتو اره

4

1.78

0.42

الحسابي

المعياري
0.65

ويتضح من الجدول رقم ( )27وجود فروق في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى
قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير
المؤىل العممي ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي ( One Way
 )Anovaكما ىو موضع في الجدول (.)28
جدول ( :)28نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaلمتعرف إلى الفروق في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة
الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي
المتغير

قمق األداء

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.612

2

0.306

داخل المجموعات

61.942

156

0.397

المجموع

62.554

158

-----

مصدر التباين

** دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01

مجموع

المربعات

قيمة ف

المحسوبة
0.771

* دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.05
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مستوى الداللة
اإلحصائية

0.464

غير
دالة

يتضم ممح م م ممن الجم ممداول ( )28ع م ممدم وجم ممود ف م ممروق ذات داللم ممة إحص م ممائية فم ممي متوس م ممطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لمدى المرشمدين التربمويين فمي الممدارس الحكوميمة
ف ممي محافظ ممة الخمي ممل تع ممزى لمتغي ممر المؤى ممل العمم ممي حي ممث كان ممت الدالل ممة اإلحص ممائية أكب ممر م ممن
( ،)0.05وىي غير دالة إحصائياً.
الفرضية الثامنة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية.
ولمتحق ممق م ممن ص ممحة الفرضم مية الثامن ممة ت م ّمم اس ممتخراج المتوس ممطات الحس ممابية واالنح ارف ممات
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربمويين فمي الممدارس
الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية ،كما ىو موضح في الجداول (.)29
جدول ( :)29األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية
المتغير

قمق األداء

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.46

المديرية

العدد

شمال الخميل

34

1.79

الخميل

50

1.81

0.44

جنوب الخميل

50

1.93

0.70

يطا

25

2.31

0. 83

ويتضح من الجدول رقم ( )29وجود فروق في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى
قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير
المديرية ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaكما
ىو موضع في الجدول (.)30

79

جدول ( :)30نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way Anovaلمتعرف إلى الفروق في متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة
الخميل تعزى لمتغير المديرية
المتغير

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

بين المجموعات

5.044

3

.6811

داخل المجموعات

57.510

155

0.371

المجموع

62.554

158

-----
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قمق األداء

** دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01

المربعات

قيمة ف

المحسوبة
4.531

مستوى الداللة
اإلحصائية

**0.004

دالة

* دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.05

ويتضممح مممن الجممداول ( )30وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات
أفم مراد عين ممة الد ارس ممة لمس ممتوى قم ممق األداء ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي الم ممدارس الحكومي ممة ف ممي
محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية حيث كانت الداللة اإلحصائية أقل من ( ،)0.05وىي دالة
إحصائياً.
وإليجاد مصدر الفمروق ت ّمم اسمتخدام اختبمار شميفيو ( )Scheffeلممقارنمات الثنائيمة البعديمة
لمفروق في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قممق األداء لمدى المرشمدين التربمويين
فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل تعممزى لمتغيممر المديريممة ،وذل مك كممما ىممو واضممح فممي
الجدول (.)31
جدول ( :)31نتائج اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل
تعزى لمتغير المديرية

المتغير

قمق األداء

المقارنات

المتوسط
الحسابي

شمال الخميل

1.79

الخميل

1.81

جنوب الخميل

1.93

يطا

2.31

شمال الخميل

0.525035

* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى ()0.05
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الخميل

0.500800

جنوب الخميل

0.377600

يطا

وتشممير المقارنممات الثنائيممة البعديممة إلممى أن الفممروق فممي متوسممطات اسممتجابات أف مراد عينممة
الد ارسممة لمسممتوى قمممق األداء لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل
تعممزى لمتغيممر المديريممة ،وظيممرت الفممروق بممين المرشممدين فممي مديريممة يطمما وبمماقي المممديريات حيممث
كانت الفروق لصالح مديرية يطا.
السؤال الخامس :ىل توجد عالقة ارتباطية داللة إحصائياً بين مستوى الـذات المينيـة ومسـتوى
قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في المدارس الحكومية في محافظة
الخميل؟
لإلجابة عمى السؤال األول قامت الباحثة بتحويمو إلى فرضية وىي عمى النحو اآلتي:
الفرضـــية التاســـعة :ال توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة داللـــة إحصـــائياً عنـــد مســـتوى الداللـــة
( ) ≤0.05بين مستوى الذات المينية وقمـق األداء لـدى المرشـدين التربـويين فـي المـدارس
الحكومية في محافظة الخميل
ولمتحقّممق مممن صممحة الفرضممية ،تم ّمم اسممتخدام معامممل ارتبمماط (بيرسممون) إليجمماد العالقممة بممين
مسممتوى الممذات المينيممة وقمممق األداء لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة
الخميل ،كما ىو واضح من خالل الجدول (.)10
جدول ( :)10نتائج معامل ارتباط بيرسون لمعالقة بين مستوى الذات المينية ومستوى قمق األداء لدى
المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل
المتغيرات

ن=159

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

مفيوم الذات الميني المدرك * قمق األداء

0.264-

0.001

مفيوم الذات الميني المثالي * قمق األداء

0.251-

0.001

مفيوم الذات الميني االجتماعي * قمق األداء

0.201-

0.011

الذات المينية* قمق األداء

0.276-

0.000

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( * ،)0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05
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وتشير المعطيمات المواردة فمي الجمدول ( )10إلمى وجمود عالقمة عكسمية دالمة إحصمائياً بمين
مس ممتوى ال ممذات المينيم مة وقم ممق األداء ،حي ممث بم ممغ معام ممل االرتب مماط ( )-0.276بدالل ممة إحص ممائية
( ،)0.000أي أنممو كمممما زاد مسممتوى الممذات المينيممة انخفممض مسممتوى قمممق األداء لممدى المرشممدين
التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل ،والعكس صحيح.
كممما تشممير المعطيممات المواردة فممي الجممدول ( )10إلممى وجممود عالقممة عكسممية دالممة إحصممائياً
بممين مفيمموم الممذات المينممي المممدرك و قمممق األداء ،حيممث بمممغ معامممل االرتبمماط ( )-0.264بداللممة
إحصائية ( ،)0.000أي أنو كمما زادت مفيوم الذات المينمي الممدرك انخفمض مسمتوى قممق األداء
لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل ،والعكس صحيح.
كممما تشممير المعطيممات المواردة فممي الجممدول ( )10إلممى وجممود عالقممة عكسممية دالممة إحص مائياً
بممين مفيمموم الممذات المينممي المثممالي وقم ممق األداء ،حيممث بمممغ معامممل االرتبمماط ( )-0.251بدالل ممة
إحصائية ( ،)0.000أي أنو كمما زادت مفيوم الذات الميني المثمالي انخفمض مسمتوى قممق األداء
لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل ،والعكس صحيح.
كممما تشممير المعطيممات المواردة فممي الجممدول ( )10إلممى وجممود عالقممة عكسممية دالممة إحصممائياً
بين مفيوم الذات المينمي االجتمماعي وقممق األداء ،حيمث بممغ معاممل االرتبماط ( )-0.201بداللمة
إحصممائية ( ،)0.000أي أنممو كمممما زادت مفيمموم الممذات المينممي االجتممماعي انخفممض مسممتوى قمممق
األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل ،والعكس صحيح.
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الفصل الخامس :مناقشة النتائج والتوصيات
تم تقديميا
يتناول ىذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة ،باإلضافة لعرض التوصيات التي ّ
التعرف إلى الذات المينية وعالقتيا بقمق األداء
في ضوء نتائج الدراسة ،حيث ىدفت ىذه الدراسة ّ
لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل في ضوء عدد من المتغيرات،
وخمصت ىذه الدراسة إلى عدد من النتائج ،قامت الباحثة بمناقشتيا عمى النحو اآلتي:
مناقشة نتائج السؤال األول :ما مستوى الذات المينيـة لـدى المرشـدين التربـويين فـي المـدارس
الحكومية في محافظة الخميل؟
حيث أظيرت النتائج أن مستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في محافظة الخميل جاءت بدرجة مرتفعة ،كما أظيرت النتائج حصول جميع المجاالت
عمى درجة تقدير مرتفعة ،فوصل مفيوم الذات الميني المدرك عمى أعمى درجة ،يميو مفيوم
الذات الميني المثالي ،ثم مفيوم الذات الميني االجتماعي.
دور فاعالً وايجابياً من خالل ممارسة أدوار متعددة في
وترى الباحثة أن المرشد يمعب اً
حل المشكالت ،وفي تحقيق العممية التربوية ألىدافيا ،وتعاون اإلدارة والييئة التدريسية مع
المرشد يعزز الذات المينية لديو ،مما عزز من شخصيتو ،حيث أصبح المرشدون التربويون في
الوقت الحاضر محبين لمينتيم ،ومحققين لذواتيم من خالل رضاىم عن مينتيم ،ودورىم الفاعل
في العممية التربوية ،والمكانة االجتماعية التي يتمتعون بيا ،بسبب تغمبيم عمى مجموعة من
المشكالت ،لذلك فيم يتمتعون بمفيوم ذات ميني ٍ
عال ،وتتفق ىذه النتيجة مع تعميم نتائج دراسة
السعدي ( )2017ودراسة صوالحة (.)2015
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مناقشــة نتــائج السـؤال الثــاني :مــا مســتوى قمــق األداء لــدى المرشــدين التربــويين فــي المــدارس
الحكومية في محافظة الخميل؟
أظي ممرت النت ممائج أن قم ممق األداء ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي الم ممدارس الحكومي ممة ف ممي
محافظة الخميل جاءت بدرجة منخفضة.
وتممرى الباحثممة أن المرشممدين التربممويين يتمتعممون بمفيمموم ذات مينممي عم ٍ
مال ،وكممذلك لممدييم
قممدرات عاليممة فممي تحقيممق األىممداف التممي خطط موا ليمما ،فيممم قممادرون عمممى التغمممب عمممى الكثيممر مممن
المشكالت التربوية من خالل الطرق واألساليب اإلرشادية التي يمارسونيا ،إذ تم إعدادىم بطريقة
سممميمة مممن أجممل ممارسممة أعممماليم ،وىممذا يزيممد مممن ثقممتيم بأنفسمميم ويقمممل مممن مسممتوى قمممق األداء
لدييم.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة السعدي ( )2017ودراسة صوالحة ( ،)2015وتختمف ىمذه
النتيجة مع دراسة أبي غالي وأبي مصمطفى ( )2016التمي أظيمرت أن مسمتوى القممق المينمي بممغ
(.)%61.5
مناقشة نتائج السؤال الثالث :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في
محافظة الخميل

تعزى إلى المتغيرات األ تية (الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤىل العممي،

والمديرية)؟
ومن أجل اإلجابة عمى السؤال السابق ،قامت الباحثة بتحويل السؤال الفرضيات اآلتية (:)5-2
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الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس.
حيممث أظيممرت النتممائج عممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات
أف مراد عينممة الد ارسممة لمسممتوى الممذات المينيممة لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي
محافظ ممة الخمي ممل تع ممزى لمتغي ممر الج ممنس ،كم مما تش ممير النت ممائج إل ممى ع ممدم وج ممود ف ممروق ذات دالل ممة
إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة الد ارسمة لمسمتوى مفيموم المذات المينمي الممدرك لمدى
المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل تعممزى لمتغيممر الجممنس ،وتشممير
النتممائج إلممى عممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات أفمراد عينممة الد ارسممة
لمس ممتوى مفي مموم ال ممذات المين ممي المث ممالي ل ممدى المرش ممدين الترب ممويين ف ممي الم ممدارس الحكومي ممة ف ممي
محافظ ممة الخمي ممل تع ممزى لمتغي ممر الج ممنس ،كم مما تب ممين ع ممدم وج ممود ف ممروق ذات دالل ممة إحص ممائية ف ممي
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى مفيوم الذات الميني االجتماعي لدى المرشمدين
التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس.
وت ممرى الباحث ممة أن المرش ممدين والمرش ممدات الترب ممويين يعمم ممون ف ممي بيئ ممات عم ممل متش ممابية،
ويواجيممون نفممس الظممروف اليوميممة مممن مشممجعات عمممل ومحبطممات لمو ،وتشممابو البيئممة المينيممة بممين
المرشدين والمرشدات يمؤدي إلمى تحقيمق المذات المينيمة بدرجمة عاليمة لكمال الجنسمين ،وتختممف ىمذه
النتيجة مع دراسة )  )Ghazanfar& Akram, 2014التي اظيرت فروقاً لصالح الذكور .
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الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفمراد عينمة الد ارسمة
لمسممتوى الممذات المينيممة لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل
تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
وترى الباحثة أن سبب ظيور ىذه النتيجة أن المرشدين يتبمادلون الخبمرات فيمما بيمنيم ممن
خممالل المقمماءات التدريبيممة التممي يممتم عقممدىا ،كممما أنممو يممتم تممدريب المرشممدين عمممى كيفيممة التعامممل مممع
المش ممكالت الت ممي ت ممواجييم ف ممي خ ممالل تأدي ممة أعم مماليم ،وتتف ممق ى ممذه النتيج ممة م ممع د ارس ممة الشم مريف
(.)2015
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي.
إذ أظيرت النتمائج عمدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي متوسمطات اسمتجابات أفمراد
عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربمويين فمي الممدارس الحكوميمة فمي محافظمة
الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي.
وت ممرى الباحث ممة أن المرش ممدين الترب ممويين ي ممتم إع ممدادىم بطريق ممة ميني ممة تس مماعدىم عم ممى أداء
ميمماميم ،وأن المؤىممل العممممي لمميس لممو أثممر واضممح فممي الممذات المينيممة؛ ألن المرشممدين التربممويين
يتمتعممون بكفمماءة مينيممة عاليممة ،ومممن خالليمما يممتم التغمممب عمممى المشممكالت التممي ت مواجييم ،كممما يممتم
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تأىيل المرشدين من خالل تدريبيم عمى ممارسة أعماليم ،وتختمف ىمذه النتيجمة ممع د ارسمة ضممرة
( ،)2011التي أظيرت فروقاً لصالح حممة شيادة الدراسات العميا.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية.
أظيممرت النتممائج عممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات أف مراد
عينة الدراسة لمستوى الذات المينية لدى المرشدين التربمويين فمي الممدارس الحكوميمة فمي محافظمة
الخميل تعزى لمتغير المديرية..
وتممرى الباحثممة أن المرشممدين التربممويين تمق موا العمممم فممي الجامعممات الفمسممطينية دون التمييممز
ماء عمممى مسممتوى الكفمماءة مممن خممالل
بممين منطقممة وأخممرى ،كممما يممتم توظيممف المرشممدين التربممويين بنم ً
االختبممارات التممي يخضممعون ليمما والمقممابالت الشخصممية ،لممذلك يممتم اختيممار المرشممدين ذوي الكفمماءة
المينيممة العاليممة ،وتوحيممد ب مرامج التممدريب والتأىيممل ليممم فممي الممو ازرة ،فممالتمكن المينممي يسمميم فممي رفممع
مستوى الذات المينية ،لذلك ظيرت ىذه النتيجة.
مناقشة نتائج السؤال الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في
محافظة الخميل

تعزى إلى المتغيرات اآلتية (الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمؤىل العممي،

والمديرية)؟
ومن أجل اإلجابة عمى السؤال السابق ،قامت الباحثة بتحويمو السؤال لمفرضيات اآلتية (:)8-5
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الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير الجنس.
وتشير النتائج إلى عدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي متوسمطات اسمتجابات أفمراد
عينممة الد ارسممة لمسممتوى قمممق األداء لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة
الخميل تعزى لمتغير الجنس.
وت ممرى الباحث ممة أن المرش ممدين والمرش ممدات يواجي ممون نف ممس المش ممكالت ،ألني ممم يعمم ممون ف ممي
بيئات متشابية ،ويتعاممون مع مشكالت محددة ،ويتم التخطيط لمتغمب عمييا ضممن الخطمط التمي
يتبادلونيا ،لذا نجمد أن مسمتوى قممق األداء ممنخفض بسمبب التعماون بمين المرشمدين والمرشمدات فمي
جانب األداء الميني.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ابي غالي وأبي مصطفى ( )2016ودراسة ضمرة ()2011
وتختمف مع دراسة صوالحة ( )2015التي أظيرت فروقاً لصالح الذكور
الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
حيممث أظيممرت النتممائج وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات أف مراد
عينممة الد ارسممة لمسممتوى قمممق األداء لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة
الخميل تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وكانت الفروق لصالح ذوي الخبرة ( )6-1سنوات.
وتممرى الباحثممة أن ىنمماك قمق ماً لممدى المرشممدين التربممويين ذوي الخب مرة القميمممة ( )6-1سممنوات
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بسبب قمة ممارسة ىذه الفئة لمميام اإلرشادية ورغم الدورات التدريبيمة التمي يخضمعون ليما ،وتبمادل
الخبم مرات ب ممين المرش ممدين تبق ممى عممي ممة الممارس ممة ذات أث ممر عم ممى المرش ممدين الترب ممويين ذوي الخبم مرة
القميم ممة ،مم مما يزي ممد ممممن مس ممتوى قم ممق األداء ليمممذه الفئ ممة ،وتتف ممق ى ممذه النتيج ممة م ممع د ارس ممة ضم مممرة
(.)2011
الفرضية السابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المؤىل العممي.
وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفمراد عينمة الد ارسمة
لمسممتوى قمممق األداء لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل تعممزى
لمتغير المؤىل العممي.
وت ممرى الباحث ممة أن القم ممق ل ممو عالق ممة بشخص ممية المرش ممد ،وم ممدى قدرت ممو عم ممى أداء ميام ممو
بالصممورة الصممحيحة ،لممذا نجممد أن المؤىممل العممممي ال يمعممب دو اًر فممي تخفمميض مسممتوى قمممق األداء؛
ألن ذلممك يعتمممد عمممى مممدى ثقممة المرشممدين فممي أدائيممم ،وتختمممف ىممذه النتيجممة مممع د ارسممة ض مممرة
( )2011التي أظيرت فروقاً لصالح حممة شيادة الدراسات العميا.
الفرضية الثامنة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) ≤ 0.05في
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين في
المدارس الحكومية في محافظة الخميل تعزى لمتغير المديرية.
وتبممين وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي متوسممطات اسممتجابات أف مراد عينممة الد ارسممة
لمسممتوى قمممق األداء لممدى المرشممدين التربممويين فممي المممدارس الحكوميممة فممي محافظممة الخميممل تعممزى
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لمتغير المديرية ،وكانت الفروق لصالح مديرية يطا.
وترى الباحثة أن ىذا الفمروق كانمت لصمالح مديريمة يطما النتشمار الممدارس عممى مسماحات
واسمعة ممن ىمذه المدينمة وق ارىما ،ممما يممنعكس سممباً عممى المرشمد ،ويسمبب لمو اإلرىماق والمصمماعب،
فيممنعكس عمممى شخصمميتو وأدائممو مسممبباً التمموتر والقمممق لديممو ،ويعممود ذلممك أيضماً إلممى أن مديريممة يطمما
حديثة العيد مما زاد من درجة القمق في أثناء أداء مياميم الموكمة ليم.
مناقشة نتائج السؤال الخامس :ىل توجد عالقة ذات داللة إحصـائية بـين الـذات المينيـة وقمـق
األداء لدى المرشدين التربويين في المـدارس الحكوميـة فـي المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة
الخميل؟
إذ أظيممرت النتممائج وجممود عالقممة عكسممية دالممة إحصممائياً بممين الممذات الميني مة ومسممتوى قمممق
األداء ،أي أنو كمما زادت الذات المينية انخفض مستوى قمق األداء لدى المرشدين التربويين فمي
المدارس الحكومية في محافظة الخميل ،والعكس صحيح.
كم مما تش ممير النت ممائج إل ممى وج ممود عالق ممة عكس ممية دال ممة إحص ممائياً ب ممين مفي مموم ال ممذات المين ممي
المدرك ومستوى قمق األداء ،أي أنو كمما زادت مفيوم الذات الميني المدرك انخفض مستوى قممق
األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل ،والعكس صحيح.
وكممذلك تشممير النتممائج إلممى وجممود عالقممة عكسممية دالممة إحصممائياً بممين مفيمموم الممذات المينممي
المثالي ومستوى قمق األداء ،أي أنو كمما زادت مفيوم الذات الميني المثمالي انخفمض مسمتوى قممق
األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل ،والعكس صحيح.
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كم مما ظي ممر وج ممود عالق ممة عكس ممية دال ممة إحص ممائياً ب ممين مفي مموم ال ممذات المين ممي االجتم مماعي
ومسممتوى قمممق األداء ،أي أنممو كمممما زادت مفيمموم الممذات المينممي االجتممماعي انخفممض مسممتوى قمممق
األداء لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل ،والعكس صحيح.
وترى الباحثة أن التأىيل المينمي والمدورات التدريبيمة التمي يخضمع ليما المرشمد التربموي ممن
أجل التغمب عمى المشكالت التي تواجيو في أثناء ممارسة الميام الموكمة لو تساعد فمي المتخمص
مممن القمممق ،كممما أن االطممالع المعرفمي عمممى الميممام الوظيفيممة لممرشممد تجعمممو أكثممر فاعميممة وتوقعاتممو
إيجابيممة والجيممد المبممذول يكممون عمممى مسممتوى القممدرات الذاتيممة التممي يممتم تمقييمما بيمما مممن قبممل اإلدارة
المدرسممية ،حيممث يكممون الجيممد موجيماً ومنظمماً مممن خممالل الخطممط التممي يممتم إعممدادىا لموصممول إلممى
سموكيات إيجابية وفاعمة فمي خدممة العمميمة اإلرشمادية ،ويظيمر عالقمة عكسمية بمين المذات المينيمة
وقمق األداء.
وتتفق ىمذه النتيجمة ممع د ارسمة السمعدي ( ،)2017وأكمدت د ارسمة البيمدل (  )2013وجمود
فممروق فممي جميممع األسمماليب اإلرشممادية تعممود إلممى مسممتوى فعاليممة الممذات اإلرشممادية لممدى المرشممدين،
وأظيرت دراسة ( )Chen, Chang,2009أنو كمما ارتفع مستوى القمق انخفض مستوى االداء

التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،توصي الباحثة بما يأتي:
 .1أن تعمممل مممديريات التربيممة والتعممميم عمممى تقممديم المشممكالت المينيممة األكثممر تك م ار اًر ،والعمممل
عمى رفع مستوى كفاءة المرشدين من خالل معالجة ىذه المشكالت.
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 .2المحافظة عمى مستوى الذات المينية لممرشدين ،من خالل تبمادل الخبمرات بمين المرشمدين
وعقممد ورشممات عمممل لتبممادل الخب مرات اإلرشممادية ،وممارسممة الميممارات اإلرشممادية مممن خممالل
تدريبات داخل كل مديرية.
 .3أن تعمل مديرية التربية والتعميم فرع يطما عممى تبمادل الخبمرات ممع الممديريات األخمرى ممن
أجل تخفيف مستوى قمق األداء لدى مرشدييا.
 .4أن تعمممل مممديريات التربيممة والتعممميم عمممى دمممج المرشممدين ذوي الخب مرة القميمممة مممع مرشممدين
ذوي خبرة عاليمة ،ممن أجمل ممارسمة العممل اإلرشمادي عممى أرض الواقمع ،وتبمادل الخبمرات
قبل تفريغيم عمى مدارس خاصة بيم.
 .5ضرورة تعميم النتائج التي أبرزتيا ىذه الدراسة عمى مديريات التربية والتعميم في فمسمطين
عامة والخميل خاصة لإلستفادة منيا ،وذلك بالتنسيق مع و ازرة التربية والتعميم العالي.
 .6إج مراء المزيممد مممن البحمموث العمميممة والد ارسممات التممي تتنمماول الممذات المينيممة وعالقتيمما بقمممق
األداء لممدى المرشممدين التربممويين؛ إللقمماء الضمموء عمممى واقعيممم والعمممل عمممى إيجمماد الحمممول
التي تساىم في القضاء عمى ظاىرة القمق لدييم.
 .7تممدريس مسمماق خمماص فممي الجامعممات الفمسممطينية وال سمميما فممي جامعممة الخميممل يسمماعد فممي
إعداد المرشدين نفسياً لمتخمص من ظاىرة قمق األداء في المستقبل.
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ممحق ( )1أداة الدراسة
مقاييس الذات المينية وقمق األداء في صورتيا النيائية
جامعة الخميل
كمية التربية

قسم عمم النفس اإلرشادي والتربوي
األستاذ/ة الدكتور/ة الفاضل/ة :
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" :الذات المينية وعالقتيا بقمق األداء لدى عينة من المرشدين
التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخميل" .لذلك فقد تم تصميم مقياسيين لقياس الذات
المينية وقمق األداء ،ونظ ار لما تتمتعون بو من خبرة ودراية في ىذا المجال ،تأمل الباحثة منكم
تحكيم ىذه األدوات من خالل إبداء مالحظاتكم ومقترحاتكم من حيث:
 oالصياغة المغوية لمفقرات.
 oمدى مالءمة الفقرات لمجاالت الدراسة.
 oأي تعديالت أو مقترحات ترونيا مناسبة.
شاك ار لكم حسن تعاونكم
الباحثة:
دعاء إبراىيم التمبيشي

البيانات العامة:
الجنس :ذكر
سنوات الخبرة6-1 :
المؤىل العممي :بكالوريوس
المديرية :شمال الخميل

أنثى
11فما فوق

10-7

دكتو اره

ماجستير

جنوب الخميل

الخميل
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يطا

اوال :مقياس الذات المينية في صورتو األولية
البعد األول :مفيوم الذات الميني المدرك:
الرقم

دائماً

الفقرة

البعد األول :مفيوم الذات الميني المدرك
1

أمتمك المؤىالت العممية الالزمة لمعمل اإلرشادي.

2

أتابع كل ما ىو جديد في مينتي كمرشد.

3

أتفيم مشاعري وانفعالي وأعمل عمى ضبطتيا.

4

لدي وعي بكل المسؤوليات والميام المطموبة مني كمرشد.

5

أوثق أعمالي اإلرشادية بشكل منتظم.

6

لدي القدرة عمى العمل والنجاح تحت الضغط والظروف المتغيرة.

7

أعتبر نفسي كمرشد شخصية متفائمة.

8

مينتي تتناسب مع ميولي ورغباتي.

9

لدي رضا وظيفي عالي عن مينتي كمرشد.

10

أفتخر عند إحداث تغييرات إيجابية في سموكيات اآلخرين.

11

ألتزم بمبادئ وأخالقيات العمل اإلرشادي.

12

أتجنب استغالل المسترشدين.

13

أقدم المشورة لزمالئي في كثير من قضاياىم الشخصية.

غالباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

البعد الثاني :مفيوم الذات الميني المثالي:
الرقم

دائماً غالباً

الفقرة

البعد الثاني :مفيوم الذات الميني المثالي
14

أحرص عمى متابعة كل ما ىو جديد في إطار العمل اإلرشادي.

15

أسعى لتقديم الدعم النفسي وبأعمى مستوى لجميع من أتعامل معيم.

16

أحرص عمى أن أكون قدوة لممسترشدين.

17

أسعى لتطوير ميا ارة التواصل لمحديث مع الىخرين.

18

أرغب في إكمال دراستي في مجال اإلرشاد.

19
20

متميز في عممي كمرشد.
أطمح ألن أكون
اً

أسعى ألن أكون مباد ار في تقديم أفكار الممارسات اإلرشادية جديدة.

21

أسعى لمتعامل مع المشكالت المختمفة لممسترشدين في الظروف كافة

22

أسعى ألكون متحر ار من كل أشكال التمييز والتعصب.

23

أسعى لتطوير مياراتي اإلرشادية لمعمل في الظروف الصعبة.
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أحياناً

ناد ارً

أبداً

البعد الثالث :مفيوم الذات الميني االجتماعي:
الرقم

دائماً

الفقرة

البعد الثالث :مفيوم الذات الميني االجتماعي.
25

أتمتع بشخصية محبوبة من قبل المسترشدين.

26

أنا مصدر ثقة بالنسبة لممسترشدين.

27

أقنع اآلخرين بأفكاري ومقترحاتي في أسرع وقت.

28

أشعر بأنني عنصر نشط في حل المشكالت المدرسية.

29

يفضل من حولي استشارتي باستمرار.

30

يتعاون معي مدير المدرسة في حل المشكالت المدرسية.

31

يتعاون معي العاممون في المدرسة لحل المشكالت اإلرشادية لمطمبة.

32

أتعاون مع فريق العمل اإلرشادي وأعمل بروح الفريق.

33

أتمتع بقدرة عمى التواصل مع المسترشدين وذوييم.

34

أمتمك القدرة عمى إحداث تغيير إيجابي في مجال العالقات مع المحيطين

35

أتمتع بروح القيادة والقدرة عمى إدارة اآلخرين.

بي.
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غالباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

ثانيا :مقياس قمق األداء في صورتو األولية
الفقرة

الرقم
1

أشعر بقمق مستمر عند تفكيري بالنتائج المترتبة عمى إجراءات العممية اإلرشادية.

2

يتشتت إنتباىي عند متابعة كالم المسترشد.

3

أفشل أحيانا في إسناد اإلجراءات اإلرشادية أي نظريات اإلرشاد.

4

أرائي ومعتقداتي كمرشد تقيد أحيانا عممي اإلرشادي.

5

أىتم كثي ار بتصورات وتوقعات المسترشدين عني .

6

أتردد في اجراء المقابالت االرشادية خوفا من الفشل في تحقيق أىدافيا.

7

أشعر بالقمق والتوتر عند التعامل مع أكثر من بعد في اإلجراءات مع المسترشد.

8

أحيانا أفكر بموضوعات ليس ليا عالقة بالموقف اإلرشادي.

9

أشعر بالتردد عندما أفكر بالخطة الخاصة بالمقابمة اإلرشادية.

10

أفكر كثي ار بالميارات والفنيات اإلرشادية المطموب مني أداؤىا في أثناء المقابمة
اإلرشادية.

11

أقوم بحركات جسمية ال إرادية في أثناء جمستي مع المسترشد.

12

عممي كمرشد يسبب لي األرق في النوم.

13

أتعرق أحيانا أثناء المقابمة اإلرشادية.

14

أشعر بالصداع عند إجراء المقابمة اإلرشادية.

15

أشعر بجفاف حمقي عند الحوار مع المسترشد.

16

تزداد ضربات قمبي كمما حدثت مواجية مع المسترشد.

17

أشعر ببرودة في جسمي في أثناء المقابمة اإلرشادية.

18

أشعر بالرغبة باالنسحاب عندما ال أخطط جيدا ألي موقف إرشادي.

19

أفضل إنياء المقابمة اإلرشادية بسرعة عندما أشعر أن الفشل سيتحقق.

20

أتقبل المسترشد منذ المقاء األول.

21

أشعر باالرتباك في االجراءات عندما يطمب مني أداء بعض الميا ارت اإلرشادية.

22

ال أستطيع التواصل البصري مع المسترشد.

23

أتردد كثي ار في بداية المقابمة اإلرشادية.

24

أتردد عندما أريد أن أسأل المسترشد حول موضوع حساس أو دقيق بالنسبة

25

أحيانا أبحث عن مبررات تمنعني من حضور المقابالت اإلرشادية مع

لممسترشد.

المسترشدين.
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دائماً

غالباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

ملحق ()2
قائمة أسماء المحكمين
التخصص

الجامعة

الرقم

أسماء المحكمين

 .9د .إبراىيم المصري

علم نفس

جامعة الخليل

 .2د .أحمد الفسفوس

دكتوراه علم نفس

جامعة بيت لحم

 .3د .جمال حلمي

دكتوراه في الصحة النفسية جامعة القاهرة

 .4د .حاتم عابدين

تربية خاصة

جامعة الخليل

 .5د .خالد كتلو

علم النفس التربوي

جامعة القدس المفتوحة

 .6أ .د عادل ريان

منهج وطرق التدريس

جامعة القدس المفتوحة

 .7د .عبد الناصر سويطي

تربية خاصة

جامعة الخليل

 .8د .فاخر الخليلي

علم نفس

جامعة النجاح الوطنية

 .9أ .د محمد شاهين

مناهج وطرق تدريس

جامعة القدس المفتوحة

 .91د .محمد عجوة

علم نفس تربوي

جامعة الخليل

 .99أ .ميرنا صراية

ماجستير علم االجتماع

جامعة بيت لحم

 .92أ .د نبيل الجندي

علم نفس

جامعة الخليل

 .93أ .نبيلة نهاد الدقاق

ماجستير خدمة اجتماعية

جامعة بيت لحم

915

ملحق ( )3كتاب تسهيل مهمة جنوب الخليل

916

ملحق( )4كتاب تسهيل مهمة شمال الخليل

917

ملحق( )5كتاب تسهيل مهمة وسط الخليل

918

ملحق( )6كتاب تسهيل مهمة يطا
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