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الوعى الذاتي وعالقته بالتوافق المهني لدى معممي المدارس الخاصة
بمحافظات قطاع غزة

أ .د .يحيى محمود النجار*

الممخص

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى العبلقة بيف الوعي الذاتي ،والتوافؽ الميني لدى معممي المدارس الخاصة
بمحافظاتغزة؛ ولتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدـمقياسالوعيبالذات إعداد:أبوغالي (،)2016ومقياس
،وأظيرتنتائجالدراسة
التوافؽالمينيإعدادالباحث،وتكونتعينةالدراسةمف()105معمميف ،ومعممات 

أفأكثرمجاالتمقياسالوعيالذاتيىومجاؿتقييـالذات ،حيثبمغ وزنو النسبي ()%87.8ويموعمى

التوالي مجاؿ إدراؾ األفكار ،والوعي باآخريف ،واإلفصاح عف المشاعر  ،وتوجيو السموؾ ،وبينت أف أكثر

مجاالت مقياس التوافؽ الميني شيوعاً ىو مجاؿ العبلقات االجتماعية مع الطمبة حيث بمغ وزنو النسبي

(  ،)%89.2وتميو عمى التوالي العبلقات االجتماعية مع الزمبلء ،والترقية ،والتقبؿ الذاتي ،وأوضحت عدـ
وجودفروؽذاتداللةإحصائيةبيفمجاالتمقياسالوعيالذاتيوالدرجةالكمية،وبينتعدـوجودفروؽ

ذات داللة إحصائية في مقياس الوعي الذاتي ،والتوافؽ الميني يعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤىؿ العممي،

الخبرة،والمرحمةالتعميمية.

الكممات المفتاحية :الوعي الذاتي ،والتوافق المهني.

Self-Awareness and its Relationship with Professional Adjustment
among Private School Teachers in Gaza Strip Governorates

Abstract
The study aimed to identify the relationship between self-awareness, and
professional adjustment among private school teachers in Gaza governorates. To
achieve the objectives of the study the researcher used the self-awareness scale
prepared byAbu Ghali (2016), and the scale of professional adjustment prepared
by the current researcher. The study sample consisted of (105) male and female
teachers . And the results showed that the most common area of the self-awareness
scale is the area of self-evaluation with a relative as high as (87.8%) followed by
the area of ideas perceptions, awareness of others, disclosure of feelings, guiding
behavior respectively. Besides, the study showed that the most common area of
* قسم عمم النفس– كمية التربية– جامعة األقصى–غزة– فمسطين.
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professional adjustment scale is social relations with the students reaching a
relative weight of (89.2%), followed by social relationships with colleagues,
promotion, and self-acceptance. The study found no statistically significant
differences between the areas of self-awareness scale and the total score, and
showed that there were no statistically significant differences in the measure of
self-awareness, and professional adjustment
scale due to gender,
educationalqualification, experience, and educational stage.
Key words: self-awareness, professional adjustment.

مقدمة:

يعد الوعيالذاتيجوىرةعظيمةلمفيمتمكيامفاألفراد،وخاصةأنيامرتبطةباإلنساف ،والتي
تميزه عف باقي المخموقات ،ويسيـ في تحقيؽ النجاح والتقدـ والتميز في حياتو؛ ألنو مف خبلليا
يتعرؼ عمى ذاتو بطريقة صحيحة مف خبلؿ إدراكو لقدراتو ،وامكانياتو ،ومواطف القوة والضعؼ،
ومعرفةميولوواتجاىاتو،وقدرتوعمىاتخاذالق ارراتالصائبة،وبالتالييستطيعأفيصؿإلىمرحمة
التفوؽ،والتميز،واإلبداع،ويسيؿعميوالتواصؿالسميـمعاآخريففيمجاالتالحياةالمتعددة،

وىذايسيـفيال وصوؿإلىحالةاالنسجاـوالتفاعؿ،واإلنتاجية،وزيادةالقدرةعمىتطورالذاتبما
تتاحليامففرصدراسية،وتدريبيةوفقاًلمتطوراتالعمميةوالمينية،والتكنولوجية.

 ويشير الوعي بالذات بشكؿ عاـ إلى ميؿ الفرد لتركيز االنتباه عمى ذاتو كموضوع اجتماعي،
وفيمايتصؿبالتوكيدبشكؿخاص،فإفوعيالفردبمستوىتوكيدهوبمابومفأوجوقصورسواء
فيمياراتفرعيةيعيشياأـمواقؼخاصةتتضمفأشخاصاًمعينيفبعدنقطةالبدايةفيالتخطيط

لعممية التغيير ،والشروع في محاوالت تنميتو التوكيدية ،وبدونيا لف تتـ تمؾ العممية ،فإف الوعي
بالذاتيعدخطوةأولى عمىالطريؽالذىينتييبأفيصبحالشخصمؤكداً يتبعياخطواتأخرى
مف قبيؿ المراقبة الذاتية ،والتحميؿ النقدي ،والتقييـ ،والتي تعد بدورىا نقاط ارتكاز لغيرىا مف

العممياتالبلحقةالمتمثمةفيابتكارأساليبإبداعيةتتسـبالمرونةكآلياتلمتغيير،وتكميؼالذات
بواجباتمعينة؛لبموغتمؾالغايةيعقبياتقديـتدعيـداخميوخارجيفيحالةإنجازمياـتسيـفي

).والذاتمفيوـينمومفالخبراتالجزئيةوالمواقؼالتييمر
االقترابمنيا(فرج 33-32:2002،
بياالفردخبلؿ محاوالتولمتكيؼمعالبيئةالمحيطةبو،ومثؿىذهالخبراتىيالتييترتبعمييا
نموالتنظيماتالسموكيةالمختمفة،وبناء عمىعمميةتعمـ،ولكنوأثرىذهالمواقؼوالخبراتاليقؼ
ً

عندمجردنموتنظيماتسموكيةخاصة،أودوافعفرديةمنعزلة،ولكنةيتعدىذلؾ،فيشمؿالفرد
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كمو عف طريؽ تقييـ الخبرات االنفعالية اإلدراكية عمى ىذا الفرد باعتباره جزءاً مف المجاؿ الكمي
مف َّرب ِ
ِّو
بيَِّن ٍة ِّ
عمَ ٰى َ
اف َ
الذىيتفاعؿمعو (أبوزيد.)1987 ،وىذاماأشارإليوالقرآفالكريـ ﴿أَفَ َمف َك َ
َىواء ُىـ﴾ (محمد﴿.)14:وِفيأ َْنفُ ِس ُكـ أَفَبلتُْب ِ
فزيِّف لَو سوء ِ ِ
وف﴾ (الذاريات:
ص ُر َ
َك َم ُ َ ُ ُ ُ َ
واتََّب ُعواأ ْ َ َ
ْ
َ
ع َممو َ
 .)21وألف الذات مفيوـ ينمو مف الخبرات الجزئية والمواقؼ التي يمر بيا الفرد خبلؿ محاوالتو
لمتكيؼمعالبيئةالمحيطةبو،ومثؿىذهالخبراتىيالتييترتبعمييانموالتنظيماتالسموكية
المختمفة،وبناء عمىعمميةتعمـ،ولكفأثرىذهالمواقؼوالخبراتاليقؼعندمجردنموتنظيمات
ً

سموكيةخاصة،أودوافعفرديةمنعزلة،ولكنويتعدىذلؾفيشمؿالفردكموعفطريؽتقييـالخبرات
االنفعالية اإلدراكية عمى ىذا الفرد باعتباره جزءاَ مف المجاؿ الكمى الذى يتفاعؿ معو (أبو زيد،

 .)1987واذاكنتالتدرؾأنؾأنتالذي تصنعواقعؾمفخبلؿقناعتؾواعتقاداتؾستشعرفو اًر
بالعجز عف تغيير حياتؾ لؤلفضؿوعندىا ستشعربأنؾ ضحيةالناسوالظروؼوالقدروالمجاؿ

لمتغيير ،واذاوصمتإلىىذهالحالةستقوـفو اًر بالبحثعفشخصماليسأنت كيينتقدؾ أو

يشبعرغباتؾبالشكوىوالم وـ والتذمرليسأكثر (عواد.)92:2011 ،وىذاماأكدهالقرآفالكريـ
ى يتَبيَّف لَيـ أََّنو ا ْلحؽ ۗ أَولَـ ي ْك ِ
ِ
﴿سُن ِري ِيـ ِ ِ
ِ
ى ُك ِّؿ
ؾ أََّن وُ َعمَ ٰ
ؼ بَِرِّب َ
َْ َ
وِفي أَنفُس ِي ْـ َحتَّ ٰ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َ ْ َ
آياتَنا في ْاآفَاؽ َ
يد﴾(فصمت.)53:
َش ْي ٍء َش ِي ٌ
وبالتالي يسيـ الوعي الذاتي في تحقيؽ التوافؽ النفسي ،واالجتماعي ،واألسري ،والد ارسي،
والمينيلؤلفراد،ولعؿأىمية التوافؽالمينيتكمففيمساعدةالفردلنفسومفأجؿالوصوؿإلى
حالةالتكيؼبينووبيفالبيئةالمينيةالتييمارسفييامينتو،وحتىينموفياالتجاهالذي يجعمو

وبناءعميويشعربالرضاوالسعادة؛ألنوأصبحإنساناًمنتجاً،ولديو
منتجاًفيالمينةالتييعمؿبياً ،

القدرةعمىتنميةقدراتو،وامكانياتولكييتبلءـمعطبيعةعممو،والتطوراتالتيتحيطبيامستقببلً.
والتوافؽالمينيليسفقطفيأداءالفردلواجباتعممو،بؿيشمؿجميعالعوامؿالمحيطةبو،فيو

توا فؽالفردمعرئيسووزمبلئو،وتوافقومعقدراتوالخاصةوميولو؛أيتوافقومعخصائصوالذاتية
(األبحر .)72:1984،ويبدوالرضاالمينيمفخبلؿوالءالعامؿلممؤسسةالتييعمؿبيا،وثقتو
وتحمسو وتوحده بيا ،والسعي إلى تحقيؽ أىدافيا ،نظ اًر لما تتيحو لو مف فرص لمتعبير عف ذاتو

وقدراتو ،والمشاركة الفعمية فيما يتعمؽ بعممو واحساسو بأىميتو (عبداليادي ،وآخروف :1999
.)172
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وألفالتوافؽالمينيىوتوافؽالعامؿمعجميعمتغيراتالعمؿبمايبعثعمىالرضاالميني،
ويتضمفرضاالعامؿواشباعحاجاتووتحقيؽطموحاتووتوقعاتو؛مماينعكسعمىإنتاجيتووكفايتو
وعبلقتوبزمبلئوورؤسائوومعبيئةالعمؿ،ويكوفالمظيراألساسيلمتوافؽالمينيىوحالةالرضا
عف العمؿ بصورة إجمالية ومف جميع الوجوه ،وعف ما يحيط بالعامؿ مف مؤثرات ،بحيث يشعر

باألمفواالرتياحلتحقيؽرغباتووميولووطموحاتو،ويأتيالرضاعفالعمؿنتيجةلمتوافؽبيففكرة
الفردعفذاتووتقديرهلقدراتووتكيفومعظروفومفجيةوبيفالدورالمينيالذىيقوـبو،والذى
يعد جزءاً مفتحقيقولذاتو (القاسـ.)48:2001 ،وأفمدىانتظاـالعمؿفيوقتوومواعيدهيؤثر
عمىتنظيـالذاتونوعالعمؿ،إذإفمفيعمؿساعاتمحددةمتواصمةفيالنيارسيكوفتنظيمو
لوقتوومتطمباتوغيرمفيعمؿعمىفتراتمتقطعة،وبالنظرإلىمدىالعبلقةبيفتنظيـالذات،

والعمؿنرىأفاإلنسافالمنظـبطبيعةاألحواؿالبدأفيكوفناجحاًوذامكانةمرموقةفيالعمؿ،

والمجتمعككؿ(عبدالجواد.)72:2000،

ويوجدالعديدمفالدراساتوالجيودالسابقةالتيركزتعمىموضوعالبحث،منيا:
دراسة فحجاف ( )2010ىدفت إلى التعرؼ عمى التوافؽ الميني والمسئولية االجتماعية وعبلقتيا
بمرونةاألنالدىمعمميالتربيةالخاصةمحافظاتغزة،وتكونتعينة الدراسةمف()287معمماً

ومعممة،واستخدـمقاييسالتوافؽالميني،والمسئوليةاالجتماعية،ومرونةاألنا،وأشارتالنتائجإلى
أفالوزفالنسبيلدىالعينةلمقياسالتوافؽالميني(،)%73.3والمسئوليةاالجتماعية(،)%84.6
ومستوى مرونة األنا ( ،)%75وبينت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في مستوى التوافؽ الميني

تعزى لمتغيرات الجنس ،والحالة االجتماعية ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،ونوع اإلعاقة التي
يعمؿ معيا فئة المعمـ ،والدخؿ الشيري .وقاـ الخالدي ( )2014بدارسة ىدفت إلى التعرؼ عمى
العبلقةبيفالوعىالذاتيوالتوافؽالنفسيلدىطبلبالمرحمةالثانوية،وتكونتعينةالدراسةمف

()200طالب،وطالبة،واستخدـمقياسالوعيالذاتي،ومقياسالتوافؽالنفسي.وأسفرتالنتائجعف
وجود مستوى مف الوعي الذاتي لدى طبلب المرجمة الثانوية ،كما أظيرت النتائج وجود عبلقة
ارتباطية موجبة بيف الوعي الذاتي والتوافؽ النفسي لدى أفراد العينة ،وىدفت د ارسة
)Birdsall(2014إلىمعرفةفيـالطمبةالمعمميفبالوعيالذاتي،بالتنميةالمستدامة،وتكونتعينة
الدراسة مف ( )77طالباً معمماً ،واستخدـ أداتيف لقياس مستوى فيـ ىؤالء الطمبة المعمميف لموعى
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الذاتي،وأظيرتالنتائجأفالكثيرمفىؤالءالطمبةالمعمميفلدييـفيـساذجبشكؿمخؿلمتنمية

المستدامة،وأشارتإلىوجودحاجةلتنميةمفاىيـالطمبةالمعمميفلمتنميةالمستدامةحتييستطيعوا

أف يخططوا ،وأف يدرسوا البرامج التربوية المتعمقة بالتنمية المستدامة ،وأجرى صبيرة ،وآخروف
()2014دراسةىدفتإلىالتعرؼإلىالعبلقةبيفالضغوطالنفسية،والتوافؽالمينيلدىعينةمف
واستخدموا مقياس
المعمميف والمعممات في محافظة البلذقية ،وبمغ عددىـ ( )688معمماً ومعممة ،

الضغوط النفسية ،والتوافؽ الميني،وتوصمت النتائج إلى أنو ال توجد عبلقة ارتباط بيف الضغوط
النفسيةوالتوافؽالمينيلدىعينةالدراسة،وبينتعدـوجودفروؽعمىمقياسالضغوطالنفسية،

والتوافؽ الميني وفقاً لمتغير الجنس ،والخبرة .ومف جانب آخر ىدفت دراسة Hassan, et.al

() 2015إلىدراسةالوعيالذاتيالتييمكفأفتقويفعاليةالمدرسيفمفمنظورماليزي،وأبعاد
الذكاءالعاطفيلدىالمدرسيف،وأجروامقاببلتمعثبلثمجموعاتمفمشاركيفمفكبلالجنسيف
المعمميفوالمعمماتمفالشباب،وكبارالسف،ومفذويالخبرة،وغيرذوي الخبرة،وكشفتالدراسة

أفالنية تشكؿ بعداً فرعياً مف الوعي الذاتي في ماليزيا ،وأظيرت أف نشرالوعي الذاتي يزيدمف
حيويةالذكاءالعاطفيفيتحسيفالصحةالنفسية،ونجاحالتدريس،ونواتجالطمبةاإليجابية،وىدفت

دراسة حجازي ( )2015إلى التعرؼ عمى مستوى فاعمية الذات ومستوى التوافؽ الميني ،وجودة
األداءلدىمعمماتغرؼالمصادرفيالمدارسالحكوميةفيالضفةالغربية،وتكونتعينةالدراسة
مف ( )45معممة ،واستخدمت ثبلثة مقاييس ،ىي :فاعمية الذات ،والتوافؽ الميني ،وجودة األداء،

وأػظيرتالنتائجأفمستوىفاعميةالذاتيزيدعف()%80كمستوىافتراضي،وأفمستوىالتوافؽ
الميني،ومستوىجودةاألداءيقؿعفمستوى (،)%80وبينتوجودعبلقةارتباطيةدالةإحصائياً

بيف الدرجة الكمية وأبعاد مقياس فاعمية الذات ،والدرجة الكمية وأبعاد مقياس جودة األداء ،ووجود

فروؽبيفمتوسطاتدرجاتالمعمماتمرتفعاتالفاعميةالذاتية،ومنخفضاتالفاعميةالذاتيةعمى
مقياس التوافؽ الميني ،وجودة الحياة ،في حيف ىدفت دراسة محمود ( )2015إلى الكشؼ عف

فاعمية برنامج تدريبي مستند لمنظرية المعرفية االجتماعية والثقافية لتشكيؿ اليوية ،وأثر ذلؾ في
تنميةالوعيالذاتي،والمفاىيـاألساسية،وتكونتعينةالدراسةمف()67طالبة،وزعفإلىمجموعة
تجريبية وضابطة ،واستخدـ مقياس الوعي الذاتي ،وقياس المفاىيـ السياسية ،وبرنامج تدريبي،

وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس الوعي الذاتي لصالح المجموعة
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التجريبية ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس المفاىيـ السياسية لصالح المجموعة
التجريبية،وفيدراسةأجراىاسمطاف ()2015ىدفتإلىدراسةالعبلقةبيفالشعوربالذنبووعي
الذات،وتكونتعينةالدراسةمف()200طالبوطالبة،واستخدـمقياسالشعوربالذنب،والوعي
اسةيتمتعوفبمستوىعاؿ مفالشعوربالذنب،أشارتإلى
ٍ
بالذات،وبينتالنتائجأفأفرادعينةالدر
وجودعبلقةعكسيةذاتداللةإحصائيةبيفالشعوربالذنبوالوعيالذاتي.كماقامتKudinov

( (2016بد ارسة وتحميؿ خصائص الجانب الروحي ،واألخبلقي لموعي بالذات لدى المعمميف،
وتكونتعينةالدراسةمف ()61معمماً يعمموففيالمدارسالثانوية،وقدأظيرتالنتائجعفوجود
خصائصنفسيةلمجانباألخبلقي،والروحي،لموعيبالذاتفيشخصيةالمعمميف ،مثؿالمسئولية،

والمشاركة الوجدانية ،والتركيز الروحي ،واألخبلقي ،وتفاعبلتيـ مع الناس اآخريف ،ومستوى
منخفضمفالثقةبالنفس،واالعتمادعمىالذات،وبينتأفالمدرسيفالمشاركيفلدييـوعيبالذات
فيالشخصية،وىوالنوعالمسيطرفيالوعيبالذاتاألخبلقيوالروحي،والوعيبالذاتالمتعمقة
باألنا البرجماتية ،وسعت دراسة  (2016) Long,et alإلى فحص العبلقة بيف الذكاء العاطفي،
والرضا الوظيفي لدى المعمميف،ودراسة أبعادالذكاء العاطفي،وشمؿ الوعي الذاتي،والتعبير عف
االنفعاالت،واستخداـ االنفعاالت،والعواطؼ،واإلدارة الذاتية العاطفية،واإلدارة العاطفية لآلخريف،
وعبلقتيابالرضاالوظيفي،وأشارتالنتائجإلىأفالذكاءالعاطفيلوعبلقةدالةإيجابيةمعالرضا

الوظيفي لدي المعمميف ،وبينت أف الوعي الذاتي العاطفي ،واإلدارة العاطفية لآلخريف تؤثر عمى
الذكاءالعاطفي،ولياتأثيرعمىالرضاالوظيفيلممعمميف،وقاـعزيز ()2016بدراسةىدفتإلى
التعرؼ عمى الوعي الذاتي لدى طمبة الجامعة ،والتعرؼ عمى اإلقناع االجتماعي لدييـ ،ومعرفة
الفروؽبيفالوعيالذاتيتبعاًلمتغيرالجنس،والتخصص،والمرحمة،والفرؽفياإلقناعاالجتماعي

وفقاَ لمجنس ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )400طالب وطالبة مف طمبة جامعة بغداد ،وأظيرت
النتائجأفطمبةالجامعةيتمتعوفبالوعيالذاتي،واإلقناعاالجتماعي،وبالتاليالتوجدفروؽفي

الوعيالذاتيبيفطمبةالجامعةتبعاً لمتغيرالجنس،والتخصص،والمرحمة،وىدفتدراسة Kiani,

اسةمسحيةلفحصالعبلقةبيفالوعيالذاتي،والرضاالوظيفيبيف

 )2016( et. Alإلىإجراءدر
المعمميف والمعممات في السمؾ الحكومي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )350معمماً ،ومعممة،

واستخدموامقياسالرضاالوظيفي،استبانةالوعيالذاتي،وأظيرتالنتائجعفوجودعبلقةموجبة
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ودالة بيفالوعي بالذات،وبيف الرضاالوظيفي لدىالمعمميف والمعممات،وأوضحت أف المدرسيف

الذكورأكثروعياً بالذات،والرضاالوظيفي،وىدفتدراسةتقي ()2016إلىالتعرؼعمىالوعي
الذاتيلدىطمبةالجامعة،والتعرؼعمىاإلقناعاالجتماعيلدييـ،ومعرفةالفروؽفيالوعيالذاتي

وفقاً لمتغير الجنس ،والتخصص ،والمرحمة التعميمية ،وتألفت عينة الدراسة مف ( )400طالب
وطالبة،وأظيرتالنتائجأفطمبةالجامعةيتمتعوفبالوعيالذاتي،واإلقناعاالجتماعي،وبينتعدـ

وجود فروؽ في الوعي الذاتي بيف طمبة الجامعة تبعاً لمتغير الجنس ،والتخصص ،والمرحمة

التعميمية،وسعتدراسةأبوندي،وأخريف ()2017إلى الكشؼعفالعبلقةبيفتوفراالحتياجات
التدريبةوبيئةالعمؿ،والتوافؽالمينيلدىمعمميالتربيةالخاصة،والكشؼعفقدرةتتنبأبمتغيرات

توفراالحتياجاتالتدريبيةوبيئةالعمؿبدرجةدالةإحصائياًبالتوافؽالميني،والتعرؼعفوجودأثر
داؿإحصائياًلمتفاعؿ بيف كؿ مفتوفراالحتياجاتالتدريبيةوبيئةالعمؿ،والتوافؽالمينيوكؿمف

متغيرات الدراسة  ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )46مف معممي التربية الخاصة ،وأسفرت نتائج

الدراسةبأف متوسط توفر االحتياجات التدريبية" (،)7226ومتوسط بيئة العمؿ" (،)8226ومتوسط

التوافؽالميني(،)7528وأفالعبلقةبيفالتوافؽالمينيوتوفراالحتياجاتيساوي()6266والعبلقة
بيفالتوافؽالمينيوبيئةالعمؿيساوي(،)6264وتبيفأنويمكفاالعتمادعمىتوفراالحتياجات
التدريبية وبيئة العمؿ في التنبؤ بالتوافؽ الميني ،وتبيف وجود فروؽ في التوافؽ الميني وتوفر
االحتياجاتالتدريبيةتبعاً لمتغيرالنوعاالجتماعي،وبيئةالعمؿ،ووجودفروؽفيالتوافؽالميني
وبيئة العمؿ تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي لصالح الماجستير واالحتياجات التدريبية لصالح

البكالوريوس،وعدـوجودفروؽدالةإحصائياً فيمتغيرسنواتالخدمة،ووجودفروؽفيالتوافؽ

المينيتبعاًلمتغيرعددالدوراتالتدريبية.

ويتضحمفعرضالدراساتالسابقةتباينيا،وتشابيياحوؿالوعيالذاتي،والتوافؽالمينيلدى
المعمميفوالمعممات،ودور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي الذاتي،وتأثيره عمى التوافؽ الميني،

وتبايف موضوعات الوعي الذاتي نحو فئات وشرائح اجتماعية مختمفة .كما اختمفت الدراسات في
أدواتجمعالبياناتمابيفاالستبانات،والبرامج،وبيفالمقاببلتالمعمقةلمكشؼعفدرجةالوعي
الذاتي ،وجاءت الدراسة الحالية استكماالً لجيود دراسات سابقة تناولت الوعي الذاتي ،والتوافؽ
وبناء عمىماسبؽونتيجةلتواصؿالباحثواالحتكاؾمع

المينيلدىمعمميالمدارسالخاصةً  ،
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بعض المعمميف ،والمعممات العامميف بالمدارس الخاصة مف خبلؿ الندوات ،وورش العمؿ الحظ
الباحثأفلدىبعضيـقدراتذاتية،ومينية،وانتاجيةممحوظة،وقدعكستعمىتوافقيـفيالعمؿ
التدريسيالذييقوموفبوفيىذهالمدرسة،وعبلقاتيـبزمبلئيـ،وتميزىـعفغيرىـمفالمدرسيف
في المدرسة نفسيا ،وىذامادفعالباحثإلجراءالدراسةالحاليةكمحاولةلمتعرؼعفالوعيالذاتي
وعبلقتوبالتوافؽالمينيلدىمعمميالمدارسالخاصةبمحافظاتغزة.

مشكمة الدراسة:

تتمحورمشكمةالد ارسةمفخبلؿاإلجابةعفالسؤاؿالرئيساآتي:
ماعبلقةالوعيالذاتيبالتوافؽالمينيلدىمعمميالمدارسالخاصةبمحافظاتقطاعغزة؟
ويتفرعمنواألسئمةاآتية:
 -1مامستوىالوعيالذاتيلدىمعمميالمدارسالخاصةبمحافظاتقطاعغزة؟

 -2مامستوىالتوافؽالمينيلدىمعمميالمدارسالخاصةبمحافظاتقطاعغزة؟
 -3ىؿ توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف الوعى الذاتي ،والتوافؽ الميني لدى معممي
المدارسالخاصةبمحافظاتقطاعغزة؟
 -4ىؿتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةبيفالوعيالذاتيلدىمعمميالمدارسالخاصةبمحافظات
قطاعغزةتبعاًلممتغيراتاآتية(:الجنس،والمؤىؿالعممي،والخبرة،والمرحمةالتعميمية)؟

 -5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التوافؽ الميني لدى معممي المدارس الخاصة
بمحافظاتقطاعغزةتبعاًلممتغيراتاآتية(:الجنس،والمؤىؿالعممي،والخبرة،والمرحمةالتعميمية)؟

أهداف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى الوعي الذاتي ،ومستوى التوافؽ الميني لدى معممي

المدارسالخاصة،والكشؼعف عبلقة الوعيالذاتي بالتوافؽالميني ،وكذلؾمعرفةداللةالفروؽ

فيمستوىالوعيالذاتي،والتوافؽالميني لدىمعمميالمدارسالخاصةبمحافظاتقطاعغزة تبعاً

لمتغيرات:الجنس،والمؤىؿالعممي،والخبرة،والمرحمةالتعميمية.

أهمية الدراسة:
 -األهمية النظرية:

تكمفأىميةالدراسةمفالناحيةالنظرية،فيمايمي:
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 -الشحالواضحفيمثؿىذهالدراساتفيالمجتمعالفمسطينيكمايعتقدالباحث.

 إضافةأداةنفسيةجديدةلمتراثالنفسيالفمسطيني،يستفادمنيافيدراساتنفسيةمستقبمية. لفتأنظارالقائميف،والمسئوليفوالمشرفيفعفالمدارسالخاصةعمىتوفير الخدمات النفسية،والمينية،واالقتصاديةلمعمميالمدارسالخاصة،فيو ازرةالتربيةوالتعميـمفأجؿزيادةالمتابعة
مفالناحيةالنفسية،والمينيةلممعمميف.
 -األهمية التطبيقية:

تكمفأىميةالدراسةمفالناحيةالتطبيقية،بمايأتي:
المسئوليفوالمشرفيفعمىالمدارسالخاصة،وو ازرة

 -يمكفأفتفيدنتائجالدراسةالحاليةالقائميفو

التربية والتعميـ في وضع الخطط ،والبرامج التعميمية ،والمينية ،واالقتصادية البلزمة لمساعدة
المعمميففيالتغمبعمىالمشاكؿالنفسية،والمينية،واالقتصاديةالتيتواجييـخبلؿعمميـ.

 إتاحةالفرصةلمباحثيفالميتميفبشريحة المعمميفببناءبرامجإرشاديةلمساعدتيـعمىالتكيؼالسميـمفالناحيةالنفسية،واالجتماعية،والمينية،واالقتصاديةمعطبيعةعمميـومتطمباتحياتيـ
الحاليةوالمستقبمية.

مصطمحات الدراسة:
 -الوعي الذاتي :Self-awareness

ىو تصور واضح عف الشخصية بما في ذلؾ نقاط القوة والضعؼ واألفكار ،والمعتقدات،

والدوافع ،والعواطؼ؛ مما يسمح في فيـاآخريف )Warmerdam,1994( .المشار إليو في (أبو
غالي:2616،ص.)65

 -الوعي الذاتي إجرائياً:

ىوالدرجةالتييحصؿعميياالمفحوصوفعمىمقياسالوعيالذاتيموضعالدراسةالحالية.
 -التوافق المهني : Professional adjustment

عممية مستمرة يقوـ بيا الفرد مف أجؿ تحقيؽ التكيؼواالنسجاـ بينووبيف المينة أو الوظيفة
التييؤدييا،وبينووبيفبيئةالعمؿ(ىيجاف.)97:2664:

 -التوافق المهني إجرائياً:

ىوالدرجةالتييحصؿعميياالمفحوصوفعمىمقياسالتوافؽالمينيموضعالدراسةالحالية.
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محددات الدراسة:

تتحدد الدراسة الحالية بالمتغيرات التي تتناوليا ،وىى الوعي الذاتي،والتوافؽ الميني،وبالمنيج
المستخدـ وىو المنيج الوصفي ،واألسموب التحميمي  ،وبالعينة المستخدمة والبالغ عددىا ()165
معمـ ،ومعممة العامميف بالمدارس الخاصة بمحافظة خاف يونس في قطاع غزة ،خبلؿ الفصؿ
الدراسياألوؿلمعاـ 2617/2616ـ،وباألدواتالمستخدمةوىيمقياسالوعيبالذاتإعداد:أبو
)،ومقياسالتوافؽالمينيإعدادالباحث،واستخداـالبرنامجاإلحصائي،SPSSوشمؿ

غالى(2616

األساليب اإلحصائية معامؿ ألفا كرونباخ ،ومعامؿ االرتباط ،واالنحراؼ المعياري ،والمتوسط
الحسابي،والوزفالنسبي،واختبار،T.testواختبارالتبايفذيالتصميـاألحادي.
إجراءات الدراسة:

تتمثل إجراءات الدراسة في:

 -1منهج الدراسة:

تـاستخداـالمنيجالوصفياالرتباطي.
 ويتضمف المنيجالوصفي دراسةالحقائؽالراىنةالمتعمقةبطبيعةالظاىرةأوموقؼأومجموعة
مفاألحداثأواألوضاعالتييرغبالباحثفيدراستيا،والتعرؼعمىأبعادىاالمختمفة(الميدى،

.)41:2011
ويسعىالبحثاالرتباطيإلىالمقارنةبيفمجموعتيفمنفصمتيفأوأكثرمفالعوامؿ،وقديقارف
بيف نظاميف مختمفيف أو تأثير عامميف مستقميف أو بيف وضعيف متباينيف لنفس الشيء (األغا،
.)63:1997
 -2مجتمع الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف العامميف بالمدارس الخاصة بمحافظة خاف يونس
بالمراحؿالتعميميةالمختمفةاالبتدائية،واإلعدادية،والثانويةوالبالغعددىـ()105معمميف.

 -3عينة الدراسة:

قسـالباحثعينةالدراسةإلىقسميف:

 –1العينة االستطالعية:قاـالباحثافبتطبيؽأداتيالدراسةعمىعينةاستطبلعيةمكونةمف()30
معمماً،ومعممةمفخارجعينةالدراسة،وذلؾلمتحقؽمفالخصائصالسيكومتريةألداتيالدراسة.
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 – 2عينة الدراسة التطبيقية :تكونت مف جميع المعمميف والمعممات العامميف بالمدارس الخاصة

بمحافظة خاف يونس حيث بمغ عددىا ( )105معمميف ،ومعممات منيـ ( )57معمماً ،و()48
معممة،والتابعيفلمدارساألقصى،والمياجريف،والعثيميفخبلؿالفصؿالدراسياألوؿ-2016

2017ـ.

أدوات الدراسة:
قام الباحث باختيار أدوات تتناسب مع عينة البحث ،وهي:

أوًال -مقياس الوعي بالذات:إعداد:أبوغالي(.)2016

وىو مكوف مف ( )50فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت ،ىي اإلفصاح عف المشاعر ،وادراؾ

األفكار ،وتوجيوالسموؾ،والوعيباآخريف،وتقييـالذات،لمقياسذيخمسةبدائؿأوافؽبشدة()5
درجات،أوافؽ()4درجات،محايد()3درجات،الأوافؽ(،)2الأوافؽبشدة(،)1استخدـالباحث
ىذاالمقياس؛ألنومقياسعاـوأبعادهوعباراتومناسبةألفرادعينةالدراسةالحالية،وسبؽتطبيقوفي
البيئةالفمسطينية.
وكما قامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية لممقياس منيا صدؽ المحكميف :حيث تـ
عرضالمقياسفيصورتواألوليةعمىمجموعةمفأساتذةالجامعاتمفذوياالختصاصفي

مجاؿالصحةالنفسية،مفأجؿإبداءآرائيـومبلحظاتيـحوؿمناسبةفقراتالمقياس،ومدىانتماء
فقراتكؿمجاؿلممجاؿالذيتنتمىإليو،وكذلؾوضوحصياغتياالمغوية،وقد أجمع األساتذة أف
المقياسيمكفاستخداموعمىعينةالدراسة ،وقدتـالتحقؽمفصدؽاالتساؽالداخميلممقياس،

وذلؾبتطبيقوعميعينة استطبلعية بمغت ()30معمماً ومعممةلمعاـالدراسي2017-2016ـمف

خارجعينةالدراسة،حيثتـحسابمعامؿارتباطبيرسوفبيفدرجةكؿفقرةمففقراتالمقياس،

والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو ،وتراوحت معامبلت االرتباط لفقرات مجاؿ اإلفصاح عف
المشاعرمابيف(،)0880 -0.77ومجاؿإدراؾاألفكارمابيف (،)0.90-0.69ومجاؿتوجيو

السموؾ ما بيف ( ،)0.92-0.70ومجاؿ الوعي باآخريف ما بيف ( )0.95-0.76ومجاؿ تقييـ
الذات ( ،)0.89-0.80وتراوحت الدرجة الكمية لمقياس الوعي الذاتي ما بيف (،)0.95 -0.89
كذلؾت ـحسابمعامبلتاالرتباطبيفدرجاتكؿمجاؿمفمجاالتالمقياسمعالدرجةالكمية
لممقياس،وبمغتمعامبلتاالرتباطلدرجةمجاؿاإلفصاحعفالمشاعر(،)0.79وبمغتمعامبلت
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االرتباطلدرجةمجاؿإدراؾاألفكار(،)0.90وبمغتمعامبلتاالرتباطلدرجةمجاؿتوجيوالسموؾ
( ،)0.89وبمغت معامبلت االرتباط لدرجة مجاؿ الوعي باآخريف ( )0.86وبمغت معامبلت
االرتباطلدرجةمجاؿتقييـالذات(،)0.88وبمغتمعامبلتاالرتباطلمدرجةالكميةلمقياسالوعي
الذاتي(،)0.82ممايشيرإلىتمتعالمقياسبصدؽعاؿ،ممايطمئفالباحثإلىإمكانيةتطبيقو
ثانيا ثبات المقياس لحساب ثبات المقياس ،قاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات
عمى عينة الدراسةً .
المقياس بمعادلة ألفا كرونباخ حيث بمغ معدؿ الثبات ( ،)0.87وىو معامؿ ثبات عاؿ لممقياس،
وىذايدؿعمىتمتعالمقياسبدرجةجيدةمفالثباتيطمئفالباحثإلىتطبيقوعمىعينةالدراسة.
ثانياً -مقياس التوافق المهني(:إعداد:الباحث)

قاـالباحثبإعدادالمقياسبعد االطبلععمى العديد مف الدراسات ،والبحوث السابقة التي تناولت
التوافؽ الميني بمعناه العاـ والخاص منيا دراسة فحجاف ( ،)2010ودراسة الطبلع والنجار

(،)2012ودراسةصبيرةوآخريف(،)2014ودراسةحجازي(،)2015وغيرىامفالدراساتالعربية

واألجنبية  ،وقاـ الباحث بصياغة فقرات المقياس حيث تكوف مف ) (50فقرة ،موزعة عمى ()5
مجاالت  ،ىي:التقبؿالذاتي،والعبلقاتاالجتماعيةمعالزمبلء،والعبلقاتاالجتماعيةمعالطمبة،
الراتب،والترقية لمقياسذي خمسةبدائؿ أوافق بشدة ()5درجات،أوافؽ ( )4درجات،محايد ()3

درجات ،ال أوافؽ ( ،)2ال أوافؽ بشدة ( .)1استخدـ الباحث ىذا المقياس؛ ألف أبعاده وعباراتو
مناسبةلغرضالبحثعفالتوافؽالمينيلدىأفرادعينةالدراسةالحالية.

الخصائص السيكومترية لممقياس:

تـالتحقؽ مفصدؽالمقياسبطرؽعدة،منيا:صدؽالمحكميف :حيثتـعرضالمقياسفي
صورتواألوليةعمىمجموعةمفأساتذةالجامعاتمفذوياالختصاصفيمجاؿ الصحةالنفسية
مف أجؿ إبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات المقياس ،ومدى انتماء فقرات كؿ مجاؿ

و،وكذلؾوضوحصياغتيماالمغوية،وفيضوءتمؾاآراءتـاستبعادبعض

لممجاؿالذيتنتمىإلي

الفقراتواضافةفقراتأخرىوتعديؿبعضيااآخر ،وقدتـقياساالتساؽالداخميلممقياس،وذلؾ
بتطبيقياعميعينةاستطبلعيةبمغت()30معمماًومعممةلمعاـالدراسي2017-2016مفخارج
عينةالدراسة،حيثتـحسابمعامؿارتباطبيرسوفمفخبلؿحسابمعامبلتاالرتباطبيفدرجة

كؿفقرةمففقراتالمقياس،والدرجةالكميةلممجاؿالذيتنتميإليو،وتراوحتمعامبلتاالرتباط
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لفقرات مجاؿ التقبؿ الذاتي ما بيف ( ،)0.82-0.71ومجاؿ العبلقات االجتماعية مع الزمبلء ما

بيف( ،)0.71-0.61ومجاؿ العبلقات االجتماعية مع الطمبة ما بيف ( ،)0.89-0.59ومجاؿ

الراتب ما بيف ( )0.95-0.71ومجاؿ الترقية ( ،)0.85-0.74وتراوحت الدرجة الكمية لمقياس
التوافؽالمينيمابيف (،)0.72-0.92كذلؾتـحسابمعامبلتاالرتباطبيفدرجاتكؿمجاؿ
مف مجاالت المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس ،وبمغت معامبلت االرتباط لدرجة مجاؿ التقبؿ
الذاتي(،)0.65وبمغتمعامبلتاالرتباطلدرجةمجاؿالعبلقاتاالجتماعيةمعالزمبلء(،)0.70

وبمغتمعامبلتاالرتباطلدرجةمجاؿالعبلقاتاالجتماعية معالطمبة (،)0.80وبمغتمعامبلت

االرتباط لدرجة مجاؿ الراتب ( )0.75وبمغت معامبلت االرتباط لدرجة مجاؿ الترقية (،)0.79
وبمغتمعامبلتاالرتباطلمدرجةالكميةلمقياسالتوافؽالمينيمابيف(،)0.89ممايشيرإلىتمتع
ثانياثباتالمقياس
المقياسبصدؽعاؿ،ممايطمئفالباحثإلىإمكانيةتطبيقوعمىعينةالدراسةً .

لحسابثباتالمقياس ،قاـالباحثبحسابمعامؿثباتالمقياسبمعادلةألفا،كرونباخألفاحيث

بمغمعدؿالثبات(،)0.89وىذايدؿعمىتمتعالمقياسبدرجةجيدةمفالثباتيطمئفالباحثإلى
تطبيقوعمىعينةالدراسة.

نتائج الدراسة وتفسيرها:
السؤال األول :ما مستوى مجاالت مقياس الوعى الذاتي والدرجة الكمية لممقياس لدى
معممي مدارس التعميم الخاصة؟

ولئلجابة عف السؤاؿ األوؿ؛ قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،
واألوزافالنسبية،كماىومبيففيالجدوؿاآتي:
جدول ( )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لجميع مجاالت مقياس
الوعي الذاتي والدرجة الكمية لممقياس
الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

اإلفصاحعفالمشاعر

16

3.80

.448

%76

إدراؾاألفكار

16

4.10

.48

%82

البيان

عدد

المتوسط

13

النسبي
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توجيوالسموؾ

16

3.59

.43

7118

الوعيباآخريف

16

3.95

.43

%79

تقييـالذات

16

3.94

.37

%8718

الدرجةالكميةلممقياس

56

3.88

.346

%7716



يتضحمفالجدوؿالسابؽأفأكثرمجاالتمقياسالوعيالذاتيىومجاؿتقييـالذات ،حيث
بمغ وزنو النسبي ( ،)%8718ويميو عمى التوالي مجاؿ إدراؾ األفكار ،ثـ الوعي باآخريف ،ويميو
اإلفصاح عف المشاعر ،ويميو توجيو السموؾ ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عزيز ( )2616التي
أشارتإلىوجودوعيذاتيلدىالطمبة،ويعزوالباحثذلؾإلىأفالمعمميفوالمعمماتالعامميف

بالمدارس الخاصة لدييـ مقدرة واضحة عمى معرفة قدراتيـالعمميةواالجتماعية،ويتضحذلؾ مف
بناء عمى أفضؿ المتقدميف لوظيفة التدريس وأصحاب المعدالت المرتفعة ،وكذلؾ
خبلؿ اختيارىـ ً

اجتيازىـ لممقاببلت الختيار أفضميـ مف حيث القدرات واإلمكانيات والشخصية السوية المتمتعة

بالصحةالنفسيةإلىحدواضح،وكذلؾتنظيميـألفكارىـخبلؿالعمؿ،وىذايؤىميـلحؿالمشكبلت
التي تواجييـ بطريقة عقبلنية وقدرتيـ عمى اتخاذ الق اررات الصائبة ،وىذا كمو يسيـ في تسييؿ
الطريؽلموصوؿإلىتحقيؽطموحاتيـ،وكذلؾمقدرتيـعمىتوضيحأفكارىـوسموكياتيـلآلخريف

خبلؿ العمؿ،ولدييـمقدرةعمىتقبؿالنقدالبناءمفاآخريف،ويسعوفإلىتطويراألداءوصوالً
إلىجودةالعمؿ التدريسي،وكذلؾ مشاركتيـ في الدوراتالتدريبية التي يتمقونيا خبلؿعمميـ مف
أجؿتطويرإمكانياتيـوقدراتيـومواكبتيـلمتطوراتالتعميميةوالتكنولوجيةفيمجاؿالتدريس،وىذا
كموساعدىـعمىالوصوؿإلىحالةتقييـسميـلذواتيـ.

السؤال الثاني :ما مستوى مجاالت مقياس التوافق المهني والدرجة الكمية لممقياس لدى
معممي المدارس الخاصة؟

ولئلجابةعف السؤاؿ الثاني؛قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،
واألوزافالنسبية،كماىومبيففيالجدوؿاآتي:
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جدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لجميع مجاالت مقياس
التوافق المهني لدى معممي المدارس الخاصة

البيان

المتوسط االنحراف

عدد

الفقرات الحسابي المعياري

الوزن النسبي

التقبؿالذاتي

16

3.86

.69

%7712

العبلقاتاالجتماعيةمعالزمبلء

16

4.25

1.21

%85

العبلقاتاالجتماعيةمعالطمبة

16

4.46

2.11

%8912

الراتب

16

2.87

3.26

%5714

الترقية

16

3.94

.39

%7818

الدرجةالكميةلممقياس

56

3.88

1.33

%7716

افؽالمينيشيوعا ىومجاؿ العبلقات
يتضحمفالجدوؿالسابؽأفأكثرمجاالتمقياسالتو
ً
االجتماعية مع الطمبة ،حيث بمغ وزنو النسبي ( ،)8982ويميو عمى التوالي مجاؿ العبلقات

االجتماعيةمعالزمبلء،ثـ الترقية،ويميو التقبؿالذاتي،ويميوالراتب،وتتفؽىذهالنتيجةمعدراسة
حجازي()2615التيأشارتإلىوجودتوافؽمينيلدىالمعمميف،ويعزوالباحثذلؾ؛ألفاىتماـ
المعمميف بالطمبة داخؿ المدرسة يكوف بشكؿ منظـ مف الناحية النفسية ،واالجتماعية ،والتربوية،
وبحرصخاصمفإدارةالمدرسةعمىاستخداـالطرؽالتربويةوالنفسيةمفأجؿالتعامؿمعالطمبة

بالطرؽ البلئقة لجذبيـ إلى نمط تعميمي مميز خاص بالمدارس الخاصة؛ ليميزىـ عف غيرىـ في
المجاؿ التربوي ،والتعميمي ،ومف خبلؿ لقاءات تفاعمية مع الطمبة ومشاركتيـ باألنشطة المنيجية
والتفاعمية وغير المنيجية الخاصة بالرحبلت المميزة واإلذاعة المدرسية اليادفة والندوات التربوية،
والمشاغؿالتدريبية،ومساندةالطمبةفيالمواقؼالصعبةالتيتواجييـ،والعمؿعمىالتخفيؼعمييـ
نفسياً واجتماعياً وعممياً ،وكذلؾ حرص اإلدارة المدرسية عمى تواصؿ المعمميف مع الطمبة في
المناسباتاالجتماعيةالخاصةبيـمفخبلؿزياراتمدرسيةليـفيحاالت حصوؿالطمبةعمى
التفوؽ الدراسي أو مرض أحدىـ أو تقديـ العزاء في حاالت الوفاة ،وىذا يعزز الثقة بالنفس لدى
الطمبة تجاه معممييـ ،وىذا يسيـ في تنمية شخصياتيـ في االتجاه السيكولوجي المناسب ويبمور
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شخصيةقادرةعمىالتميزالنفسيواالجتماعيوالعممي،وىذاناتجعفالتفاعؿاالجتماعيالسميـ
بيفالطمبةوالمعمميفخبلؿالعمميةالتعميميةالتعممية،وىذايؤديإلىحالةمفالرضالدىأولياء
األمور.

السؤال الثالث" :هل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين الوعى الذاتي والتوافق
المهني لدى معممي المدارس الخاصة بمحافظات غزة؟

جدول ( )3معامالت االرتباط بين الوعي الذاتي والتوافق المهني لدى معممي المدارس الخاصة
التقبل

الذاتي
اإلفصاح عن

العالقات

العالقات

االجتماعية

االجتماعية

مع الزمالء

مع الطمبة

الراتب

الترقية

الدرجة الكمية
لممقياس

.19

.00

.002

.02

**.44

.04

إدراك األفكار

.18

.05

.01

.004

**.60

.07

توجيه السموك

*.23

.04

.04

.08

**.55

.112

الوعي باآلخرين

.12

.13

.09

.08

**.62

.05

تقييم الذات

.07

.09

.06

.03

**1.0

.018

*.20

.03

.02

.01

**.79

.049

المشاعر

الدرجة الكمية
لممقياس

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )55وعند مستوى داللة (= )0.01
* ر الجدولية عند درجة حرية ( )55وعند مستوى داللة (= )0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف جميع مجاالت مقياس
الوعيالذاتيوالدرجةالكميةلممقياسومجاالتمقياسالتوافؽالمينيوالدرجةالكميةماعداوجود
عبلقة دالة إحصائياً عند مستوى  0805بيف توجيو السموؾ والدرجة الكمية لمقياس الوعي الذاتي
ومجاؿ التقبؿاالجتماعي ،كما يتضح مف الجدوؿ السابؽوجود عبلقة دالة إحصائياً عند مستوى

داللة0801بيفجميعمجاالتمقياسالوعيالذاتيومجاؿالترقية،وتختمؼىذهالنتيجةمعدراسة

صبيرة،وآخريف()2014التيأشارتإلىوجودعبلقةارتباطإحصائيبيفالوعيالذاتي،والتوافؽ
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الميني ،ويعزو  الباحثعدـوجودداللةإحصائيةبيفجميعمجاالتمقياسالوعيالذاتيوالدرجة
الكميةلممقياسومقياسالتوافؽالمينيوالدرجةالكميةلممقياسإلىأفالوعيالذاتيلدىالمعمميف

اضحفيشخصياتيـفيالقدراتواإلمكانيات،ولكفىذاالمستوىيتأثر
العامميفبالمدارسالخاصةو ٌ
بالظروؼ العممية في المجاؿ التدريسي ،ويرجع ذلؾ إلى طبيعة العمؿ في المدارس الخاصة عند
اختيار المعمميف المتميزيف ،والذيف لـ يستطيعوا العمؿ في مدارس التعميـ العاـ أو تعميـ وكالة
وبالتاليلـيبؽ أماميـفرصةسوىالتقدـلمعمؿفيالمدارسالخاصة ،وىذايفرضعمييـ
َ
الغوث ،

طبيعةعمؿتدريسوفقاًلشروطتفرضيااإلدارةالمدرسيةلمقياـبعمؿتدريسيمميزوبتكمفةأقؿمف
نظرائيـ مف المعمميف في التعميـ العاـ ووكالة الغوث ،وىذا يؤثر سمباً عمى توافقيـ الميني خبلؿ

العمميةالتدريسية ،وأشارتالنتائجإلىوجودعبلقةدالة إحصائياً بيفتوجيوالسموؾوالدرجةالكمية

لمقياسالوعيالذاتي،وىذايرجعإلىمعرفةالمعمميفبوعييـالواضحلتصرفاتيـالتربويةوالتدريسية
خبلؿ عمميـ والتحكـ بسموكياتيـ بطرؽ صحيحة ،ومقدرتيـ عمى تعديؿ تصرفاتيـ في االتجاه
الصحيحوفؽاألنظمةوالقوانيفالمعموؿبياداخؿالمدرسة ،وبينتالنتائجوجودعبلقةبيفجميع

مجاالتمقياسالوعيالذاتيومجاؿالترقية،ويعزوالباحثذلؾإلىأفالمعمميفالذيفلدييـوعي
ذاتيبإمكانياتيـوقدراتيـوميوليـوطموحاتيـواتجاىاتيـيسعوفمفأجؿتطويرعمميـوفقاً ليذه
اإلمكانياتمفخبلؿالتقدـوالمنافسةلمترقيةالخاصةبمجاؿعمميـالتعميميأوباإلشراؼالتربوي،

أواإلدارةالمدرسية،وىذايعتمدبشكؿواضحعمىمعرفتيـبالقوانيفواألنظمةالخاصةبالترقية؛مما

يسيؿعمييـالتنافسبالطرؽالسميمةلموصوؿإلىتحقيؽطموحاتيـنحوالترقية،وبيذايعززلدييـ

األمؿباالستمرارفيالعمؿالجديدوالتميزفيالراتب،والمكانةاالجتماعية.

السؤال الرابع" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس الوعي
الذاتي والدرجة الكمية لممقياس تعزى لممتغيرات اآلتية :الجنس ،والمؤهل العممي ،والخبرة،
والمرحمة التعميمية لدى معممي المدارس الخاصة بمحافظات غزة؟

أ-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس الوعي الذاتي والدرجة الكمية
لممقياس تعزى لمتغير الجنس؟
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جدول( )4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لمعرفة الفروق
مجاالت الوعي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
3.7860

النوع

العدد

اإلفصاحعف

ذكر

57

.46231

المشاعر

أنثى

48

.43844

3.8271

ذكر

57

.46058

4.0298

أنثى

48

.46720

4.2042

ذكر

57

.42167

3.5404

أنثى

48

.43122

3.6479

ذكر

57

.44431

3.9719

أنثى

48

.42408

3.9125

ذكر

57

.40169

3.9158

أنثى

48

.37129

3.9792

ذكر

57

.34341

3.8488

أنثى

48

.35112

3.9142

الذاتي

إدراؾاألفكار
توجيوالسموؾ
الوعيباآخريف
تقييـالذات
الدرجةالكمية

لممقياس

 ///غير دالة

* دالة عند 0000

قيمة"ت"

مستوى الداللة

0,47

///

1,92

1,30

0,70

0,83
0,96

///
///
///
///
///

** دالة عند 0001

قيمة  Tالجدولية عند درجتي حرية ( )103=2-100ومستوي داللة 2000= 0000
قيمة  Tالجدولية عند درجتي حرية ( )103=2-100ومستوي داللة 2022= 0001

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ في مقياس الوعي الذاتي لدى أفراد عينة الدراسة
تعزىلمتغيرالجنس،وتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةعزيز(،)2616ودراسةتقي()2616التيبينت
عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في مقياس الوعي الذاتي ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المعمميف

والمعممات يعيشوف الظروؼ النفسية واالجتماعية والتعميمية والمينية نفسيا ،بالتنافس عمى اختيار
المعمميف والمعممات لمتدريس بنفس الشروط ،وبالتالي تتاح ليـ الفرص لمعمؿ بنفس المعيار،
النفسي،والتربوي،والتعميمي،وكذلؾاإلمكانياتالتأىيميةليـخبلؿالعمؿ ،ومساواتيـباألجرواتاحة
18
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الفرصة ليـ ،وكذلؾ تحديد مدارس خاصة بالطالبات ومعمماتيف ،ومدارس خاصة بالطبلب

ييـ،واتاحة الفرصلتطوير ذواتيـ خبلؿعمميـ بالمدراس الخاصة ،وسعي اإلدارةالمدرسية

ومعمم
ممات،وزيادةثقتيـ

لعقددوراتعممية،وتثقيفية،ونفسيةلممساىمةفيتطويرقدراتالمعمميفوالمع
بأنفسيـخبلؿالتدريس،وتعامميـمعاإلدارةالمدرسية،ومعالطمبةوذوييـ،وبناءعمىماسبؽذكره
نبلحظأفالفرصالنفسية،والتأىيمية،والمينية،والماديةمتاحةلمجنسيفمفالمعمميفوالمعممات
خبلؿالعمؿفيمجاؿالتدريسبالمدارسالخاصة.
ب-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس الوعي الذاتي والدرجة الكمية
لممقياس تعزى لمتغير المؤهل العممي؟

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار"التبايف األحادي one way
،"Anovaويتضحذلؾمفخبلؿالجدوؿاآتي:
جدول ( )0نتائج اختبار "التباين األحادي" الوعي الذاتي (يعزى لمتغير المؤهل)
البيان
اإلفصاح عن
المشاعر

إدراك األفكار

توجيه السموك

الوعي باآلخرين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيفالمربعات

1.849

2

.924

داخؿالمجموعات

19.241

103

المجموع

21.089

105

بيفالمربعات

1.236

2

داخؿالمجموعات

22.514

103

المجموع

23.750

105

بيفالمربعات

.786

2

داخؿالمجموعات

18.248

103

المجموع

19.034

105

بيفالمربعات

.386

2

داخؿالمجموعات

19.237

103

المجموع

19.623

105

مصدر التباين

مجموع
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قيمة ""F
4.948

.187
.618

2.826

.219
.393

2.218

.177
.193
.187

1.035

مستوى
الداللة
///

///

///

///
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تقييم الذات
الدرجة الكمية
لممقياس

.225

بيفالمربعات

.449

2

داخؿالمجموعات

15.230

103

المجموع

15.679

105

بيفالمربعات

.610

2

.305

داخؿالمجموعات

11.977

103

.116

المجموع

12.587

105



.148

///

1.519

///

2.622

 ///غير دالة * دالة عند ** 0000دالة عند 0001
قيمة  fالجدولية عند درجتي حرية ( )103=2-100ومستوي داللة 3,098 = 0000

قيمة  fالجدولية عند درجتي حرية ( )103=2-100ومستوي داللة 4,849 = 0001

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت الوعي
الذات ،والتيتعزىلمتغيرالمؤىؿالعممي،ويعزوالباحثذلؾإلىأفالمعمميفوالمعمماتأيكاف
المؤىؿ العممي بكالوريوس أو ماجستير فأكثر يتطمب منيـ أف يكوف لدييـ وعي ذاتي بقدراتيـ

وامكانياتيـ،وكذلؾوعييـبقدراتوامكانياتالطمبة؛ليؤىميـذلؾلمعمؿفيمجاؿالتدريس،وخاصة

بقدرتيـعمىالتحكـفيمشاعرىـوادراكياوضبطياخبلؿ العمميةالتدريسية،وتعامبلتيـمعالطمبة
والمعمميف،واإلدارةالمدرسية،وتوجيوسموكياتيـفياالتجاهالسميـوالمقدرةعمىالتعامؿمعأولياء
األمور بالطرؽ المناسبة مف الناحية السيكولوجية ،والتربوية ،واالجتماعية ،ومقدرتيـ عمى معرفة
مواطفالضعؼوالقوةفيأفكارىـوسموكياتيـمفأجؿ عبلجالضعؼ،وتنميةمواطفالقوة،وىذا

يساعدىـدوماًفيتطويرشخصياتيـ،وكذلؾأساليبالتدريس.

ج-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس الوعي الذاتي والدرجة الكمية
لممقياس تعزى لمتغير الخبرة؟

جدول ( )2نتائج اختبار"تحميل التباين ذي التصميم األحاد" الوعي الذاتي (يعزي لمتغير الخبرة)

البيان
اإلفصاح عن
المشاعر

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيفالمربعات

.167

3

.056

داخؿالمجموعات

20.923

102

المجموع

21.089

105

مصدر التباين

مجموع

26

المربعات

قيمة ""F

.271
.205

مستوى
الداللة
///
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بيفالمربعات
إدراك األفكار

توجيه السموك

الوعي باآلخرين

تقييم الذات

الدرجة الكمية
لممقياس

1.111

3

داخؿالمجموعات 22.639

102

المجموع

23.750

105

بيفالمربعات

.610

3

داخؿالمجموعات 18.424

102

المجموع

19.034

105

بيفالمربعات

1.218

3

داخؿالمجموعات 18.406

102

المجموع

19.623

105

بيفالمربعات

.680

3

داخؿالمجموعات 14.999

102

المجموع

15.679

105

بيفالمربعات

.288

3

داخؿالمجموعات 12.299

102

12.587

105

المجموع

.370
1.668
.222

///

.203
1.126
.181

///

.406
2.249
.180

///

.227
1.542
.147

///

.096
.121

.796

///

 ///غير دالة * دالة عند ** 0000دالة عند 0001

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت الوعي

الذات،والتيتعزىلمتغيرالخبرة،وتتفؽىذهالنتيجةمعنتائجدراسة) Rizvi (2015التيبينت

قدرةالمعمميفتحقيؽمستوىمرتفعمفالتكيؼالمينيخبلؿعمميـالتدريسيناتجعفتغمبيـعمى
مواقؼ القمؽ التي يشعروف بيا وتحويميا بشكؿ يخدـ المعمميف ،والعممية التعميمية ،وأظيرت عدـ
وجودتأثيرعمىالتكيؼالمينيلممعمميف.ويعزوالباحثعدـوجودفروؽذاتداللةإحصائيةفي
جميعمجاالتمقياسالوعيالذاتيوالدرجةالكميةلممقياسإلىأفالخبرةلدىالمعمميفميماكانت

فإنيايجبأفتكوفعمىأساسالوعيالذاتيالواضحوالمناسبالذييؤىميـلبلستمرارفيالعمؿ
التدريسي؛ألفمفأساسياتعمميـقدرةالمعمـعمىفيـذاتوبالدرجةاألولى،وفيـاآخريف،والقدرة
21
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عمىالتعامؿمعمعيـ،وىذايسيؿليـالوصوؿإلىالنجاحوالتميزفيالعمؿالتدريسي؛وألفإدارة
المدارسالخاصةتسعىمفأجؿتطويرخب ارتالمعمميفمفخبلؿالدوراتالتدريبيةاإلجباريةليـ
مفخبلؿاالستعانةبخبراءفيالمجاؿالنفسي،والتربوي،والمتخصصيففيمجاؿطرؽالتدريس
لمساعدىـعمىتطويرذواتيـمفالناحيةالنفسية،والمينية،وىذاالنيجيق رر عمىالمعمميفالجدد،

والقدامى،ويطمبمنيـإتقافذلؾ.

د-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس الوعي الذاتي والدرجة الكمية
لممقياس تعزى لمتغير المرحمة التعميمية؟

جدول ( )7نتائج اختبار "التباين األحادي" الوعي الذاتي (يعزى لمتغير المرحمة التعميمية)
البيان
اإلفصاح عن
المشاعر

إدراك األفكار

توجيه السموك

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيفالمربعات

.476

2

.238

داخؿالمجموعات

20.614

103

المجموع

21.089

105

بيفالمربعات

1.003

2

داخؿالمجموعات

22.747

103

المجموع

23.750

105

بيفالمربعات

.255

2

داخؿالمجموعات

18.779

103

المجموع

19.034

105

بيفالمربعات

.024

2

.012

19.599

103

.190

المجموع

19.623

105

بيفالمربعات

.150

2

داخؿالمجموعات

15.529

103

المجموع

15.679

105

مصدر التباين

الوعي باآلخرين داخؿالمجموعات

تقييم الذات

مجموع

22
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قيمة ""F

1.188
.200

مستوى
الداللة
///

.502
2.27
.221

///

.128
.70
.182

.06

///

///

.075
.151

.498

///
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الدرجة الكمية
لممقياس

بيفالمربعات

.265

2

داخؿالمجموعات

12.322

103

المجموع

12.587

105

.133
.120

1.11

///

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )272 ,3ومستوى داللة  0000تساوي 2020

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت الوعي
الذاتي،والتيتعزىلمتغيرالمرحمةالتعميمية،وتختمؼىذهالنتيجةمعنتائجدراسة Enrice,etal
) (2003والتيأشارتبأفطمبةالمدارساالبتدائيةوالثانويةيختمفوففيوعييـالذاتيبخصوص

كؿمفمجاالتالكفاءةالمغوية،ووجياتنظرالتدريس،والنقاشبيفالمدرسيف،وتتفؽمعدراسة

عزيز ( )2616التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ لصالح المرحمة التعميمية ،ويعزو الباحث عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس الوعي الذاتي والدرجة الكمية لممقياس
تعزى لمتغير المرحمة التعميمية إلىأف المعمميف العامميف فيالمراحؿ التعميمية المختمفة (ابتدائي،
لممقدرةالواضحةلوعييـلذواتيـ،ووفقاً
واعدادي،وثانوي)يتطمب منيـالعمؿفيىذهالمراحؿوفقاً  
لمتطمباتكؿمرحمةتعميميةبماتمتازهمفسماتومياراتواستراتيجياتتدريسيةتعتمدعمىالوعي
الذاتيلممعمميفبالدرجةاألولى،وبالتاليتعامميـلطبيعةالمرحمةوخصائصياالنفسيةواالجتماعية
والتربوية ،وكذلؾ طبيعة التخصصات الخاصة بكؿ مرحمة تعميمية ،والتي ينتج عنيا معمموف
متخصصوفلمرحمةالتعميـاألساسي،وآخروفلمتعميـالثانوي،بحيثيكوفلكؿمعمـتخصصفي
إحدىالموادالدراسية،وىذاسيؿعمىإدارةالمدارساختيارالمعمميفحسبحاجةالمدرسةليـ،

وكذلؾعمؿالمعمميفبالمراحؿالمختمفةيتقاضىراتباًمساوياًلزميموفيالمراحؿاألخرى،وعمىأثر

ذلؾيجدالمعمموفأنفسيـمتساويففيرواتبيـبغضالنظرعفالمرحمةالتعميميةالعامميفبيا.

السؤال الخامس" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس التوافق
المهني والدرجة الكمية لممقياس تعزى لمتغير الجنس ،اولمؤهل العممي ،والخبرة ،والمرحمة
التعميمية لدى معممي المدارس الخاصة بمحافظات غزة؟

أ-ه ل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس التوافق المهني والدرجة الكمية
لممقياس تعزى لمتغير الجنس؟
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جدول ( )5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لمعرفة الفروق
مجاالت التوافق

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
57

النوع

العدد

ذكر

.65191

3.7702

أنثى

.72155

3.9750

48

العالقات االجتماعية

ذكر

.48844

4.0228

57

مع الزمالء

أنثى

1.68667

4.5062

48

العالقات االجتماعية

ذكر

.44452

4.2088

57

أنثى

3.08568

4.7667

48

ذكر

.60141

2.5719

57

أنثى

4.80518

3.2146

48

ذكر

.40169

3.9158

57

أنثى

.37129

3.9792

48

الدرجة الكمية

ذكر

.24017

3.6979

57

لممقياس

أنثى

1.95193

4.0883

48

المهني
التقبل الذاتي

مع الطمبة
الراتب
الترقية

قيمة ت""

مستوى
الداللة

1,53

///

2,07

///

1,35

///

0,70

///

0,83

///

1,50

///

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت التوافؽ
الميني،والتيتعزىلمتغيرالجنس،وتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةفحجاف()2616التيأشارتإلى
عدـوجودفروؽفيمجاالتمقياسالتوافؽالمينيتبعاً لمتغيرالجنس،ويعزوالباحثذلؾإلى

طبيعة ممارسة مينة التدريس في المدارس الخاصة ،حيث يتـ اختيارىـ بناء عمى تخصصات
عممية ،ومستوى تعميمي مرتفع ،ومميزات شخصية تؤىميـ لمعمؿ التدريسي ،وكذلؾ تتاح الفرصة

لممعمميفوالمعمماتلتطويرذواتيـالمينيةوفقاً لتخصصاتيـالتعميميةخبلؿالعمؿ،وكذلؾطبيعة
اإلشراؼالتربويواإلدارةالمدرسيةفيالتعامؿمعأعضاءالييئةالتدريسيةمفكبلالجنسيفوفقاً

لشروطموحدةفيالتعامؿاإلداري،والفني ،وكذلؾحصوليـعمىعددالحصصالتدريسيةخبلؿ

وحصص التفرغ األسبوعي ،والفرص المتاحة ليـ لمتنافس عمى المناصب اإلدارية خبلؿ
األسبوع ،
العمؿ،واإلجازاتالطارئة،والمرضية،والحزف،والفصمية،والسنوية،وىذاكموساىـفيشعور
المعمميفوالمعمماتبالتساويفيالحقوؽاإلدارية،والمادية،والفنيةخبلؿعمميـالتدريسي.
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ب-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس التوافق المهني والدرجة الكمية
لممقياس تعزى لمتغير المؤهل العممي؟

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار"التبايف األحادي one way
،"Anovaويتضحذلؾمفخبلؿالجدوؿاآتي:
جدول ( )9نتائج اختبار "التباين األحادي" لمقياس التوافق المهني تبعاً لمتغير المؤهل العممي
البيان

التقبل الذاتي

العالقات االجتماعية
مع الزمالء
العالقات االجتماعية
مع الطمبة

الراتب

الترقية

الدرجة الكمية
لممقياس

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيفالمربعات

.038

2

.019

داخؿالمجموعات

49.328

103

.479

المجموع

49.367

105

بيفالمربعات

.200

2

.100

داخؿالمجموعات

152.982

103

1.485

المجموع

153.183

105

بيفالمربعات

.326

2

.163

داخؿالمجموعات

466.793

103

4.532

المجموع

467.119

105

بيفالمربعات

1.411

2

.705

داخؿالمجموعات

1114.880

103

10.824

المجموع

1116.291

105

بيفالمربعات

.449

2

.225

داخؿالمجموعات

15.230

103

.148

المجموع

15.679

105

بيفالمربعات

.063

2

داخؿالمجموعات

186.224

103

المجموع

186.287

105

مصدر التباين

مجموع
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المربعات

قيمة

مستوى

.040

///

""F

.067

.036

.065

1.519

الداللة

///

///

///

///

.032
1.808

.017

///

الوعى الذاتي وعالقته بالتوافق المهني لدى...

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس
يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ 
التوافؽ الميني تعزى لمتغير المؤىؿ العممي،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة فحجاف ()2616التي
أشارتإلىعدـوجودفروؽفيمستوى التوافؽالمينيتبعاً لمتغيرالمؤىؿالعممي،ويعزوالباحث
ذلؾ إلى أف المعمميف والمعممات ميما كاف المؤىؿ العممي الحاصميف عميو في مجاؿ العمؿ

التدريسييتـالتركيزعمىأساليبالتدريسوالمياراتواإلستراتيجياتخبلؿعمميةالتدريسبغض

النظرعفطبيعةىذاالمؤىؿ ،ويتـالتركيزعمىالتخصصالدقيؽلمرحمةالتعميـالجامعيةاألولى
(البكالوريوس)؛ ألف ىذا يشير إلى طبيعة عمميـ التدريسي والمخرج التعميمي المتوقع مف طبيعة
أساليبيـ التدريسية،وبنية شخصياتيـ الناجحة عمىصعيد إدارة الصؼ ،وفنية التدريس،وتوصيؿ
المعمومات التربوية ،والتعميمية ،وقدرتيـ عمى التعامؿ الناجح مع الزمبلء في العمؿ ،واإلدارة

التربوييف ،ومع الطمبة بأساليب نفسية وتربوية تراعي خصوصياتيـ ،والقدرة
المدرسية ،والمشرفيف 
عمىالتواصؿمعأولياءاألمورباألساليبالمميزةلجذبيـلمتعاوفمعالمدرسة.
ج-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس التوافق المهني والدرجة الكمية
لممقياس تعزى لمتغير الخبرة؟

جدول ( )10نتائج اختبار "التباين األحادي" لمقياس التوافق المهني تبعاً لمتغير الخبرة
البيان

التقبل الذاتي

العالقات االجتماعية
مع الزمالء
العالقات االجتماعية
مع الطمبة

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيفالمربعات

3.504

3

1.168

داخؿالمجموعات

45.862

102

المجموع

49.367

105

بيفالمربعات

11.470

3

داخؿالمجموعات

141.713

102

المجموع

153.183

105

بيفالمربعات

25.550

3

داخؿالمجموعات

441.569

102

المجموع

467.119

105

مصدر التباين

مجموع
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المربعات

قيمة ""F

2.598
.450

مستوى
الداللة
///

3.823
2.752
1.389

///

8.517
1.967
4.329

///
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بيفالمربعات
الراتب

الترقية

الدرجة الكمية
لممقياس

73.184

3

داخؿالمجموعات 1043.107

102

المجموع

1116.291

105

بيفالمربعات

.680

3

داخؿالمجموعات

14.999

102

المجموع

15.679

105

بيفالمربعات

14.232

3

داخؿالمجموعات

172.055

102

المجموع

186.287

105

24.395
2.385
10.227
.227
1.542
.147

1.687

2.812

التوافؽالميني ،والتيتعزىلمتغيرالخبرة،وتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةصبرة،وآخريف ()2615
والتيأشارتإلىعدـوجودفروؽلصالحالخبرةفيمستوىالتوافؽالميني،وتتفؽىذهالنتيجةمع
نتائجدراسة) Haider (2012التيأشارتإلىأىميةالكـاألكاديميالذىيتمقاهالمعمم وفكعامؿ

ميـلتعزيزالتكيؼالمينيليـخبلؿقياميـبواجباتيـالتعميمية.

 ويعزو الباحثذلؾ إلى أفالمعمميف في المدارسالخاصة يسعوف بشكؿ دائـ إلى البحث عف
عمؿفيمجاؿالتدريسفيمجاؿالتعميـالحكوميووكالةالغوث؛ألفالراتبفيالمدارسالخاصة
أقؿمنيـ ،وىذاجعؿعامؿالخبرةإلىحدماغيرمؤثر،وكذلؾطبيعةالعمؿفيالمدارسالخاصة
يجعؿاإلدارةالمدرسيةوالمشرفيفيثقموفعمىكاىؿالمعمـبالمياـوالطمباتسواءأكافالمعمـجديداً

أـذاخبرة،وذلؾمفأجؿالبحثعفتميزتربويأوتدريسييعززانتماءالطمبةوثقةأولياءأمورىـ
إلىطبيعةالعمؿالتربويوالتدريسيالمميزعفالمدارسالخاصة مقارنةبالمدارساألخرى،وألف
يسيفيالمدارسالخاصةفإنيـيحصموفعمىالراتب

المعمميفميماكانتخبرتيـفيالمجاؿالتدر
نفسو،والحصصالتدريسيةاألسبوعيةبغضالنظرعفالمؤىؿالعمميالحاصميفعميو.
د-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس التوافق المهني والدرجة الكمية
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///

4.744

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس

لممقياس تعزى لمتغير المرحمة التعميمية؟

///

///

الوعى الذاتي وعالقته بالتوافق المهني لدى...

جدول ( )11نتائج اختبار "التباين األحادي" لمقياس التوافق المهني تبعاً لمتغير المرحمة التعميمية
البيان

التقبل الذاتي

العالقات االجتماعية
مع الزمالء

العالقات االجتماعية
مع الطمبة

الراتب

الترقية

الدرجة الكمية
لممقياس

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيفالمربعات

2.050

2

1.025

داخؿالمجموعات

47.316

103

.459

المجموع

49.367

105

بيفالمربعات

3.185

2

1.593

داخؿالمجموعات

149.998

103

1.456

المجموع

153.183

105

بيفالمربعات

7.643

2

3.821

داخؿالمجموعات

459.476

103

4.461

المجموع

467.119

105

بيفالمربعات

11.767

2

5.883

داخؿالمجموعات 1104.524

103

10.724

المجموع

1116.291

105

بيفالمربعات

.150

2

.075

داخؿالمجموعات

15.529

103

.151

المجموع

15.679

105

بيفالمربعات

1.759

2

.880

داخؿالمجموعات

184.527

103

1.792

المجموع

186.287

105

مصدر التباين

قيمة ""F

مستوى
الداللة

2.232

1.094

.857

.549

.498

.491

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس
التوافؽالميني،والتيتعزى لمتغيرالمرحمةالتعميمية،ويعزيالباحثذلؾإلىأفالتوافؽالميني
لممعمميف ميـومطموب توافره ليـ ميما كانت المرحمة التعميمية (ابتدائي ،أو إعدادي ،أوثانوي)؛
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ألف لكؿ مرحمة تعميمية متطمباتوخصائص يطمب مف المعمميف االلتزاـ بيا،ويسعوف مف خبلؿ

عمميـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية والتعميمية وفقاً لسمات وخصائص الطمبة لكؿ مرحمة

تعميميةمفالناحيةالنفسيةوالنمائية،واالجتماعية،والتعميمية،وىذاماتفرضواإلدارةالمدرسيةعمى
ورسالتيا  ،وطبيعة المناىج
المعمميف وتقوـ بمتابعتيـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المدرسة ورؤيتيا 
الفمسطينية الجديدة تفرض عمى إدارة المدارس الخاصة السعي الفعمي مف أجؿ تطوير قدرات
المعمميفمفالناحيةالفنيةليذهالمناىج،لكيتطورقدراتيـبمايتبلءـمعطبيعةالتطورالعممي

ليا مف ناحية األساليب الجديدة ،والفنيات التدريسية ،واإلستراتيجيات المستخدمة خبلؿ عممية

التدريسي داخؿ غرؼ الفصؿ ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ عمميات تدريب مكثفة في البداية مف خبراء
المناىج مف أجؿ البدء بالتدريس لممناىج التعميمية الجديدة مف حيث التطوير مف و ازرة التربية
والتعميـالفمسطينيةحسبالخطةالسنويةالمعدةلذلؾ.

التوصيات:

 -تدريبمعمميالمدارسالخاصةعمىتنميةالوعيالذاتيلدييـ.

 العمؿعمىتحسيفالظروؼالمينيةلممعمميففيالمدارسالخاصة. تحسيفمستوىالرواتبلممعمميفبالمدارسالخاصةبمايتناسبمعغبلءالمعيشة. بناء خطط تطويرية لتنمية إمكانيات وقدرات معممي المدارس الخاصة بما يتناسب مع فمسفةتطويرالمناىجالفمسطينية،والتعميـاإللكتروني.
 -عقدلقاءاتترفيييةخاصةبالمعمميففيالمدارسالخاصة.

 عقدجمساتإرشاديةخاصةبمعمميالمدارسالخاصةمف المرشديفالنفسييفلمساعدتيـعمىالتفريغاالنفعالي،وتنميةالصبلبةالنفسيةلدييـ.
 عقدلقاءاتتدريبيةباستمرارلتنميةإمكانياتالمعمميفبالمدارسالخاصةلزيادةالتوافؽالمينيلدييـ.

دراسات مقترحة:

 أثربرنامجإرشاديقائـعمىالنظريةالمعرفيةالسموكيةلزيادةالوعيالذاتيوأثرهعمىالتوافؽالمينيلدىمعمميالمدارسالخاصة.
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الوعى الذاتي وعالقته بالتوافق المهني لدى...

 فاعميةبرنامجإرشادينفسيلتنميةالوعىالذاتيلدىمعمميالمدارسالخاصة. فاعميةبرنامجإرشادينفسيلتنميةالتوافؽالمينيلدىمعمميالمدارسالخاصة. العوامؿالنفسيةواالجتماعيةوالمينيةالتيتسيـفيتطويرالوعيالذاتيلدىمعمميالمدارسالخاصة.

المصادر:
 -القرآن الكريم.

المراجع:

 .1األبحر،محمد(.)1984قياسالتوافؽالميني،بيروت،مطابعومكتبةاليبلؿ.
 .2أبو الندي ،خالد والعكر ،محمد ( .)2017توفر االحتياجات التدريبية وبيئة العمؿ كمنبئات
بالتوافؽالمينيلمعمميالتربيةالخاصة،مجمةالجامعةاإلسبلميةلمدراساتالتربويةوالنفسية،ع،4

ـ(.)25
 .3أبوزيد،إب ارىيـ(.)1987سيكولوجيةالذاتوالتوافؽ،دارالمعرفةالجامعيةلمنشروالتوزيع.
 .4أبوغالي،عطاؼ (.)2016الوعيبالذاتواألمافاالجتماعيكمنبئاتبالتمكيفالنفسيلدى
الممرضيف والممرضات في محافظات غزة ،مجمة رسالة التربية وعمـ النفس ،)54( ،الرياض،

ص.79-57

 .5أبوغالي،عطاؼ(.)2016مقياسالوعيبالذات،اتصاؿشخصي.
 .6األغا،إحساف(.)1997البحثالتربوي،مطبعةالمقدادلمنشروالتوزيع،غزة،فمسطيف.
 .7الخالدي ،عبد الرحمف ( .)2014الوعي الذاتي وعبلقتو بالتوافؽ النفسي لدى طبلب وطالبات
المرحمةالثانوية،رسالةماجستير،الجامعةاإلسبلمية،غزة-فمسطيف.

 .8الطبلع ،عبدالرؤوؼ والنجار ،يحيى ( .)2012الصبلبة النفسية وعبلقتيا بالتوافؽ الميني لدى
األكاديمييف العامميف في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،مجمة جامعة الخميؿ لمبحوث– العموـ

اإلنسانية،1،)7(،ص.30-1

 .9القاسـ ،بديع ( .)2001عمـ النفس الميني بيف النظرية والتطبيؽ ،عماف مؤسسة الوراؽ لمنشر
والتوزيع.
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 .10الميدى،مجدي(.)2011مناىجالبحثالتربويبيفالتقميدوالحداثة،اإلسكندرية،دارالجامعة
الجديد.

 .11تقى ،بدر ( .)2016الوعي الذاتي وعبلقتو باإلقناع االجتماعي لدى طمبة الجامعة ،رسالة
ماجستير،كميةالتربيةابفالييثـ،بغداد.

 .12حجازي ،جولتاف ( .)2015فاعمية الذات وعبلقتيا بالتوافؽ الميني وجودة األداء لدى معممات
غرفةالمصادرفيالمدارسالحكوميةبالضفةالغربية،المجمةاألردنيةفيالعموـالتربوية،4،)9( ،

ص.433-419

 .13سمطاف،أحمد (.)2015الشعوربالذنبوعبلقتوبوعيالذاتلدىطمبةالكميةالتربويةالمفتوحة،
مجمةالبحوثالتربويةوالنفسية،جامعةبغداد،)47(،ص.482-455
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