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 الممخص
مع لدى الميني والتوافؽ الذاتي، الوعي بيف العبلقة لمتعرؼإلى المدارسالخاصةىدفتالدراسة ممي

ياس(،ومق2016)إعداد:أبوغاليبالذاتاسالوعيستخدـمقياولتحقيؽأىداؼالدراسة؛بمحافظاتغزة
أظيرتنتائجالدراسة،واتومعمم،يف(معمم105،وتكونتعينةالدراسةمف)التوافؽالمينيإعدادالباحث

%(ويموعمى87.8)النسبيووزنحيثبمغ،أفأكثرمجاالتمقياسالوعيالذاتيىومجاؿتقييـالذات
والوعيباآالتواليمجاؿإدراؾاأل فكار، اإلفصاحعفالمشاعروخريف، وبينتأفأكثرو، السموؾ، توجيو

العبلقاتا مجاؿ ىو المينيشيوعًا وزنمجاالتمقياسالتوافؽ حيثبمغ الطمبة مع النسبيوالجتماعية
و89.2) وأوضت%(، والتقبؿالذاتي، والترقية، الزمبلء، مع عمىالتواليالعبلقاتاالجتماعية حتعدـميو

وجودفروؽذاتداللةإحصائيةبيفمجاالتمقياسالوعيالذاتيوالدرجةالكمية،وبينتعدـوجودفروؽ
العممي، والمؤىؿ والتوافؽالمينييعزىلمتغيراتالجنس، فيمقياسالوعيالذاتي، إحصائية ذاتداللة

الخبرة،والمرحمةالتعميمية.
 .التوافق المهنيو ، ة: الوعي الذاتيالكممات المفتاحي

 

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 
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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:
والتي،الوعيالذاتيجوىرةعظيمةلمفيمتمكيامفاألفراد،وخاصةأنيامرتبطةباإلنسافيعد

مفخبلليا ألنو والتميزفيحياتو؛ فيتحقيؽالنجاحوالتقدـ ويسيـ عفباقيالمخموقات، تميزه
 صحيحة بطريقة والضعؼ،يتعرؼعمىذاتو القوة ومواطف مكانياتو، وا  لقدراتو، إدراكو مفخبلؿ

ومعرفةميولوواتجاىاتو،وقدرتوعمىاتخاذالقراراتالصائبة،وبالتالييستطيعأفيصؿإلىمرحمة
المتعددة،التفوؽ،والتميز،واإلبداع،ويسيؿعميوالتواصؿالسميـمعاآخريففي مجاالتالحياة

صوؿإلىحالةاالنسجاـوالتفاعؿ،واإلنتاجية،وزيادةالقدرةعمىتطورالذاتبمايـفيالووىذايس
تتاحليامففرصدراسية،وتدريبيةوفقًالمتطوراتالعمميةوالمينية،والتكنولوجية.

كموضوعاجتماعي، عمىذاتو االنتباه لتركيز الفرد إلىميؿ الوعيبالذاتبشكؿعاـ ويشير
التوكيدبشكؿخاص،فإفوعيالفردبمستوىتوكيدهوبمابومفأوجوقصورسواءوفيمايتصؿب

معينيفبعدنقطةالبدايةفيالتخطيطاًفيمياراتفرعيةيعيشياأـمواقؼخاصةتتضمفأشخاص
التوكيدية تنميتو محاوالت في والشروع التغيير، العممية،لعممية تمؾ تتـ لف الوعي،وبدونيا فإف

يتبعياخطواتأخرىيعدخطوةأولىبالذات عمىالطريؽالذىينتييبأفيصبحالشخصمؤكدًا
والتحم الذاتية، المراقبة قبيؿ تعدمف والتي والتقييـ، النقدي، مفيؿ لغيرىا ارتكاز نقاط بدورىا

الذاتالعممياتالبلحقةالمتمثمةفيابتكارأساليبإبداعيةتتسـبالمرونةكآلياتلمتغيير،وتكميؼ
بواجباتمعينة؛لبموغتمؾالغايةيعقبياتقديـتدعيـداخميوخارجيفيحالةإنجازمياـتسيـفي

ينمومفالخبراتالجزئيةوالمواقؼالتييمرالذات(.و33-2002:32االقترابمنيا)فرج، مفيـو
ىيالتييترتبعمييامحاوالتولمتكيؼمعالبيئةالمحيطةبو،ومثؿىذهالخبراتبياالفردخبلؿ

نموالتنظيماتالسموكيةالمختمفة،وبناًءعمىعمميةتعمـ،ولكنوأثرىذهالمواقؼوالخبراتاليقؼ
عندمجردنموتنظيماتسموكيةخاصة،أودوافعفرديةمنعزلة،ولكنةيتعدىذلؾ،فيشمؿالفرد
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اإلدراكيةعمى الخبراتاالنفعالية عفطريؽتقييـ كمو الكميىذا المجاؿ مف جزءًا باعتباره الفرد
بِِّو َأَفَمفَكاَفَعَمٰىَبيَِّنٍةمِّف﴿وىذاماأشارإليوالقرآفالكريـ(.1987)أبوزيد،الذىيتفاعؿمعو رَّ

َأْىَواَءُىـ َواتََّبُعوا َعَمِمِو ُسوُء َلُو َأَفبلتُْبِصرُ﴿(.14)محمد:﴾َكَمفُزيَِّف ـْ :الذاريات)﴾وفََوِفيَأْنُفِسُك
21.) والمالذاتوألف الخبراتالجزئية مف ينمو خبلؿمفيـو الفرد بيا محاوالتوواقؼالتييمر

نموالتنظيماتالسموكية لمتكيؼمعالبيئةالمحيطةبو،ومثؿىذهالخبراتىيالتييترتبعمييا
اليقؼعندمجردنموتنظيماتالمختمفة،وبناًءعمىعمميةتعمـ،ولكفأثرىذهالمواقؼوالخبرات

كموعفطريؽتقييـالخبراتصة،أودوافعفرديةمنعزلة،ولكنويتعدىذلؾفيشمؿالفردسموكيةخا
معو يتفاعؿ الذى الكمى المجاؿ مف جزءَا باعتباره الفرد ىذا عمى اإلدراكية زيد،االنفعالية )أبو

ذاكنتالتدرؾأنؾأنتالذي(.1987 ؾمفخبلؿقناعتؾواعتقاداتؾستشعرفورًاتصنعواقعوا 
ستشعربأنؾضحيةالناسوالظروؼوالقدروالمجاؿ بالعجزعفتغييرحياتؾلؤلفضؿوعندىا
ليسأنتكيينتقدؾأو بالبحثعفشخصما فورًا الحالةستقـو ذاوصمتإلىىذه وا  لمتغيير،

أكدهالقرآفالكريـ(.2011:92)عواد،والتذمرليسأكثرـبالشكوىوالمويشبعرغباتؾ ما وىذا
آَياِتَنا﴿ ـْ َأنُفِسِيـْ ِفي َسُنِريِي َوِفي اْلَحؽ  َحتَّىٰ اْآَفاِؽ َأنَُّو ـْ َلُي َأنَّوُ َأَوَلـْۗ   َيَتَبيََّف ِبَربَِّؾ  َعَمىٰ َيْكِؼ ُكؿِّ

(.53)فصمت:﴾َشْيٍءَشِييدٌ
ال تحقيؽ في الذاتي الوعي يسيـ والدراوبالتالي واألسري، واالجتماعي، النفسي، سي،توافؽ

لنفسومفأجؿالوصوؿإلىوالمينيلؤلفراد،ولعؿأىمية الفرد التوافؽالمينيتكمففيمساعدة
يجعمومينتو،وحتىينموفياالتجاهالذيحالةالتكيؼبينووبيفالبيئةالمينيةالتييمارسفييا

،ولديووبناًءعميويشعربالرضاوالسعادة؛ألنوأصبحإنسانًامنتجاًمنتجًافيالمينةالتييعمؿبيا،
مكانياتولكييتبلءـمعطبيعةعممو،والتطوراتالتيتحيطبيامستقببًل.القدرةعمىتنميةقدراتو،وا 

والتوافؽالمينيليسفقطفيأداءالفردلواجباتعممو،بؿيشمؿجميعالعوامؿالمحيطةبو،فيو
فؽالفردمعرئيسووزمبلئو،وتوافقومعقدراتوالخاصةوميولو؛أيتوافقومعخصائصوالذاتيةتوا

ويبدوالرضاالمينيمفخبلؿوالءالعامؿلممؤسسةالتييعمؿبيا،وثقتو. (1984:72)األبحر،
مففرصلمتعبيرع لو تتيحو لما نظرًا والسعيإلىتحقيؽأىدافيا، بيا، وتوحده فذاتووتحمسو

بأىميتو حساسو وا  بعممو يتعمؽ فيما الفعمية والمشاركة وقدراتو، وآخروف :1999)عبداليادي،
172.) 



 
 

 

 

 

 

   ...الوعى الذاتي وعالقته بالتوافق المهني لدى
 

 

4 

 

يبعثع الميني،وألفالتوافؽالمينيىوتوافؽالعامؿمعجميعمتغيراتالعمؿبما مىالرضا
شباعحاجاتووتحقيؽطموحاتووتوقعاتو؛مماينعكسعمىويتضمف إنتاجيتووكفايتورضاالعامؿوا 

وعبلقتوبزمبلئوورؤسائوومعبيئةالعمؿ،ويكوفالمظيراألساسيلمتوافؽالمينيىوحالةالرضا
بحيثيشعر مؤثرات، مف بالعامؿ يحيط ما وعف الوجوه، ومفجميع إجمالية العمؿبصورة عف

ؿنتيجةلمتوافؽبيففكرةباألمفواالرتياحلتحقيؽرغباتووميولووطموحاتو،ويأتيالرضاعفالعم
بو،والذىالفردعفذاتووتقديرهلقدراتووتكيفومعظروفومفجيةوبيفالدور المينيالذىيقـو

(.وأفمدىانتظاـالعمؿفيوقتوومواعيدهيؤثر2001:48)القاسـ،جزءًامفتحقيقولذاتويعد
دةمتواصمةفيالنيارسيكوفتنظيموعمىتنظيـالذاتونوعالعمؿ،إذإفمفيعمؿساعاتمحد

لوقتوومتطمباتوغيرمفيعمؿعمىفتراتمتقطعة،وبالنظرإلىمدىالعبلقةبيفتنظيـالذات،
والعمؿنرىأفاإلنسافالمنظـبطبيعةاألحواؿالبدأفيكوفناجحًاوذامكانةمرموقةفيالعمؿ،

(.2000:72)عبدالجواد،والمجتمعككؿ
منيا:،وجدالعديدمفالدراساتوالجيودالسابقةالتيركزتعمىموضوعالبحثوي

فحجاف وعبلقتيا(2010)دراسة االجتماعية والمسئولية الميني التوافؽ التعرؼعمى ىدفتإلى
لدىمعمميالتربيةالخاصةمحافظاتغزة،وتكونتعينة (معممًا287الدراسةمف)بمرونةاألنا

خدـمقاييسالتوافؽالميني،والمسئوليةاالجتماعية،ومرونةاألنا،وأشارتالنتائجإلى،واستومعممة
%(،84.6%(،والمسئوليةاالجتماعية)73.3)أفالوزفالنسبيلدىالعينةلمقياسالتوافؽالميني

األنا فيمستوىالتوافؽالميني75)ومستوىمرونة إحصائيًا فروؽدالة وجود وبينتعدـ ،)%
وسنواتالخبرةتعزىلمت العممي، والمؤىؿ االجتماعية، والحالة التيغيراتالجنس، ونوعاإلعاقة ،

الخالدي وقاـ والدخؿالشيري. المعمـ، فئة ىدفتإلىالتعرؼعمى2014)يعمؿمعيا بدارسة )
دراسةمفونتعينةالالعبلقةبيفالوعىالذاتيوالتوافؽالنفسيلدىطبلبالمرحمةالثانوية،وتك

وأسفرتالنتائجعفيالذاتي،ومقياسالتوافؽالنفسي.(طالب،وطالبة،واستخدـمقياسالوع200)
عبلقة وجود النتائج أظيرت كما الثانوية، المرجمة طبلب لدى الذاتي الوعي مف مستوى وجود

درا وىدفت العينة، أفراد لدى النفسي والتوافؽ الذاتي الوعي بيف موجبة سةارتباطية
Birdsall(2014)وتكونتعينةـالطمبةالمعمميفبالوعيالذاتي،بالتنميةالمستدامةإلىمعرفةفي،

مف طالب77)الدراسة المعمميفلموعىاًمعمماً( الطمبة ىؤالء لقياسمستوىفيـ أداتيف واستخدـ ،
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جبشكؿمخؿلمتنميةالذاتي،وأظيرتالنتائجأفالكثيرمفىؤالءالطمبةالمعمميفلدييـفيـساذ
المستدامة،وأشارتإلىوجودحاجةلتنميةمفاىيـالطمبةالمعمميفلمتنميةالمستدامةحتييستطيعوا
وآخروف صبيرة، وأجرى المستدامة، بالتنمية المتعمقة التربوية البرامج يدرسوا وأف يخططوا، أف

سية،والتوافؽالمينيلدىعينةمف(دراسةىدفتإلىالتعرؼإلىالعبلقةبيفالضغوطالنف2014)
البلذقية و688)وبمغعددىـ،المعمميفوالمعمماتفيمحافظة ومعممة، معممًا مقياس( استخدموا

ارتباطبيفالضغوطالضغوطالنفسية، والتوافؽالميني،وتوصمتالنتائجإلىأنوالتوجدعبلقة
عدـوجودفروؽعمىمقياسالضغوطالنفسية،النفسيةوالتوافؽالمينيلدىعينةالدراسة،وبينت

دراسة ىدفت آخر جانب ومف والخبرة. الجنس، لمتغير وفقًا الميني  Hassan, et.alوالتوافؽ
(إلىدراسةالوعيالذاتيالتييمكفأفتقويفعاليةالمدرسيفمفمنظورماليزي،وأبعاد2015)

ثبلثمجموعاتمفمشاركيفمفكبلالجنسيفالذكاءالعاطفيلدىالمدرسيف،وأجروامقاببلتمع
الخبرة،وكشفتالدراسةتمفالشباب،وكبارالسف،ومفذويالخبرة،وغيرذويالمعمميفوالمعمما

وأظيرتأفنشرالوعيالذاتييزيدمف مفالوعيالذاتيفيماليزيا، فرعيًا أفالنيةتشكؿبعدًا
لنفسية،ونجاحالتدريس،ونواتجالطمبةاإليجابية،وىدفتحيويةالذكاءالعاطفيفيتحسيفالصحةا

حجازي وجودة2015)دراسة الميني، الذاتومستوىالتوافؽ التعرؼعمىمستوىفاعمية إلى )
األداءلدىمعمماتغرؼالمصادرفيالمدارسالحكوميةفيالضفةالغربية،وتكونتعينةالدراسة

مق45مف) واستخدمتثبلثة معممة، األداء،،اييس( وجودة والتوافؽالميني، الذات، فاعمية ىي:
%(كمستوىافتراضي،وأفمستوىالتوافؽ80وأػظيرتالنتائجأفمستوىفاعميةالذاتيزيدعف)

%(،وبينتوجودعبلقةارتباطيةدالةإحصائيًا80)الميني،ومستوىجودةاألداءيقؿعفمستوى
مقي وأبعاد الكمية الدرجة ووجودبيف األداء، مقياسجودة وأبعاد الكمية والدرجة الذات، اسفاعمية

فروؽبيفمتوسطاتدرجاتالمعمماتمرتفعاتالفاعميةالذاتية،ومنخفضاتالفاعميةالذاتيةعمى
محمود ىدفتدراسة حيف في الحياة، وجودة الميني، الكشؼعف2015)مقياسالتوافؽ إلى )

مست تدريبي برنامج فيفاعمية ذلؾ وأثر اليوية، لتشكيؿ والثقافية االجتماعية المعرفية لمنظرية ند
(طالبة،وزعفإلىمجموعة67تنميةالوعيالذاتي،والمفاىيـاألساسية،وتكونتعينةالدراسةمف)

السياس المفاىيـ وقياس الذاتي، الوعي مقياس واستخدـ وضابطة، تدريبي،يتجريبية وبرنامج ة،
النتا المجموعةوأظيرت لصالح الذاتي الوعي مقياس عمى إحصائية داللة ذات فروؽ وجود ئج
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السياس المفاىيـ مقياس عمى إحصائية داللة ذات فروؽ ووجود المجموعةيالتجريبية، لصالح ة
(ىدفتإلىدراسةالعبلقةبيفالشعوربالذنبووعي2015)التجريبية،وفيدراسةأجراىاسمطاف

(طالبوطالبة،واستخدـمقياسالشعوربالذنب،والوعي200ةالدراسةمف)الذات،وتكونتعين
مفالشعوربالذنب،أشارتإلىبالذات،وبينتالنتائجأفأفرادعينةالدراسةيتمتعوفبمستوىعاؿٍ

 Kudinovوجودعبلقةعكسيةذاتداللةإحصائيةبيفالشعوربالذنبوالوعيالذاتي.كماقامت

ابدرا2016) ) لدى بالذات لموعي واألخبلقي الروحي، الجانب خصائص وتحميؿ لمعمميف،سة
(معممًايعمموففيالمدارسالثانوية،وقدأظيرتالنتائجعفوجود61)وتكونتعينةالدراسةمف

مثؿالمسئولية،،خصائصنفسيةلمجانباألخبلقي،والروحي،لموعيبالذاتفيشخصيةالمعمميف
الوج ومستوىوالمشاركة اآخريف، الناس مع وتفاعبلتيـ واألخبلقي، الروحي، والتركيز دانية،

بالذاتفالمدرسيفالمشاركيفلدييـوعيمنخفضمفالثقةبالنفس،واالعتمادعمىالذات،وبينتأ
فيالشخصية،وىوالنوعالمسيطرفيالوعيبالذاتاألخبلقيوالروحي،والوعيبالذاتالمتعمقة

ال باألنا وسعتدراسة العاطفي،Long,et al (2016)برجماتية، الذكاء بيف إلىفحصالعبلقة
الوظيفيلدىالمعمم الذكاءالعاطفيوالرضا أبعاد والتعبيرعف،وشمؿالوعييف،ودراسة الذاتي،

الذاتيةاالنفعاالت واإلدارة والعواطؼ، االنفعاالت، واستخداـ العاطفيةلآل، واإلدارة ريف،خالعاطفية،
وعبلقتيابالرضاالوظيفي،وأشارتالنتائجإلىأفالذكاءالعاطفيلوعبلقةدالةإيجابيةمعالرضا

الذات الوعي أف وبينت المعمميف، لدي لآلالوظيفي العاطفية واإلدارة العاطفي، عمىي تؤثر خريف
(بدراسةىدفتإلى2016)الذكاءالعاطفي،ولياتأثيرعمىالرضاالوظيفيلممعمميف،وقاـعزيز

ل والتعرؼعمىاإلالتعرؼعمىالوعيالذاتي الجامعة، ومعرفةدىطمبة لدييـ، االجتماعي قناع
الفروؽبيفالوعيالذاتيتبعًالمتغيرالجنس،والتخصص،والمرحمة،والفرؽفياإلقناعاالجتماعي

 وتكونتعينة لمجنس، مفوفقَا طمبة400)الدراسة مف طالبوطالبة وأظيرت( بغداد، جامعة
النتائجأفطمبةالجامعةيتمتعوفبالوعيالذاتي،واإلقناعاالجتماعي،وبالتاليالتوجدفروؽفي

 ,Kianiدراسةالوعيالذاتيبيفطمبةالجامعةتبعًالمتغيرالجنس،والتخصص،والمرحمة،وىدفت

et. Al(2016)عيالذاتي،والرضاالوظيفيبيفإلىإجراءدراسةمسحيةلفحصالعبلقةبيفالو
 السمؾ في والمعممات مفالمعمميف الدراسة عينة وتكونت 350)الحكومي، ومعممة،( معممًا،

واستخدموامقياسالرضاالوظيفي،استبانةالوعيالذاتي،وأظيرتالنتائجعفوجودعبلقةموجبة
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الوظيفيلدىالمعمميف وبيفالرضا بيفالوعيبالذات، والمعممات،وأوضحتأفالمدرسيفودالة
الوظيفي،وىدفتدراسةتقي بالذات،والرضا (إلىالتعرؼعمىالوعي2016)الذكورأكثروعيًا

قناعاالجتماعيلدييـ،ومعرفةالفروؽفيالوعيالذاتيدىطمبةالجامعة،والتعرؼعمىاإلالذاتيل
التعميمية والمرحمة والتخصص، الجنس، لمتغير مف،وفقًا الدراسة عينة طالب400)وتألفت )

قناعاالجتماعي،وبينتعدـامعةيتمتعوفبالوعيالذاتي،واإلوطالبة،وأظيرتالنتائجأفطمبةالج
والمرحمة والتخصص، الجنس، لمتغير تبعًا الجامعة طمبة بيف الذاتي الوعي في فروؽ وجود

الكشؼعفالعبلقةبيفتوفراالحتياجات(إلى2017)،وسعتدراسةأبوندي،وأخريفالتعميمية
التدريبةوبيئةالعمؿ،والتوافؽالمينيلدىمعمميالتربيةالخاصة،والكشؼعفقدرةتتنبأبمتغيرات
توفراالحتياجاتالتدريبيةوبيئةالعمؿبدرجةدالةإحصائيًابالتوافؽالميني،والتعرؼعفوجودأثر

فتوفراالحتياجاتالتدريبيةوبيئةالعمؿ،والتوافؽالمينيوكؿمفمكؿبيفلمتفاعؿإحصائياًداؿ
و الدراسة، مفكونتتمتغيرات الدراسة 46)عينة ) الخاصة، التربية معممي نتائجمف وأسفرت

)الدراسةبأفمتوسطتوفراالحتياجات )(7226التدريبية" العمؿ" ،ومتوسط(8226،ومتوسطبيئة
(والعبلقة6266وأفالعبلقةبيفالتوافؽالمينيوتوفراالحتياجاتيساوي)،(7528التوافؽالميني)

الحتياجاتوتبيفأنويمكفاالعتمادعمىتوفرا،(6264المينيوبيئةالعمؿيساوي)بيفالتوافؽ
العمؿ وبيئة وتبيف التنبؤ في التدريبية الميني، وتوفربالتوافؽ الميني التوافؽ في فروؽ وجود

لمتغيرالنوعاالجتماعي،وبيئةالعمؿ،ووجودفروؽفيالتوافؽالمينياالحتيا جاتالتدريبيةتبعًا
لصالح التدريبية واالحتياجات الماجستير لصالح العممي المؤىؿ لمتغير تبعًا العمؿ وبيئة
فيمتغيرسنواتالخدمة،ووجودفروؽفيالتوافؽ البكالوريوس،وعدـوجودفروؽدالةإحصائيًا

المينيتبعًالمتغيرعددالدوراتالتدريبية.
ويتضحمفعرضالدراساتالسابقةتباينيا،وتشابيياحوؿالوعيالذاتي،والتوافؽالمينيلدى

الوعيالذ المدرسيةفيتنمية عمىالتوافؽالمينيالمعمميفوالمعممات،ودوراإلدارة وتأثيره ،اتي،
الذاتينحو اختمفتالدراساتفيوتبايفموضوعاتالوعي كما مختمفة. اجتماعية فئاتوشرائح

انات،والبرامج،وبيفالمقاببلتالمعمقةلمكشؼعفدرجةالوعيدواتجمعالبياناتمابيفاالستبأ
والتوافؽ الذاتي، الوعي تناولت سابقة دراسات لجيود استكمااًل الحالية الدراسة وجاءت الذاتي،

وبناًءعمىماسبؽونتيجةلتواصؿالباحثواالحتكاؾمعسالخاصة،المينيلدىمعمميالمدار
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 العامميف والمعممات الندواتبعضالمعمميف، خبلؿ مف الحظبالمدارسالخاصة وورشالعمؿ ،
نتاجيةممحوظة،وقدعكستعمىتوافقيـفيالعمؿدىبعضيـقدراتذاتية،ومينية،وا الباحثأفل

يزىـعفغيرىـمفالمدرسيففيىذهالمدرسة،وعبلقاتيـبزمبلئيـ،وتمالتدريسيالذييقوموفبو
،وىذامادفعالباحثإلجراءالدراسةالحاليةكمحاولةلمتعرؼعفالوعيالذاتينفسياالمدرسةفي

وعبلقتوبالتوافؽالمينيلدىمعمميالمدارسالخاصةبمحافظاتغزة.
 :مشكمة الدراسة

:تيالسؤاؿالرئيساآفسةمفخبلؿاإلجابةعتتمحورمشكمةالدرا
 ؟لمدارسالخاصةبمحافظاتقطاعغزةالوعيالذاتيبالتوافؽالمينيلدىمعممياماعبلقة

:تيةاآويتفرعمنواألسئمة
 ؟معمميالمدارسالخاصةبمحافظاتقطاعغزةلدىالوعيالذاتيمامستوى -1

؟لمدارسالخاصةبمحافظاتقطاعغزةمعمميالدىالتوافؽالمينيمامستوى -2
ارتباط -3 عبلقة توجد إحصائيةىؿ ذاتداللة الذاتي،بيف المينيلدىمعمميوالوعى التوافؽ

 ؟المدارسالخاصةبمحافظاتقطاعغزة

معمميالمدارسالخاصةبمحافظاتىلدالوعيالذاتيبيفذاتداللةإحصائيةىؿتوجدفروؽ -4
(؟المرحمةالتعميميةوالمؤىؿالعممي،والخبرة،و)الجنس،اآتية:تبعًالممتغيراتقطاعغزة

5-  فروؽ توجد ىؿ إحصائية داللة ذات المينيبيف الخاصةىلدالتوافؽ المدارس معممي
(؟المرحمةالتعميميةوالمؤىؿالعممي،والخبرة،و)الجنس،تبعًالممتغيراتاآتية:بمحافظاتقطاعغزة

 أهداف الدراسة: 

إلىفتىد    معمميالدراسة لدى الميني التوافؽ ومستوى الذاتي، الوعي مستوى عمى التعرؼ
كذلؾمعرفةداللةالفروؽوافؽالميني،وبالتالوعيالذاتيعبلقةالكشؼعفالمدارسالخاصة،و

تبعًامعمميالمدارسالخاصةبمحافظاتقطاعغزةلدىوالتوافؽالميني،الوعيالذاتيفيمستوى
.والمرحمةالتعميميةالمؤىؿالعممي،والخبرة،وغيرات:الجنس،لمت

 :أهمية الدراسة
 األهمية النظرية: -
فيمايمي:،تكمفأىميةالدراسةمفالناحيةالنظرية
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.الباحثكمايعتقدالشحالواضحفيمثؿىذهالدراساتفيالمجتمعالفمسطيني -
 .مستقبميةمسطيني،يستفادمنيافيدراساتنفسيةنفسيةجديدةلمتراثالنفسيالفاةإضافةأد -

النفسية،الخدماتوفيرعمىتوالمسئوليفوالمشرفيفعفالمدارسالخاصة،لفتأنظارالقائميف -
والمينية،واالقتصاديةلمعمميالمدارسالخاصة،فيوزارةالتربيةوالتعميـمفأجؿزيادةالمتابعة

 .معمميفاحيةالنفسية،والمينيةلممفالن

 األهمية التطبيقية: -
ي:أتيبما،مفالناحيةالتطبيقيةتكمفأىميةالدراسة
وزارةو،المشرفيفعمىالمدارسالخاصةوالمسئوليفويمكفأفتفيدنتائجالدراسةالحاليةالقائميف -

والتعميـ الخططالتربية وضع ،في والمينيةوالبرامج واالقتصاديةالتعميمية، ، لمساعدةالبلزمة
.عمميـخبلؿ،واالقتصاديةالتيتواجييـالمينيةو،فيالتغمبعمىالمشاكؿالنفسيةالمعمميف

برامجإرشاديةلمساعدتيـعمىالتكيؼالمعمميفببناءشريحةبإتاحةالفرصةلمباحثيفالميتميف -
حياتيـميـومتطمباتمعطبيعةعم،واالجتماعية،والمينية،واالقتصاديةمفالناحيةالنفسيةالسميـ

 .الحاليةوالمستقبمية

 مصطمحات الدراسة:
 :Self-awarenessالوعي الذاتي  -

    والضعؼ القوة نقاط ذلؾ في بما الشخصية عف واضح تصور والمعتقدات،ىو واألفكار،
 )والدوافع، يسمحفيفيـاآخريف. مما المشارإليوفي)أبوWarmerdam,1994والعواطؼ؛ )
 (.65:ص2616غالي،

 الوعي الذاتي إجرائيًا: -

ىوالدرجةالتييحصؿعميياالمفحوصوفعمىمقياسالوعيالذاتيموضعالدراسةالحالية.
 :Professional adjustment التوافق المهني  -

بينووبيع الفردمفأجؿتحقيؽالتكيؼواالنسجاـ بيا يقـو أوالوظيفةمميةمستمرة فالمينة
(.2664:97وبينووبيفبيئةالعمؿ)ىيجاف:،ياالتييؤدي

 التوافق المهني إجرائيًا: -

 ىوالدرجةالتييحصؿعميياالمفحوصوفعمىمقياسالتوافؽالمينيموضعالدراسةالحالية.
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 محددات الدراسة:
والتوافؽالميني وىىالوعيالذاتي، بالمتغيراتالتيتتناوليا، الحالية الدراسة وبالمنيجتتحدد ،

و التحميمي، واألسموب الوصفي، المنيج وىو عددىاالمستخدـ والبالغ المستخدمة (165)بالعينة
الفصؿ خبلؿ غزة، قطاع في يونس خاف بمحافظة الخاصة بالمدارس العامميف ومعممة معمـ،

أبوـ،وباألدواتالمستخدمةوىيمقياسالوعيبالذاتإعداد2616/2617الدراسياألوؿلمعاـ :
وشمؿ،SPSS،واستخداـالبرنامجاإلحصائيافؽالمينيإعدادالباحث(،ومقياسالتو2616غالى)
كرونباخاألسال ألفا معامؿ اإلحصائية يب االرتباط، والمتوسطومعامؿ المعياري، واالنحراؼ ،

 ،واختبارالتبايفذيالتصميـاألحادي.T.testالحسابي،والوزفالنسبي،واختبار

 :اءات الدراسةإجر 
 تتمثل إجراءات الدراسة في:

 :منهج الدراسة -1
االرتباطي.تـاستخداـالمنيجالوصفي
دراسةالحقائؽالراىنةالمتعمقةبطبيعةالظاىرةأوموقؼأومجموعةالمنيجالوصفييتضمفو

تمفة)الميدى،مفاألحداثأواألوضاعالتييرغبالباحثفيدراستيا،والتعرؼعمىأبعادىاالمخ
2011:41.)

ويسعىالبحثاالرتباطيإلىالمقارنةبيفمجموعتيفمنفصمتيفأوأكثرمفالعوامؿ،وقديقارف
الشي لنفس متباينيف وضعيف بيف أو مستقميف عامميف تأثير أو مختمفيف نظاميف )األغا،ءبيف

1997:63.)
 :مجتمع الدراسة -2
جميع مف الدراسة مجتمع يونسيتكوف خاف بمحافظة الخاصة بالمدارس العامميف المعمميف

.يفمعمم(105والبالغعددىـ)بالمراحؿالتعميميةالمختمفةاالبتدائية،واإلعدادية،والثانوية
  :عينة الدراسة -3
قسـالباحثعينةالدراسةإلىقسميف:
(30عينةاستطبلعيةمكونةمف)قاـالباحثافبتطبيؽأداتيالدراسةعمىالعينة االستطالعية: –1

مفخارجعينةالدراسة،وذلؾلمتحقؽمفالخصائصالسيكومتريةألداتيالدراسة.معممًا،ومعممة
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المعمميفوالمعمماتالعامميفبالمدارسالخاصةتكونتمف:تطبيقيةالالدراسة عينة  – 2 جميع
يونس خاف )بمحافظة عددىا بمغ ومعممعمميف(105حيث )مات، 57منيـ (48و)معممًا،(

-2016معممة،والتابعيفلمدارساألقصى،والمياجريف،والعثيميفخبلؿالفصؿالدراسياألوؿ
ـ.2017

 أدوات الدراسة:
 قام الباحث باختيار أدوات تتناسب مع عينة البحث، وهي:   
.(2016أبوغالي):إعداد:الذاتبمقياس الوعي  -أوالً 
مكوف )وىو (50مف عمى موزعة ىيخمسةفقرة المشاعرمجاالت، دراؾ،اإلفصاحعف وا 

(5)أوافؽبشدةخمسةبدائؿي،لمقياسذوتقييـالذات،والوعيباآخريف،توجيوالسموؾواألفكار،
(،استخدـالباحث1)الأوافؽبشدة(،2)الأوافؽ(درجات،3)محايددرجات،(4)أوافؽدرجات،

مقياسعاـوأبعادهوعباراتومناسبةألفرادعينةالدراسةالحالية،وسبؽتطبيقوفيألنو؛ىذاالمقياس
البيئةالفمسطينية.

قام المحكميف:السيكومتريةبحسابالخصائصةالباحثتوكما صدؽ حيثتـلممقياسمنيا
الجامعاتمفذوياالختصاصفي عرضالمقياسفيصورتواألوليةعمىمجموعةمفأساتذة

مفأجؿإبداءآرائيـومبلحظاتيـحوؿمناسبةفقراتالمقياس،ومدىانتماءمجاؿالصحةالنفسية،
أفاألساتذةأجمعوقدو،وكذلؾوضوحصياغتياالمغوية،يلإفقراتكؿمجاؿلممجاؿالذيتنتمى

مقياس،وقدتـالتحقؽمفصدؽاالتساؽالداخميلم ،المقياسيمكفاستخداموعمىعينةالدراسة
مفـ2017-2016ومعممةلمعاـالدراسي(معمما30ً)بمغتةاستطبلعيةؾبتطبيقوعميعينوذل

خارجعينةالدراسة،حيثتـحسابمعامؿارتباطبيرسوفبيفدرجةكؿفقرةمففقراتالمقياس،
اإل لفقراتمجاؿ وتراوحتمعامبلتاالرتباط إليو، الذيتنتمي لممجاؿ الكمية فصاحعفوالدرجة

بيف) بيف0880-0.77المشاعرما (،ومجاؿتوجيو0.90-0.69)(،ومجاؿإدراؾاألفكارما
( بيف ما )0.92-0.70السموؾ بيف ما باآخريف الوعي ومجاؿ تقييـ0.76-0.95(، ومجاؿ )

بيف0.89-0.80الذات) الذاتيما لمقياسالوعي الكمية وتراوحتالدرجة ،)(0.89-0.95،)
ـحسابمعامبلتاالرتباطبيفدرجاتكؿمجاؿمفمجاالتالمقياسمعالدرجةالكميةكذلؾت

(،وبمغتمعامبلت0.79لممقياس،وبمغتمعامبلتاالرتباطلدرجةمجاؿاإلفصاحعفالمشاعر)
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(،وبمغتمعامبلتاالرتباطلدرجةمجاؿتوجيوالسموؾ0.90االرتباطلدرجةمجاؿإدراؾاألفكار)
(0.89)( باآخريف الوعي مجاؿ لدرجة االرتباط معامبلت وبمغت معامبلت0.86، وبمغت )

رجةالكميةلمقياسالوعيمدل(،وبمغتمعامبلتاالرتباط0.88االرتباطلدرجةمجاؿتقييـالذات)
إمكانيةتطبيقو،ممايشيرإلىتمتعالمقياسبصدؽعاؿ،ممايطمئفالباحثإلى(0.82)الذاتي

الدراسةعمىعين ثباتالمقياسلحسابثباتالمقياسة ثانًيا ثبا،. الباحثبحسابمعامؿ تقاـ
الثبات معدؿ كرونباخحيثبمغ ألفا لممقياس،0.87)المقياسبمعادلة ثباتعاؿ معامؿ وىو ،)

وىذايدؿعمىتمتعالمقياسبدرجةجيدةمفالثباتيطمئفالباحثإلىتطبيقوعمىعينةالدراسة.
(إعداد:الباحث):مقياس التوافق المهني -ياً ثان
تناولت التي السابقة والبحوث الدراسات، مف العديد االطبلععمى قاـالباحثبإعدادالمقياسبعد

 الميني والخاصالتوافؽ العاـ  بمعناه دراسة والنجار(،2010)فحجافمنيا الطبلع ودراسة
وغيرىامفالدراساتالعربية،(2015)راسةحجازي(،ود2014)خريف(،ودراسةصبيرةوآ2012)

وواألجنبية الباحث، المقياسحيث بصياغة قاـ ))50(مفتكوف فقرات عمى موزعة (5فقرة،
ىي:التقبؿالذاتي،والعبلقاتاالجتماعيةمعالزمبلء،والعبلقاتاالجتماعيةمعالطمبة،،مجاالت

(3)محايددرجات،(4)أوافؽ(درجات،5)أوافق بشدة خمسةبدائؿيلمقياسذالراتب،والترقية
 أوافؽدرجات، 2)ال بشدة(، أوافؽ الباحث.(1)ال المقياس؛استخدـ وعباراتوىذا أبعاده ألف

 مناسبةلغرضالبحثعفالتوافؽالمينيلدىأفرادعينةالدراسةالحالية.
:لممقياس السيكومترية الخصائص

حيثتـعرضالمقياسفيمقياسبطرؽعدة،منيا:صدؽالمحكميف:مفصدؽالؽتـالتحق
الصحةالنفسيةؿصورتواألوليةعمىمجموعةمفأساتذةالجامعاتمفذوياالختصاصفيمجا

ف مناسبة حوؿ ومبلحظاتيـ آرائيـ إبداء أجؿ فقراتمف انتماء ومدى المقياس، مجاؿقرات كؿ
حصياغتيماالمغوية،وفيضوءتمؾاآراءتـاستبعادبعضو،وكذلؾوضويلإلممجاؿالذيتنتمى

ضافةفقراتأخرىوتعديؿبعضيااآخر لممقياس،وذلؾقياساالتساؽالداخميوقدتـ،الفقراتوا 
مفخارج2017-2016لمعاـالدراسيومعممة(معمما30ً)بمغتةاستطبلعيةبتطبيقياعميعين

مؿارتباطبيرسوفمفخبلؿحسابمعامبلتاالرتباطبيفدرجةعينةالدراسة،حيثتـحسابمعا
كؿفقرةمففقراتالمقياس،والدرجةالكميةلممجاؿالذيتنتميإليو،وتراوحتمعامبلتاالرتباط
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بيفل الذاتيما التقبؿ ما0.82-0.71)فقراتمجاؿ الزمبلء مع ومجاؿالعبلقاتاالجتماعية ،)
ال0.71-0.61بيف) ومجاؿ بيفعبل(، ما الطمبة مع االجتماعية ومجاؿ0.89-0.59)قات ،)

بيف ما )0.95-0.71)الراتب الترقية ومجاؿ لمقياس0.74-0.85( الكمية الدرجة وتراوحت ،)
(،كذلؾتـحسابمعامبلتاالرتباطبيفدرجاتكؿمجاؿ0.72-0.92)التوافؽالمينيمابيف

ل الكمية الدرجة المقياسمع مجاالت التقبؿمف مجاؿ لدرجة االرتباط معامبلت وبمغت ممقياس،
(،0.70(،وبمغتمعامبلتاالرتباطلدرجةمجاؿالعبلقاتاالجتماعيةمعالزمبلء)0.65الذاتي)

ت(،وبمغتمعامبل0.80)معالطمبةوبمغتمعامبلتاالرتباطلدرجةمجاؿالعبلقاتاالجتماعية
مجاؿ لدرجة معام(0.75)الراتباالرتباط الترقيةوبمغت مجاؿ لدرجة االرتباط (،0.79)بلت

(،ممايشيرإلىتمتع0.89)درجةالكميةلمقياسالتوافؽالمينيمابيفملوبمغتمعامبلتاالرتباط
ثانًياثباتالمقياس.إمكانيةتطبيقوعمىعينةالدراسةالمقياسبصدؽعاؿ،ممايطمئفالباحثإلى

الباحثبحسابمعامؿثباتالمقياسبمعادلةألفا،كق،لحسابثباتالمقياس رونباخألفاحيثاـ
(،وىذايدؿعمىتمتعالمقياسبدرجةجيدةمفالثباتيطمئفالباحثإلى0.89)بمغمعدؿالثبات

تطبيقوعمىعينةالدراسة.
 وتفسيرها: نتائج الدراسة

لدى رجة الكمية لممقياس الذاتي والد السؤال األول: ما مستوى مجاالت مقياس الوعى
 معممي مدارس التعميم الخاصة؟

األوؿ؛سؤاؿالئلجابةعفول الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية، المعيارية،واالنحرافاتقاـ
:واألوزافالنسبية،كماىومبيففيالجدوؿاآتي

ع مجاالت مقياس لجميوالوزن النسبي المعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (1) جدول
 الوعي الذاتي والدرجة الكمية لممقياس

 عدد البيان
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 %76 448. 3.80 16اإلفصاحعفالمشاعر

 %82 48. 4.10 16إدراؾاألفكار
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 7118 43. 3.59 16توجيوالسموؾ

 %79 43. 3.95 16الوعيباآخريف

 %8718 37. 3.94 16لذاتتقييـا

 %7716 346. 3.88 56الدرجةالكميةلممقياس



حيث،لوعيالذاتيىومجاؿتقييـالذاتيتضحمفالجدوؿالسابؽأفأكثرمجاالتمقياسا
النسبي وزنو ويميو%(،8718)بمغ الوعيباآخريف، ثـ إدراؾاألفكار، التواليمجاؿ عمى ويميو
الم عزيزاإلفصاحعف دراسة مع النتيجة وتتفؽىذه السموؾ، توجيو ويميو التي2616)شاعر، )

أشارتإلىوجودوعيذاتيلدىالطمبة،ويعزوالباحثذلؾإلىأفالمعمميفوالمعمماتالعامميف
واضحةعمىمعرفةقدراتيـالعمميةواالجتماعية،ويتضحذلؾمف مقدرة لدييـ بالمدارسالخاصة

وكذلؾخبلؿاختيارى التدريسوأصحابالمعدالتالمرتفعة، المتقدميفلوظيفة عمىأفضؿ بناًء ـ
المتمتعة السوية والشخصية واإلمكانيات القدرات حيث مف أفضميـ الختيار لممقاببلت اجتيازىـ
بالصحةالنفسيةإلىحدواضح،وكذلؾتنظيميـألفكارىـخبلؿالعمؿ،وىذايؤىميـلحؿالمشكبلت

توا تسييؿالتي في يسيـ كمو وىذا الصائبة، القرارات اتخاذ عمى وقدرتيـ عقبلنية بطريقة جييـ
أفكارىـوسموكياتيـلآلخريفالطريؽلموصوؿإلىتحقيؽطموحاتيـ،وكذلؾمقدرتيـعمىتوضيح

البناءمفاآخريف،ويسعوفإلىتطويراألداءوصواًلخبلؿ العمؿ،ولدييـمقدرةعمىتقبؿالنقد
خبلؿعمميـمفإل التييتمقونيا فيالدوراتالتدريبية العمؿالتدريسي،وكذلؾمشاركتيـ ىجودة

أجؿتطويرإمكانياتيـوقدراتيـومواكبتيـلمتطوراتالتعميميةوالتكنولوجيةفيمجاؿالتدريس،وىذا
كموساعدىـعمىالوصوؿإلىحالةتقييـسميـلذواتيـ.

 

التوافق المهني والدرجة الكمية لممقياس لدى  جاالت مقياسما مستوى م :السؤال الثاني
 معممي المدارس الخاصة؟

ثانيالسؤاؿالئلجابةعفول الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية، قاـ المعيارية،واالنحرافات؛
:واألوزافالنسبية،كماىومبيففيالجدوؿاآتي
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لجميع مجاالت مقياس والوزن النسبي المعيارية  واالنحرافاتطات الحسابية المتوس (2) جدول
 التوافق المهني لدى معممي المدارس الخاصة

 عدد البيان
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الوزن النسبي المعياري

 %7712 69. 3.86 16التقبؿالذاتي

 %85 1.21 4.25 16العبلقاتاالجتماعيةمعالزمبلء

 %8912 2.11 4.46 16العبلقاتاالجتماعيةمعالطمبة

 %5714 3.26 2.87 16الراتب

 %7818 39. 3.94 16الترقية

 %7716 1.33 3.88 56الدرجةالكميةلممقياس

العبلقاتىومجاؿالتمقياسالتوافؽالمينيشيوًعايتضحمفالجدوؿالسابؽأفأكثرمجا
الطمبة مع حاالجتماعية النسبي، وزنو بمغ مجاؿ8982)يث التوالي عمى ويميو العبلقات(،
،ويميوالراتب،وتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةالتقبؿالذاتي،ويميوالترقية،ثـاالجتماعيةمعالزمبلء

(التيأشارتإلىوجودتوافؽمينيلدىالمعمميف،ويعزوالباحثذلؾ؛ألفاىتماـ2615)حجازي
والتربوية، واالجتماعية، النفسية، الناحية مف منظـ بشكؿ يكوف المدرسة داخؿ بالطمبة المعمميف
ةوبحرصخاصمفإدارةالمدرسةعمىاستخداـالطرؽالتربويةوالنفسيةمفأجؿالتعامؿمعالطمب

في عفغيرىـ ليميزىـ إلىنمطتعميميمميزخاصبالمدارسالخاصة؛ لجذبيـ بالطرؽالبلئقة
المنيجية باألنشطة ومشاركتيـ الطمبة مع لقاءاتتفاعمية ومفخبلؿ والتعميمي، التربوي، المجاؿ

والندوا اليادفة المدرسية واإلذاعة بالرحبلتالمميزة الخاصة المنيجية وغير تالتربوية،والتفاعمية
والمشاغؿالتدريبية،ومساندةالطمبةفيالمواقؼالصعبةالتيتواجييـ،والعمؿعمىالتخفيؼعمييـ
في الطمبة مع المعمميف تواصؿ عمى المدرسية اإلدارة حرص وكذلؾ وعمميًا، واجتماعيًا نفسيًا

حصوؿالطمبةعمىالمناسباتاالجتماعيةالخاصةبيـمفخبلؿزياراتمدرسيةليـفيحاالت
بالنفسلدى يعززالثقة وىذا العزاءفيحاالتالوفاة، تقديـ أو التفوؽالدراسيأومرضأحدىـ
المناسبويبمور السيكولوجي االتجاه في شخصياتيـ تنمية في يسيـ وىذا معممييـ، تجاه الطمبة
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ناتجعفال تفاعؿاالجتماعيالسميـشخصيةقادرةعمىالتميزالنفسيواالجتماعيوالعممي،وىذا
بيفالطمبةوالمعمميفخبلؿالعمميةالتعميميةالتعممية،وىذايؤديإلىحالةمفالرضالدىأولياء

األمور.
داللة إحصائية بين الوعى الذاتي والتوافق  اتارتباط ذ هل توجد عالقة" :السؤال الثالث

 المهني لدى معممي المدارس الخاصة بمحافظات غزة؟ 
 معممي المدارس الخاصةلدى الوعي الذاتي والتوافق المهني معامالت االرتباط بين  (3) جدول

التقبل  
 الذاتي

العالقات 
االجتماعية 
 مع الزمالء

العالقات 
االجتماعية 
 مع الطمبة

الدرجة الكمية  الترقية الراتب
 لممقياس

اإلفصاح عن 
 المشاعر

.19 .00 .002 .02 .44** .04 

 07. **60. 004. 01. 05. 18. إدراك األفكار
 112. **55. 08. 04. 04. *23. توجيه السموك
 05. **62. 08. 09. 13. 12. الوعي باآلخرين

 018. **1.0 03. 06. 09. 07. تقييم الذات
الدرجة الكمية 

 لممقياس
.20* .03 .02 .01 .79** .049 

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

مجاالتمقياس جميع بيف إحصائية ذاتداللة عبلقة وجود السابؽعدـ الجدوؿ مف يتضح
الوعيالذاتيوالدرجةالكميةلممقياسومجاالتمقياسالتوافؽالمينيوالدرجةالكميةماعداوجود

 دالة مستوىعنحصائياًإعبلقة الذاتي0805د لمقياسالوعي الكمية السموؾوالدرجة توجيو بيف
 دالة يتضحمفالجدوؿالسابؽوجودعبلقة كما عندمستوىحصائياًإومجاؿالتقبؿاالجتماعي،

وتختمؼىذهالنتيجةمعدراسةبيفجميعمجاالتمقياسالوعيالذاتيومجاؿالترقية،0801داللة
(التيأشارتإلىوجودعبلقةارتباطإحصائيبيفالوعيالذاتي،والتوافؽ2014)صبيرة،وآخريف
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الباحثعدـوجودداللةإحصائيةبيفجميعمجاالتمقياسالوعيالذاتيوالدرجةزوويعالميني،
الكميةلممقياسومقياسالتوافؽالمينيوالدرجةالكميةلممقياسإلىأفالوعيالذاتيلدىالمعمميف

يتأثرالمستوىفيشخصياتيـفيالقدراتواإلمكانيات،ولكفىذاميفبالمدارسالخاصةواضحٌالعام
العمؿفيالمدارسالخاصة،بالظروؼالعمميةفيالمجاؿالتدريسي عندويرجعذلؾإلىطبيعة

المتميزيف المعمميف وكا،اختيار تعميـ أو العاـ التعميـ مدارس في العمؿ يستطيعوا لـ لةوالذيف
وىذايفرضعمييـ،أماميـفرصةسوىالتقدـلمعمؿفيالمدارسالخاصةوبالتاليلـيبؽَ،الغوث

ةلمقياـبعمؿتدريسيمميزوبتكمفةأقؿمفيإلدارةالمدرساطبيعةعمؿتدريسوفقًالشروطتفرضيا
مفالمعممي الغوثنظرائيـ ووكالة العاـ يؤثرسمباًففيالتعميـ وىذا المينيخبلؿعمىتوا، فقيـ

بيفتوجيوالسموؾوالدرجةالكميةإحصائيًاوأشارتالنتائجإلىوجودعبلقةدالة،العمميةالتدريسية
وىذايرجعإلىمعرفةالمعمميفبوعييـالواضحلتصرفاتيـالتربويةوالتدريسية،لمقياسالوعيالذاتي

ومقدرتيـ صحيحة، بطرؽ بسموكياتيـ والتحكـ عمميـ االتجاهخبلؿ في تصرفاتيـ تعديؿ عمى
وبينتالنتائجوجودعبلقةبيفجميعالصحيحوفؽاألنظمةوالقوانيفالمعموؿبياداخؿالمدرسة،

ويعزوالباحثذلؾإلىأفالمعمميفالذيفلدييـوعي،مجاالتمقياسالوعيالذاتيومجاؿالترقية
ليذهذاتيبإمكانياتيـوقدراتيـوميوليـوطموحاتيـوا تجاىاتيـيسعوفمفأجؿتطويرعمميـوفقًا

باإلشراؼالتربوي،أواإلمكانياتمفخبلؿالتقدـوالمنافسةلمترقيةالخاصةبمجاؿعمميـالتعميمي
مما؛معرفتيـبالقوانيفواألنظمةالخاصةبالترقيةىوىذايعتمدبشكؿواضحعم،أواإلدارةالمدرسية

،وبيذايعززلدييـؽالسميمةلموصوؿإلىتحقيؽطموحاتيـنحوالترقيةيسيؿعمييـالتنافسبالطر
 األمؿباالستمرارفيالعمؿالجديدوالتميزفيالراتب،والمكانةاالجتماعية.

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس الوعي  :السؤال الرابع
الخبرة، و المؤهل العممي، و  تية: الجنس،رات اآللممقياس تعزى لممتغيالذاتي والدرجة الكمية 

 والمرحمة التعميمية لدى معممي المدارس الخاصة بمحافظات غزة؟
داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس الوعي الذاتي والدرجة الكمية  هل توجد فروق ذات-أ

لممقياس تعزى لمتغير الجنس؟
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 قيمة "ت" لمعرفة الفروقالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و  (4جدول)

االنحراف  قيمة"ت" مستوى الداللة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مجاالت الوعي  النوع العدد
 الذاتي

/// 0,47 
اإلفصاحعف ذكر 57 46231. 3.7860

نثىأ 48 43844. 3.8271لمشاعرا  

///  

1,92 

 ذكر 57 46058. 4.0298
إدراؾاألفكار

ىنثأ 48 46720. 4.2042  

///  

1,30 

 ذكر 57 42167. 3.5404
توجيوالسموؾ

نثىأ 48 43122. 3.6479  

/// 
 

 

0,70 

 ذكر 57 44431. 3.9719
 الوعيباآخريف

نثىأ 48 42408. 3.9125  

/// 
 

 

0,83 

 ذكر 57 40169. 3.9158
 تقييـالذات

نثىأ 48 37129. 3.9792  

/// 
 

0,96 

 

جةالكميةالدر ذكر 57 34341. 3.8488
نثىأ 48 35112. 3.9142 لممقياس  

 0001** دالة عند               0000 /// غير دالة                * دالة عند
   2000= 0000 ( ومستوي داللة103=2-100) الجدولية عند درجتي حرية Tقيمة 
  2022= 0001 ومستوي داللة (103=2-100) الجدولية عند درجتي حرية  Tقيمة
الدراسة عينة فروؽفيمقياسالوعيالذاتيلدىأفراد وجود السابؽعدـ يتضحمفالجدوؿ

(التيبينت2616(،ودراسةتقي)2616)تعزىلمتغيرالجنس،وتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةعزيز
 إلى ذلؾ الباحث ويعزو الذاتي، مقياسالوعي في الجنسيف بيف فروؽ وجود المعمميفعدـ أف

والتعميميةالظروؼمعمماتيعيشوفوال واالجتماعية بالتنافسعمىاختيارنفسياوالمينيةالنفسية ،
المعيار، بنفس لمعمؿ الفرص ليـ تتاح وبالتالي الشروط، بنفس لمتدريس والمعممات المعمميف

تاحةمساواتيـباوؾاإلمكانياتالتأىيميةليـخبلؿالعمؿ،التربوي،والتعميمي،وكذلوالنفسي، ألجروا 
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بالطبلب خاصة ومدارس ومعمماتيف، بالطالبات خاصة مدارس تحديد وكذلؾ ليـ، الفرصة
المدرسيةييـ،وومعمم بالمدراسالخاصة،وسعياإلدارة الفرصلتطويرذواتيـخبلؿعمميـ تاحة ا 

يادةثقتيـممات،وزلعقددوراتعممية،وتثقيفية،ونفسيةلممساىمةفيتطويرقدراتالمعمميفوالمع
التدريس،وتعامميـمعاإلدارةالمدرسية،ومعالطمبةوذوييـ،وبناءعمىماسبؽذكرهبأنفسيـخبلؿ

نبلحظأفالفرصالنفسية،والتأىيمية،والمينية،والماديةمتاحةلمجنسيفمفالمعمميفوالمعممات
خبلؿالعمؿفيمجاؿالتدريسبالمدارسالخاصة.

ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس الوعي الذاتي والدرجة الكمية هل توجد فروق -ب
لممقياس تعزى لمتغير المؤهل العممي؟

الفرض ىذا صحة مف اختبار"ولمتحقؽ باستخداـ الباحثة األحاديقامت  one wayالتبايف

Anova "،:ويتضحذلؾمفخبلؿالجدوؿاآتي
 (المؤهل يعزى لمتغير) الوعي الذاتي األحادي" "التباين نتائج اختبار (0) جدول

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  "Fقيمة " المربعات

 الداللة

اإلفصاح عن 
 لمشاعرا

 4.948 924. 2 1.849بيفالمربعات
19.241103داخؿالمجموعات /// 

.187 
21.089105المجموع

 كارإدراك األف
 2.826 618. 2 1.236بيفالمربعات

 
22.514103داخؿالمجموعات ///

.219 
23.750105المجموع

 توجيه السموك
 2.218 393. 2 786.بيفالمربعات

 
18.248103داخؿالمجموعات ///

.177 
19.034105المجموع

 الوعي باآلخرين
 1.035 193. 2 386.بيفالمربعات

 
19.237103داخؿالمجموعات ///

.187 
19.623105المجموع
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 تقييم الذات
 225. 2 449.بيفالمربعات

 103 15.230داخؿالمجموعات /// 1.519
.148 

 105 15.679المجموع

 الدرجة الكمية
 لممقياس

 305. 2 610.بيفالمربعات
2.622 

 
/// 
 11.977103.116داخؿالمجموعات 

 105 12.587المجموع
 0001** دالة عند   0000/// غير دالة  * دالة عند

 3,098  = 0000 ( ومستوي داللة103=2-100) الجدولية عند درجتي حرية fقيمة 

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

ف وجود عدـ السابؽ الجدوؿ مف الوعييتضح مجاالت جميع في إحصائية داللة ذات روؽ
والتيتعزىلمتغيرالمؤىؿالعممي،ويعزوالباحثذلؾإلىأفالمعمميفوالمعمماتأيكاف،الذات

ماجس أو بكالوريوس العممي لديالمؤىؿ يكوف أف منيـ يتطمب فأكثر بقدراتيـتير ذاتي وعي يـ
مكاني مكانياتيـ،وكذلؾوعييـبقدراتوا  اتالطمبة؛ليؤىميـذلؾلمعمؿفيمجاؿالتدريس،وخاصةوا 
دراك العمميةالتدريسية،وتعامبلتيـمعالطمبةياوضبطياخبلؿبقدرتيـعمىالتحكـفيمشاعرىـوا 

والمعمميف،واإلدارةالمدرسية،وتوجيوسموكياتيـفياالتجاهالسميـوالمقدرةعمىالتعامؿمعأولياء
الم بالطرؽ معرفةاألمور عمى ومقدرتيـ واالجتماعية، والتربوية، السيكولوجية، الناحية مف ناسبة

،وىذاعبلجالضعؼ،وتنميةمواطفالقوةمواطفالضعؼوالقوةفيأفكارىـوسموكياتيـمفأجؿ
يساعدىـدومًافيتطويرشخصياتيـ،وكذلؾأساليبالتدريس.

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

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

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  "F" قيمة المربعات

 الداللة

اإلفصاح عن 
 لمشاعرا

 056. 3 167.بيفالمربعات
.271 

 
///  102 20.923داخؿالمجموعات

.205 
 105 21.089المجموع
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 إدراك األفكار
 370. 3 1.111بيفالمربعات

1.668 

 
///  102 22.639داخؿالمجموعات

.222 
 105 23.750المجموع

 توجيه السموك
 203. 3 610.بيفالمربعات

1.126 

 
///  102 18.424داخؿالمجموعات

.181 
 105 19.034المجموع

 الوعي باآلخرين
 406. 3 1.218بيفالمربعات

2.249 

 
///  102 18.406داخؿالمجموعات

.180 
 105 19.623المجموع

 تقييم الذات
 227. 3 680.بيفالمربعات

1.542 

 
///  102 14.999داخؿالمجموعات

.147 
 105 15.679المجموع

 الدرجة الكمية
 لممقياس

 096. 3 288.بيفالمربعات

.796 ///  102 12.299داخؿالمجموعات
.121 

 105 12.587المجموع

  0001** دالة عند   0000/// غير دالة  * دالة عند
جم في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ السابؽ الجدوؿ مف الوعييتضح مجاالت يع

التيبينتRizvi (2015)الذات،والتيتعزىلمتغيرالخبرة،وتتفؽىذهالنتيجةمعنتائجدراسة
عمميـالتدريسيناتجعفتغمبيـعمىتوىمرتفعمفالتكيؼالمينيخبلؿقدرةالمعمميفتحقيؽمس

والعمم المعمميف، بشكؿيخدـ وتحويميا وأظيرتعدـمواقؼالقمؽالتييشعروفبيا التعميمية، ية
وجودتأثيرعمىالتكيؼالمينيلممعمميف.ويعزوالباحثعدـوجودفروؽذاتداللةإحصائيةفي
جميعمجاالتمقياسالوعيالذاتيوالدرجةالكميةلممقياسإلىأفالخبرةلدىالمعمميفميماكانت

سبالذييؤىميـلبلستمرارفيالعمؿفإنيايجبأفتكوفعمىأساسالوعيالذاتيالواضحوالمنا
التدريسي؛ألفمفأساسياتعمميـقدرةالمعمـعمىفيـذاتوبالدرجةاألولى،وفيـاآخريف،والقدرة
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وىذايسيؿليـالوصوؿإلىالنجاحوالتميزفيالعمؿالتدريسي؛وألفإدارة،عمىالتعامؿمعمعيـ
تالمعمميفمفخبلؿالدوراتالتدريبيةاإلجباريةليـالمدارسالخاصةتسعىمفأجؿتطويرخبرا

المتخصصيففيمجاؿطرؽالتدريسومفخبلؿاالستعانةبخبراءفيالمجاؿالنفسي،والتربوي،
عمىالمعمميفالجدد،ر،وىذاالنيجيقريـمفالناحيةالنفسية،والمينيةلمساعدىـعمىتطويرذوات

ؾ.والقدامى،ويطمبمنيـإتقافذل
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس الوعي الذاتي والدرجة الكمية -د

لممقياس تعزى لمتغير المرحمة التعميمية؟
 (المرحمة التعميمية لمتغير يعزى) الوعي الذاتي  األحادي" "التباين نتائج اختبار (7) جدول

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجات 
 يةالحر 

متوسط 
مستوى  "Fقيمة " المربعات

 الداللة

اإلفصاح عن 
 المشاعر

 238. 2 476.بيفالمربعات
1.188 

 
 103 20.614داخؿالمجموعات ///

.200 
 105 21.089المجموع

 إدراك األفكار
 502. 2 1.003بيفالمربعات

2.27 

 
 103 22.747داخؿالمجموعات ///

.221 
 105 23.750المجموع

 توجيه السموك
 128. 2 255.بيفالمربعات

.70 

 
 103 18.779داخؿالمجموعات ///

.182 
 105 19.034المجموع

 الوعي باآلخرين
 012. 2 024.بيفالمربعات

.06 

 
 190. 103 19.599داخؿالمجموعات ///

  105 19.623المجموع

 تقييم الذات
 075. 2 150.بيفالمربعات

 103 15.529داخؿالمجموعات /// 498.
.151 

 105 15.679المجموع
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 الدرجة الكمية
 لممقياس

 133. 2 265.بيفالمربعات

 103 12.322داخؿالمجموعات /// 1.11
.120 

 105 12.587المجموع

 2020ي تساو  0000 داللة ( ومستوى272 ,3) الجدولية عند درجتي حرية  Fقيمة 
الوعي مجاالت جميع في إحصائية ذاتداللة فروؽ وجود عدـ السابؽ الجدوؿ مف يتضح

 Enrice,etalالذاتي،والتيتعزىلمتغيرالمرحمةالتعميمية،وتختمؼىذهالنتيجةمعنتائجدراسة

يبخصوصختمفوففيوعييـالذاتوالتيأشارتبأفطمبةالمدارساالبتدائيةوالثانويةي(2003)
،والنقاشبيفالمدرسيف،وتتفؽمعدراسةاءةالمغوية،ووجياتنظرالتدريسكؿمفمجاالتالكف

الباحثعدـ2616)عزيز ويعزو التعميمية، فروؽلصالحالمرحمة وجود التيأشارتإلىعدـ )
ل الكمية فيجميعمجاالتمقياسالوعيالذاتيوالدرجة فروؽذاتداللةإحصائية ممقياسوجود

)ابتدائي، المختمفة إلىأفالمعمميفالعامميففيالمراحؿالتعميمية التعميمية تعزىلمتغيرالمرحمة
عدادي،وثانوي(يتطمب ةالواضحةلوعييـلذواتيـ،ووفقاًلممقدرمنيـالعمؿفيىذهالمراحؿوفقاًوا 
يجياتتدريسيةتعتمدعمىالوعيستراتيةبماتمتازهمفسماتومياراتوا لمتطمباتكؿمرحمةتعميم

الذاتيلممعمميفبالدرجةاألولى،وبالتاليتعامميـلطبيعةالمرحمةوخصائصياالنفسيةواالجتماعية
معمموف عنيا ينتج والتي تعميمية، مرحمة بكؿ الخاصة التخصصات طبيعة وكذلؾ والتربوية،

وي،بحيثيكوفلكؿمعمـتخصصفيفلمتعميـالثانوفلمرحمةالتعميـاألساسي،وآخرومتخصص
المدارساختيارالمعمميفحسبحاجةالمدرسةليـ، سيؿعمىإدارة إحدىالموادالدراسية،وىذا

لزميموفيالمراحؿاألخرى،وعمىأثراحؿالمختمفةيتقاضىراتبًامساوياًوكذلؾعمؿالمعمميفبالمر
غضالنظرعفالمرحمةالتعميميةالعامميفبيا.ذلؾيجدالمعمموفأنفسيـمتساويففيرواتبيـب

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

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

االنحراف  "قيمة ت"
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

افق مجاالت التو  النوع العدد
 المهني

/// 1,53 
ذكر 65191. 3.7702 57

 التقبل الذاتي
 نثىأ 72155. 3.9750 48

/// 2,07 
ذكر 48844. 4.0228 57 العالقات االجتماعية 

 نثىأ 1.68667 4.5062 48 مع الزمالء

/// 1,35 
ذكر 44452. 4.2088 57 عالقات االجتماعية ال

 ىنثأ 3.08568 4.7667 48 مع الطمبة

/// 0,70 
ذكر 60141. 2.5719 57

 الراتب
نثىأ 4.80518 3.2146 48

/// 0,83 
ذكر 40169. 3.9158 57

 الترقية
 نثىأ 37129. 3.9792 48

/// 1,50 
ذكر 24017. 3.6979 57  الدرجة الكمية 

 نثىأ 1.95193 4.0883 48 لممقياس
ذا فروؽ وجود عدـ السابؽ الجدوؿ مف إحصائيةيتضح داللة التوافؽت مجاالت جميع في

(التيأشارتإلى2616)والتيتعزىلمتغيرالجنس،وتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةفحجافالميني،
لمتغيرالجنس،ويعزوالباحثذلؾإلى عدـوجودفروؽفيمجاالتمقياسالتوافؽالمينيتبعًا

الخاصة المدارس في التدريس مينة ممارسة تخصصاتطبيعة عمى بناء اختيارىـ يتـ حيث ،
الفرصة تتاح وكذلؾ التدريسي، لمعمؿ تؤىميـ ومميزاتشخصية مرتفع، تعميمي ومستوى عممية،

لتخصصاتيـالتعميميةخبلؿالعمؿ،وكذلؾطبيعةمماتلتطويرذواتيـالمينيةوفقاًلممعمميفوالمع
المدرسيةفيالتعامؿم عأعضاءالييئةالتدريسيةمفكبلالجنسيفوفقًااإلشراؼالتربويواإلدارة

صالتدريسيةخبلؿوكذلؾحصوليـعمىعددالحص،ي،والفنلشروطموحدةفيالتعامؿاإلداري
و لمتنافسعمىالمناصباإلداريةخبلؿاألسبوع، ليـ والفرصالمتاحة حصصالتفرغاألسبوعي،

،والسنوية،وىذاكموساىـفيشعوروالفصميةرئة،والمرضية،والحزف،العمؿ،واإلجازاتالطا
المعمميفوالمعمماتبالتساويفيالحقوؽاإلدارية،والمادية،والفنيةخبلؿعمميـالتدريسي.
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس التوافق المهني والدرجة الكمية -ب
لممقياس تعزى لمتغير المؤهل العممي؟

الفرضولمت ىذا صحة مف اختبار"حقؽ باستخداـ الباحثة األحاديقامت  one wayالتبايف

Anova "،:ويتضحذلؾمفخبلؿالجدوؿاآتي
 المؤهل العممي لمقياس التوافق المهني تبعًا لمتغير األحادي" "التباين نتائج اختبار (9) جدول

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 "F" 

مستوى 
 الداللة

 التقبل الذاتي
 019. 2 038.بيفالمربعات

.040 

 
///  479. 103 49.328داخؿالمجموعات

 105 49.367المجموع 

العالقات االجتماعية 
 مع الزمالء

 100. 2 200.بيفالمربعات

.067 

 
///  1.485 103 152.982داخؿالمجموعات

 105 153.183وعالمجم 

العالقات االجتماعية 
 مع الطمبة

 163. 2 326.بيفالمربعات

.036 

 
///  4.532 103 466.793داخؿالمجموعات

 105 467.119المجموع 

 الراتب
 705. 2 1.411بيفالمربعات

.065 

 
///  10.824 103 1114.880داخؿالمجموعات

 105 1116.291المجموع 

 ترقيةال
 225. 2 449.بيفالمربعات

1.519 

 
///  148. 103 15.230داخؿالمجموعات

 105 15.679المجموع 

 الدرجة الكمية
 لممقياس

 032. 2 063.بيفالمربعات

.017 ///  103 186.224داخؿالمجموعات
1.808 

 105 186.287المجموع
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و عدـ السابؽ الجدوؿ مف مقياسيتضح مجاالت جميع في إحصائية داللة ذات فروؽ جود
النتيجةمعدراسةفحجاف وتتفؽىذه التي2616)التوافؽالمينيتعزىلمتغيرالمؤىؿالعممي، )

التوافؽالمينيتبعًالمتغيرالمؤىؿالعممي،ويعزوالباحثأشارتإلىعدـوجودفروؽفيمستوى
مي والمعممات المعمميف أف إلى العمؿذلؾ مجاؿ في عميو الحاصميف العممي المؤىؿ كاف ما

ستراتيجياتخبلؿعمميةالتدريسبغضسوالمياراتواإلالتدريسييتـالتركيزعمىأساليبالتدري
ؽلمرحمةالتعميـالجامعيةاألولىيتـالتركيزعمىالتخصصالدقيوالنظرعفطبيعةىذاالمؤىؿ،

إل يشير ىذا ألف طبيعة)البكالوريوس(؛ مف المتوقع التعميمي والمخرج التدريسي عمميـ ىطبيعة
الن وبنيةشخصياتيـ التدريسية، وأساليبيـ الصؼ، إدارة التدريس،وتوصيؿاجحةعمىصعيد فنية

واإلدارة العمؿ، في الزمبلء مع الناجح التعامؿ عمى وقدرتيـ والتعميمية، التربوية، المعمومات
التر والمشرفيف والقدرةالمدرسية، تراعيخصوصياتيـ، وتربوية بأساليبنفسية الطمبة ومع بوييف،

عمىالتواصؿمعأولياءاألمورباألساليبالمميزةلجذبيـلمتعاوفمعالمدرسة.
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس التوافق المهني والدرجة الكمية -ج

لممقياس تعزى لمتغير الخبرة؟
 الخبرة تبعًا لمتغير لمقياس التوافق المهني األحادي" "التباين نتائج اختبار (10) جدول

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  "F" قيمة
 الداللة

 التقبل الذاتي
 1.168 3 3.504بيفالمربعات

2.598 

 
///  102 45.862داخؿالمجموعات

.450 
 105 49.367مجموعال

العالقات االجتماعية 
 مع الزمالء

 3.823 3 11.470بيفالمربعات
2.752 

 
///  102 141.713داخؿالمجموعات

1.389 
 105 153.183المجموع

العالقات االجتماعية 
 مع الطمبة

 8.517 3 25.550بيفالمربعات
1.967 

 
///  102 441.569داخؿالمجموعات

4.329 
 105 467.119المجموع
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 الراتب
 24.395 3 73.184بيفالمربعات

2.385 

 
///  102 1043.107داخؿالمجموعات

10.227 
 105 1116.291المجموع

 ترقيةال
 227. 3 680.بيفالمربعات

1.542 

 
///  102 14.999داخؿالمجموعات

.147 
 105 15.679المجموع

 كميةالدرجة ال
 لممقياس

 4.744 3 14.232بيفالمربعات

2.812 ///  102 172.055داخؿالمجموعات
1.687 

 105 186.287المجموع

مقياس مجاالت جميع في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ السابؽ الجدوؿ مف يتضح
(2615)فراسةصبرة،وآخريىذهالنتيجةمعدوالتيتعزىلمتغيرالخبرة،وتتفؽ،التوافؽالميني

والتيأشارتإلىعدـوجودفروؽلصالحالخبرةفيمستوىالتوافؽالميني،وتتفؽىذهالنتيجةمع
فكعامؿكـاألكاديميالذىيتمقاهالمعمموالتيأشارتإلىأىميةالHaider (2012)نتائجدراسة

تعميمية.قياميـبواجباتيـالـلتعزيزالتكيؼالمينيليـخبلؿمي
إلىالبحثعف ويعزوالباحثذلؾإلىأفالمعمميففيالمدارسالخاصةيسعوفبشكؿدائـ

راتبفيالمدارسالخاصةعمؿفيمجاؿالتدريسفيمجاؿالتعميـالحكوميووكالةالغوث؛ألفال
رسالخاصة،وىذاجعؿعامؿالخبرةإلىحدماغيرمؤثر،وكذلؾطبيعةالعمؿفيالمداأقؿمنيـ

واءأكافالمعمـجديدًايجعؿاإلدارةالمدرسيةوالمشرفيفيثقموفعمىكاىؿالمعمـبالمياـوالطمباتس
وذلؾمفأجؿالبحثعفتميزتربويأوتدريسييعززانتماءالطمبةوثقةأولياءأمورىـ،خبرةأـذا

مقارنةبالمدارساألخرى،وألفإلىطبيعةالعمؿالتربويوالتدريسيالمميزعفالمدارسالخاصة
الراتبسالخاصةفإنيـيحصموفعمىالمعمميفميماكانتخبرتيـفيالمجاؿالتدريسيفيالمدار

،والحصصالتدريسيةاألسبوعيةبغضالنظرعفالمؤىؿالعمميالحاصميفعميو.نفسو
لمهني والدرجة الكمية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت مقياس التوافق ا-د

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

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  "F" قيمة
 الداللة

 التقبل الذاتي
 1.025 2 2.050يفالمربعاتب

2.232 
 

///  459. 103 47.316داخؿالمجموعات

  105 49.367المجموع

العالقات االجتماعية 
 مع الزمالء

 1.593 2 3.185بيفالمربعات

1.094 
 

///  1.456 103 149.998داخؿالمجموعات

  105 153.183المجموع

العالقات االجتماعية 
 بةمع الطم

 3.821 2 7.643بيفالمربعات

.857 
 

///  4.461 103 459.476داخؿالمجموعات

  105 467.119المجموع

 الراتب
 5.883 2 11.767بيفالمربعات

.549 
 

///  10.724 103 1104.524داخؿالمجموعات

  105 1116.291المجموع

 ترقيةال
 075. 2 150.بيفالمربعات

.498 
 

///  151. 103 15.529داخؿالمجموعات

  105 15.679المجموع

 الدرجة الكمية
 لممقياس

 880. 2 1.759بيفالمربعات

.491 ///  1.792 103 184.527داخؿالمجموعات

  105 186.287المجموع

مقي مجاالت جميع في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ السابؽ الجدوؿ مف اسيتضح
لمتغيرالمرحمةالتعميمية،ويعزيالباحثذلؾإلىأفالتوافؽالميني،والتيتعزىالتوافؽالميني

ليـميما التعميميةلممعمميفميـومطموبتوافره أوثانوي(؛كانتالمرحمة أوإعدادي، )ابتدائي،
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وي بيا، تعميميةمتطمباتوخصائصيطمبمفالمعمميفااللتزاـ سعوفمفخبلؿألفلكؿمرحمة
مرحمة لكؿ وخصائصالطمبة لسمات وفقًا والتعميمية التربوية األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف عمميـ

،واالجتماعية،والتعميمية،وىذاماتفرضواإلدارةالمدرسيةعمىيةمفالناحيةالنفسيةوالنمائيةتعميم
أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف بمتابعتيـ وتقـو ورالمعمميف ورؤيتيا والمدرسة المناىجسالتيا، طبيعة

قدرات تطوير أجؿ مف الفعمي السعي الخاصة المدارس إدارة تفرضعمى الجديدة الفمسطينية
يتبلءـمعطبيعةالتطورالعممي المعمميفمفالناحيةالفنيةليذهالمناىج،لكيتطورقدراتيـبما

ا األساليب ناحية مف واإلستراتليا التدريسية، والفنيات خبلؿلجديدة، المستخدمة عمميةيجيات
عممياتتدري خبلؿ مف ذلؾ ويتـ غرؼالفصؿ، داخؿ مفالتدريسي البداية في خبراءبمكثفة

التعميم لممناىج بالتدريس البدء أجؿ مف مفالمناىج التطوير حيث مف الجديدة التربيةية وزارة
والتعميـالفمسطينيةحسبالخطةالسنويةالمعدةلذلؾ.

 :التوصيات
تدريبمعمميالمدارسالخاصةعمىتنميةالوعيالذاتيلدييـ. -
 العمؿعمىتحسيفالظروؼالمينيةلممعمميففيالمدارسالخاصة. -

 تحسيفمستوىالرواتبلممعمميفبالمدارسالخاصةبمايتناسبمعغبلءالمعيشة. -

ي - بما المدارسالخاصة إمكانياتوقدراتمعممي لتنمية تطويرية خطط فمسفةبناء مع تناسب
 لكتروني.المناىجالفمسطينية،والتعميـاإلتطوير

 المدارسالخاصة.ترفيييةخاصةبالمعمميففيعقدلقاءات -

المرشديفالنفسييفلمساعدتيـعمىاصةبمعمميالمدارسالخاصةمفعقدجمساتإرشاديةخ -
 التفريغاالنفعالي،وتنميةالصبلبةالنفسيةلدييـ.

دريبيةباستمرارلتنميةإمكانياتالمعمميفبالمدارسالخاصةلزيادةالتوافؽالمينيعقدلقاءاتت -
 لدييـ.

 :دراسات مقترحة
أثربرنامجإرشاديقائـعمىالنظريةالمعرفيةالسموكيةلزيادةالوعيالذاتيوأثرهعمىالتوافؽ -

 ميالمدارسالخاصة.مالمينيلدىمع



 
 

 

 

 

 

   ...الوعى الذاتي وعالقته بالتوافق المهني لدى
 

 

36 

 

 ةالوعىالذاتيلدىمعمميالمدارسالخاصة.فاعميةبرنامجإرشادينفسيلتنمي -

 فاعميةبرنامجإرشادينفسيلتنميةالتوافؽالمينيلدىمعمميالمدارسالخاصة. -

رسطويرالوعيالذاتيلدىمعمميالمداالعوامؿالنفسيةواالجتماعيةوالمينيةالتيتسيـفيت -
 الخاصة.

 :المصادر
 القرآن الكريم. -

 المراجع:
 (.قياسالتوافؽالميني،بيروت،مطابعومكتبةاليبلؿ.1984)األبحر،محمد .1
محمد .2 والعكر، خالد الندي، كمنبئات.(2017)أبو العمؿ وبيئة التدريبية االحتياجات توفر

،4عبالتوافؽالمينيلمعمميالتربيةالخاصة،مجمةالجامعةاإلسبلميةلمدراساتالتربويةوالنفسية،
 (.25)ـ
 (.سيكولوجيةالذاتوالتوافؽ،دارالمعرفةالجامعيةلمنشروالتوزيع.1987)ىيـأبوزيد،إبرا .3
(.الوعيبالذاتواألمافاالجتماعيكمنبئاتبالتمكيفالنفسيلدى2016)أبوغالي،عطاؼ .4

النفس، وعمـ التربية رسالة مجمة محافظاتغزة، في والممرضات الرياض،54)الممرضيف ،)
 .79-57ص

 (.مقياسالوعيبالذات،اتصاؿشخصي.2016)عطاؼغالي،أبو .5
 (.البحثالتربوي،مطبعةالمقدادلمنشروالتوزيع،غزة،فمسطيف.1997األغا،إحساف) .6
الرحمف .7 عبد بالتوافؽالنفسيلدىطبلبوطالبات2014)الخالدي، الوعيالذاتيوعبلقتو .)

 فمسطيف.-،غزةالمرحمةالثانوية،رسالةماجستير،الجامعةاإلسبلمية
يحيى .8 والنجار، عبدالرؤوؼ لدى2012)الطبلع، الميني بالتوافؽ وعبلقتيا النفسية الصبلبة .)

فيقطا العامميففيالجامعاتالفمسطينية لمبحوثاألكاديمييف الخميؿ جامعة مجمة –عغزة، العمـو
 .30-1،ص1(،7اإلنسانية،)

بديع .9 2001)القاسـ، الميني النفس عمـ والتطبيؽ،(. النظرية لمنشربيف الوراؽ مؤسسة عماف
 والتوزيع.
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دارالجامعةلتربويبيفالتقميدوالحداثة،اإل(.مناىجالبحثا2011الميدى،مجدي) .10 سكندرية،
 الجديد.

بدر .11 باإل2016)تقى، وعبلقتو الذاتي الوعي االجتماع(. رسالةيقناع الجامعة، طمبة لدى
 فالييثـ،بغداد.ماجستير،كميةالتربيةاب

جولتاف .12 لدىمعممات2015)حجازي، األداء وجودة الميني بالتوافؽ الذاتوعبلقتيا فاعمية .)
التربوية، ،4(،9)غرفةالمصادرفيالمدارسالحكوميةبالضفةالغربية،المجمةاألردنيةفيالعمـو

 .433-419ص
،ىطمبةالكميةالتربويةالمفتوحةاتلد(.الشعوربالذنبوعبلقتوبوعيالذ2015)سمطاف،أحمد .13

 .482-455(،ص47مجمةالبحوثالتربويةوالنفسية،جامعةبغداد،)
(.الضغوطالنفسيةوعبلقتيابالتوافؽالمينيلدى2014)صبرة،فؤادوكحيمة،ريـوناصر،عيد .14

يدانية"،مجمةجامعةساسيفيمحافظةالبلذقية"دراسةممعمميومعمماتمرحمةالتعميـاألعينةمف
اإلنسانية،)–تشريفلمبحوثوالدراساتالعممية  .372-359ص4(،36سمسمةاآدابوالعمـو

سكندرية،دارالبشيرلمثقافةاريةوتربويةفيتنظيـالذات،اإل(.رؤيةإد2000)عبدالجواد،محمد .15
النشروالتوزيع.  والعمـو

التوجيوالمينيونظرياتو،عماف،مكتبةالثقافةلمنشر(.1999)جودتوالعزة،سعيدعبداليادي، .16
 والتوزيع.

تقى .17 وعبل2016)عزيز، الذاتي الوعي باإل(. رسالةقتو الجامعة، طمبة لدى االجتماعي قناع
 ماجستير،جامعةبغداد،العراؽ.

المصريةنجمووقيادةالذات،القاىرة،مكتبةاأل(.عبقريةالتمييزونظريةالذات2011)عواد،سييؿ .18
 لمطباعةوالنشر.

(.التوافؽالمينيوالمسئوليةاالجتماعيةوعبلقتيمابمرونةاألنالدىمعممي2010)فحجاف،سامي .19
 فمسطيف.-،الجامعةاإلسبلمية،غزةصة،رسالةماجستير،كميةالتربيةالتربيةالخا

 القاىرة.(.توكيدالذات،دارغريبلمطباعةوالنشروالتوزيع،2002)فرج،طريؼ .20
قطامي .21 والثقافية2015)محمود، االجتماعية المعرفية لمنظرية يستند تدريبي برنامج فاعمية .)

لدىطالباتالصؼالخامسفيمدارس السياسة فيتطويرالوعيالذاتيوالمفاىيـ لتشكيؿاليوية
 .95-65ص،64(،16مجمةالطفولةالعربية،)وكالةالغوثالدوليةباألردف،



 
 

 

 

 

 

   ...الوعى الذاتي وعالقته بالتوافق المهني لدى
 

 

32 

 

أحمدىيج .22 2004)اف، الميني،(: النفس العربيةعمـ المممكة الرياض، والتعميـ، التربية وزارة
السعودية.

23. Birdsallsall,  Sally(2014).Measuring student Teachers' understandings 

and self-Awareness of Sustainability, Environmental Education 

Research.Dec,vol.20 issue 6 P814-835.  

24. Afroz ,H.(2012). Academic-Qualification-wise Professional Adjustment 

of Teachers: A comparative study, Education India Journal: A Quarterly 

Refereed Journal of Dialogues on Education, 1,(32(, 1-16.  

25. Enrice, LLurda, Angel, Huguet(2003). Self-Awareness in NNS EFL 

Primary and secondary school Teachers, language Awareness, vol.12, 

issue3/4,P220-233. 

26. Hassan, Sayed, Robani, Anidah., & Bokhari, Mohamed. (2015). 

Elements of Self-Awareness Reflecting Teachers' Emotional 

Intelligence. Asian Social Science, 11(17), 109. 

27. Kiani,s., Iftikhar,l., Ahmed,F.(2016). Relationship between self  

Awareness and job Satisfaction among Male and female Government 

Teachers, Journal Article Asian Social Science, 6(25), 96-101 

28.  Kudinov,S..I., Belousovaussia,S,S.(2016). Study of Spiritual and Ethical 

Self- Awareness of the Teacher Personality. Science Vector of Togliatti 

State University Series: Pedagogy, Psychology, 1, (24),81-86. 

29.  Long,Choi Sang, Mardhiah, Yaacob, chuen, Tan wee(2016). The 

Impact of Emotional Intelligence on Job Satisfaction Among teachers, 

International Accounting and Economics. Aug,vol.3, Issue 8,P544-552. 

30.  Rizvi, A. H.(2015). A study of Professional Adjustment of Teachers by 

Nature of Post, Research on Humanities and Social 

 Sciences 5(23), 29-32. 

 

 

http://journal.tltsu.ru/eng/index.php/SVSPP/index
http://journal.tltsu.ru/eng/index.php/SVSPP/index

