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جميلة  ، سطرت معي لوحةوتمنحنا الثقة في النفسياد بيضاء ترفرف حولنا، أهناك       
 فإلى ... ونشوة النجاح،هدائها عبق إالبد من  مبدعة،

 واألمانالعزيز رمز العطاء  والدي

 عطت بال حسابأالحبيبة التي  والدتي

 العمل خراج هذاإالذين كانوا عونا لي في  الحياة،في هذه  وأخواتي عزوتيخوتي إ

 طيبةالكلمة الالمعطاءة التي ساندتني بالدعاء و  قلوبكل ال، و لى رفيقات درب العلمإ

 هدي بتواضع عملي هذا ....... أإليهم جميعا 

 

 الباحثة خلفة نوال 

 

 

 

 

 

 



 

 ب
 

 وتـقديركر ـــــــش
 

شرية معلم الب ىوالصالة والسالم عل ،ا طيبا مباركا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانهكثير الحمد هلل     
 ... وصحبه أجمعين وعلى آلهسيدنا محمد 

 الثناء،و الحمد  هلوهو أ واشكره،حمده تعالى أن أال إبإنجاز هذه الرسالة ال يسعني  هللا علي   ن من  أبعد 
دها في دخر جهتالتي لم  الرسالة،ة عالق كريمة المشرفة على الدكتور  والتقدير إلىالشكر  واتقدم بجزيل

ع ورفزاء فجزاها هللا عني خير الج وجهدها وعلمها، من وقتها علي   والتي أفاضت وتوجيهي،رشادي إ
 واالخرة.في الدنيا  درجاتها

لرسالة دوات اأالمحكمين على منحهم جزء من وقتهم لتحكيم  والتقدير لألساتذةتوجه بالشكر أكما 
 االكاديمية والبحثية.بالرغم من التزاماتهم 

ن معي م الذين تجاوبوا مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بوالية مستغانموالشكر موصول إلى كل 
 .أجل انهاء الجانب العملي

 لحميد بنبجامعة عبد ا وعلوم التربيةاساتذة قسم علم النفس  وعرفاني لجميعوجه خالص شكري أكما 
ي يد قدم ل خصوصا لجنة المناقشة التي قبلت مناقشة هذا العمل وكل من مستغانم،باديس بوالية 

 المتواضع.وجهده إلتمام هذا العمل  وقته ومنحني من العون،

 لمجتمعنا لغيرنا، خدمةمنفعة  وجميع اعمالنان يجعل هذه الرسالة أجل هللا عز و  اسألفي الختام و 
وآخر  ،والشيطانت فمن نفسي أخطأ وإن وبفضله وتوفيقه،وخالصة لوجهه الكريم فان اصبت فمن هللا 

 العالمين.ن الحمد هلل رب أ دعوانا
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 ملخص الدراسة:
ة لدى لمدركالتوافق المهني بالكفاءة الذاتية ا كشف عن العالقة التي تربطهدفت الدراسة الحالية الى ال

اتين دتطبيق أالمنهج الوصفي، و باستخدام عينة من مستشاري التوجيه المدرسي والمهني لوالية مستغانم، 
ومقياس مقياس التوافق المهني،  :الباحثة بعد حساب خصائصهما السيكومترية وهما معدلتين من طرف

سي مركز التوجيه المدر بومستشارة ( مستشارا 55) نيينة من خمسة خمسع على الذاتية المدركة الكفاءة
. ) 20اصدار Spssالتحليل االحصائي ) بحزمة االستعانة ولتحليل نتائج الدراسة تمبمستغانم. والمهني 
دى ل رتفعةمجاءت نتائجهما مستوى الكفاءة الذاتية المدركة و  مستوى التوافق ها أن كالًّ مننتائج ومن أبرز

 الجنس،عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني حسب متغير البحث، مع  نةعي
ذكور في حين انه توجد فروق ذات داللة احصائية حسب المستوى الم والمستوى التعليمي،الطور التعليمي 

 سنوات الى 5 )منسنوات( و  10 وأكثر منسنوات  5من  )اقلتعزى لمتغير الخبرة المهنية بين فئتين 
كة الذاتية المدر  مستوى الكفاءة احصائية فيعدم وجود فروق ذات داللة مع  ،سنوات( 10 وأكثر من 10

ؤ كن التنبيموالخبرة المهنية. وبالتالي المستوى التعليمي  التعليمي،الطور  االربع الجنس،حسب المتغيرات 
 وجبة بينوجود عالقة ارتباطية م، مع ة المدركةمن خالل كفاءتهم الذاتيلدى عينة البحث بالتوافق المهني 

 لديهم.الذاتية المدركة  المهني والكفاءةالتوافق 
 والمقترحات.النتائج سابقة الذكر قدمت مجموعة من التوصيات  وفي ضوء
 هني.المو شار التوجيه المدرسي مست؛ الكفاءة الذاتية المدركة؛ التوافق المهني المفتاحية:الكلمات 
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Professional compatibility and its relation to perceived self-reliance in a 

sample of school and professional guidance counsellors in the wilaya of 

Mostaganem 

Abstract: 

The present study aimed to reveal the relationship between professional compatibility and 

perceived self-efficacy among a sample of school and professional guidance counsellors in 

the wilaya of Mostaganem; using the descriptive approach ,and the application of two tools 

modified by the researcher after calculating their psychometric properties ,namely : the level 

of professional Compability , and a measure of perceived self-efficacy on a sample of fity –

five (55) counselors and counselors at the school and vocational unification center in 

Mostaganem , and to analyze the results of the study ,a statistical analysis package (SPSS-20). 

The most prominent results include that both the level of compatibility and the level of self-

competence recognized were high in the sample of research, with no statistically significant 

differences in the level of professional compatibility according to the sex variable, educational 

stage and educational level. While there are statistically significant differences depending on 

the level mentioned, due to the variable in professional experience between two categories 

(less than 5 years and more than 10 years) and (5 to 10 years and over 10 years).,with no 

There are no statistically significant differences in the level of self-competence recognized by 

four-sex variables, educational phase, educational level and professional experience. The 

professional compatibility of the research sample can therefore be predicted through their 

self-aware competence, with a positive correlation between professional compatibility and 

self-efficacy that they are aware of. In the light of the above-mentioned conclusions, a set of 

recommendations and proposals was made. 

Keywords : Profissional Compability; Perceived Self-Efficacy;  school and vocatuional 

guidance counselor .                                      
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La compatibilité professionnelle et sa relation à l’auto-compétence perçue chez un 

échantillon de conseillers d’orientation Scolaire et professionnelle dans la wilaya de 

Mostaganem 

Résumé de l’étude : 

La présente étude visait a relevé la relation entre la comptabilité professionnelle et 

l’auto – efficacité perçue chez un échantillon de conseillers d’orientations scolaire et 

professionnelle dans la wilaya  de Mostaganem ,en utilisant l’approche descriptive ,et 

l’application de deux outils modifiés par la chercheuse après avoir calculé leurs propriétés 

psychométrique ,à savoir  :le niveau de comptabilité professionnelle, et une mesure de l’auto 

–efficacité perçue sur un échantillon de cinquante-cinq (55)conseillers et conseillers du centre 

d’orientation scolaire et professionnelle de Mostaganem ; et pour analyser les résultats de 

l’étude , un ensemble d’analyse statistique )SPSS -20) . Les résultats les plus marquants 

comprennent que le niveau de compatibilité et le niveau d’autonomie reconnu étaient élevés 

dans l’échantillon de recherche, sans différences statistiquement significatives dans le niveau 

de compatibilité professionnelle selon la variable de sexe, le stade éducatif et le niveau 

d’éducation. Bien qu’il existe des différences statistiquement significatives selon le niveau 

mentionné, en raison de la variable de l’expérience professionnelle entre deux catégories 

(moins de 5 ans et plus de 10 ans) et (5 à 10 ans et plus de 10 ans)., Il n’y a pas de différences 

statistiquement significatives dans le niveau d’autonomie reconnu par les variables à quatre 

sexes, la phase d’éducation, le niveau d’éducation et l’expérience professionnelle. La 

compatibilité professionnelle de l’échantillon de recherche peut donc être prédite par leur 

connaissance de soi, avec une corrélation positive entre la compatibilité professionnelle et 

l’auto-efficacité dont ils sont conscients. 

À la lumière des conclusions susmentionnées, un ensemble de recommandations et de 

propositions ont été formulées.                                                                                                                                                                 

 

Mots-clés:  Comptabilité professionnelle ; Auto-efficacité perçue ; Conseiller d’orientation 

scolaire et professionnelle. 
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 : مـــــقــــدمــــة

 يظنه البعض انه قطاع استهالكي غير يعد قطاع التربية والتعليم قطاعا استثماريا على عكس ما
يل من قوقديما  وهو االنسان بحد ذاته،، منتج والحقيقة انه يستثمر في اهم مقدرات المجتمع على االطالق

لى قيل ايضا من يبني ملعبا يغلق مستشفى وال ريب ان المثلين ينطبقان ع يبني مدرسة يغلق سجنا كما
 موظف في قطاع التربية له مكانة خاصة شرفته ورفعت من قدره وجلبت محبة التالميذ لفئته )مستشار

مبادئ  ، وغرساألجيال وتربية اختياراتهم توجيه اذ على عاتقه تقم مسؤولية  ،التوجيه المدرسي والمهني(
على  مع مواقف الحياة الحقيقية في المستقبل، غير انه التأقلمتساعدهم على التي ، يعهم الشخصيةمشار 

ار، واهم الفرد باستمر  ايقع التكليف، اذ يعد العمل من اهم االنشطة االنسانية التي يزاوله قدر التشريف
ه ن وقتمه يقضي نسبة كبيرة الميادين التي ينبغي ان يحقق فيها الفرد اكبر قدر من التوافق النفسي، ألن

اتذة متنقال بين المؤسسات التعليمية واإلدارات وتفاعال مع التالميذ تارة ومع األس في ميدان العمل
قد جاءت بشكل كبير على حياته ومكانته في المجتمع، ولذلك و  يؤثرمما  واالداريين واالولياء تارة أخرى 

  ،طه )وتكوين مشاعر ايجابية كثيرة في النفس البشرية المهنة لتلبي حاجاته االجتماعية، والنفسية 
2001.) 

 الفرد فعن طريقه يقاس رضا الفشل،ويعد التوافق المهني المؤشر الفعال للحكم على اي مهنة بالنجاح او 
حتى  منه،مطلوب  وحسب ما هو وجه، أكملضروري لقيام الفرد بمهام عمله على  وهو امر مهنته،عن 

 ؤديوالذي ياالمر الذي يسهم اسهاما فعاال لتحقيق التوافق بوجه عام  عمله، واالرضاء فييحقق الرضا 
  .(2011 )سكران، الى استقرار الفرد في حياته

ويرضي  يتحقق من خالل حصول الشخص على عمل يناسب قدراته وامكاناته   إذن، التوافق المهنيف
وكل  وزمالئه ورضا رؤسائه والتقدير، خالله القبول ويدرك من والتفوق، ويشعره بالنجاح وطموحه،ميوله 

 ىومشرفين ورؤساء ويؤدي الينعكس على عالقته االجتماعية مع افراد البيئة المهنية من زمالء  ذلك
رص والحاالمر الذي يجعله قادرا على االستمرار في العطاء  المهنية،الرضا النفسي عن مكونات بيئته 

فاءته ك وترفع من ادائه،تحسن من  والمهارات التيالى اكتساب الخبرات  ائموالسعي الد ،اتقان عمله على
 .(2012 الموافي،)

يتوقعه  واالداء الذي وامكانياته اعتقاده بقدراتهو  نفسهما الفاعلية الذاتية المدركة فهي توقعات الفرد عن أ
راته البد ان يكون قريبا من قد ومع غيرهنفسه  ومنتجا ومتوافقا معالشخص عنصرا  وحتى يكون  نفسه،عن 

 دركها،أالذي يمكنه ان يفعله في حدود هذه القدرات التي  ومدركا لها ويحدد الشيء وامكانياته الشخصية،
 وسلوكه.لتفهم اهتماماته واهدافه  ويجعله مؤهال والصحة النفسية،ليقربه من االتزان االنفعالي 
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لوظائفه  نواداء االنساحيث ربط بين تنظيم الذات باندورا شار الى مفهوم الفاعلية الذاتية هو أول من فأ
عة من بان لدى االنسان مجمو  لباندوراالتعلم االجتماعي  وتفترض نظرية والتكيف االنساني، المعرفية،
النسان ان اداء ا معنىالمواقف ب والتكيف معتنظيم الذات  التخطيط،كالقدرة على  واالستعدادات،القدرات 

ما ك البعض،ترتبط مع بعضها  والسلوكية والبيئية التيلوظائفه هو نتاج لمجموعة من العوامل الشخصية 
بار العنصر وباعت (.2014 )البادي، واالنجازات الشخصيةترتبط اعتقادات الفرد بالفاعلية الذاتية بالدافعية 

 لها،خاليرتقي من  والخبرات التيزويده بكافة المهارات البد من ت مجتمع،البشري اساس كل تقدم في اي 
المجتمع، وعليه بغرض الكشف عن عالقة التوافق المهني  وايجابيا فيبحيث يصبح عنصرا منتجا 

عند  عالقةبالكفاءة الذاتية المدركة، ارتأينا القيام بدراسة ميدانية، وفق منهجية علمية واضحة، لهذه ال
                     ي والمهني بوالية مستغانم.                                         مستشاري التوجيه المدرس

 ة فصول موزعة على النحو االتي:خمسوقد اشتملت الدراسة على مقدمة وخاتمة و   

 عبارة عن مدخل للدراسة، تم خالله وضع اإلطار فصل تمهيديفصول نظرية وفصلين تطبيقيين:  ثالثة
ة الهيكلي للموضوع، من خالل تحديد لإلشكالية من خالل التطرق لجملة من الدراسات العلمية السابق

، ميتهاواللصيقة بموضوع الدراسة او المشابهة لها، وصياغة فرضياتها الدراسة ووضع أهدافها، وتبيان أه
لمهني، ابالدراسة متغير التوافق  االولالفصل ت المستخدمة فيها. وتناول كما تم خالله تحديد المصطلحا

فاءة وم الكليعالج مفه ،الثانيالفصل خالل التطرق لتعريفه وألبعاده والنظريات المفسرة له، بينما جاء  نم
، الثالثالفصل الذاتية المدركة من خالل منظور تاريخي لتطورها، والتطرق لتعريفها وأبعادها. اما 

فخصص لمتغير مستشار التوجيه المدرسي والمهني، من خالل التطرق لتعريفه ومهامه وابراز مكان 
 عمله.

بحيث تم  ، الذي تعلق باإلجراءات الميدانية للدراسة،الرابعالفصل اما الفصول التطبيقية فجمعت كال من 
 ألداتي الدراسة من صدق البدء بالدراسة االستطالعية التي كان هدفها حساب الخصائص السيكومترية

لتي سية اوثبات بعد تعديلهما من قبلنا والمعالجة االحصائية للبيانات المتحصل عليها، ثم الدراسة األسا
ض لعر  الخامسالفصل تمت باعتماد المنهج الوصفي ثم طريقة اختيار عينة الدراسة ومواصفاتها، وجاء 

 ناقشةت الدراسة، ومحاولة االجابة عليها من خالل موتحليل البيانات المتحصل عليها والمتعلقة بفرضيا
ية النتائج المتحصل عليها وتفسيرها في ضوء نظريات الدراسة بما استفادته الباحثة من االطر النظر 

عض ألدبيات موضوع الدراسة، وكذا الدراسات السابقة، كما تم وضع خاتمة شاملة للموضوع مع اقتراح ب
لدراسة و تعزز من فهمه لدى عامة الناس والمستشارين خاصة، مع المواضيع التي تثري موضوع ا

الة الرس استمرارية البحث في مثل هذه المواضيع، ثم قائمة شاملة جامعة لكل المراجع الموثقة في متن هذه
 النسخة السادسة ومجموعة من المالحق... APAالتي كتبت بطريقة 
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ة عرف على متغيرات هذه الدراسة التي تدور حول مهنوأملنا أن يجد القارئ ما يشفي غليل شغفه بالت
 مستشار التوجيه المدرسي والمهني.
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 الدراسة: شكاليةإ
اته، ذق مع بناء جيل متواف والتعليم والهادف الىفي ضوء االهتمام المتزايد في المجتمعات بميدان التربية 

ت تخطي المشكال ورغباتهم ومساعدتهم علىالمؤسسات التعليمية التربوية لتلبية حاجات التالميذ  تسعى

توجيه شار الاالخيرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمهام مست المدرسية، وهذهيواجهونها في البيئة  والصعوبات التي

المهني يواجهون جملة من هنة التوجيه و االرشاد المدرسي و اصبح ممارسي م بحيث والمهنيالمدرسي 

صلة  عليه هذه االخيرة ذاتكمل وجه، و المعيقات التي تحد بدورها على القيام بمهام هذه المهنة على ا

و كلها تصب في قالب  –المستشار  –لممتهنها  -مهنة التوجيه و االرشاد – وثيقة بمدى مالئمة المهنة

بها  يقوم واحد اال و هو التوافق المهني ، حيث ينطوي هذا المفهوم على العملية الدينامية المستمرة التي

لة و لآلف الفرد لتحقيق التالؤم بينه و بين البيئة المهنية المادية و االجتماعية اي على الفرد ان يتكي

        للظروف الفيزيقية التي تحيط به .                     ولزمالئه ولمزاج رئيسه و  لروتين العمل

ني المه وعالقته بالتوافقاالختيار المهني  دراستها عنفي ( 2018) شيخ رقيةالصدد اشارت  وفي هذا

توافقه و  عمله،التي تالزمه في مجال العوامل البيئية  ويشمل مختلف عمله،انه توافق الفرد مع بيئة  على

، انعثمأورد في: ) الذاتية وتوافقه لخصائصه الزمنالتغيرات التي تظهر على هذه العوامل مع مرور  مع

                                                                         ،(26ص  ،2002

الى حد تعريفا اخر للتوافق المهني انه عبارة عن عملية معقدة  (14ص  ،2000 )الشهري،د ر و أكما   

فالعامل يبدا عمله ليجد نفسه مضطرا للتكيف مع ظروف  واجتماعية،نفسية كبير تتضمن عوامل جسمية و 

فعملية التكيف هذه ال تقتصر على تكيفه مع طبيعة عمله فقط بل تتجاوز ذلك  ومطالبه الكثيرة،العمل 

 ومع ظروفالعمل الخاص بالمؤسسة  والمسؤولين ومع نظامالى التكيف مع مختلف االمزجة من الزمالء 

 به.الفيزيقية المحيطة 



مدخل الدراسة............................................................ التمهيدي:الفصل   
 

17 
 

كر ال سبيل الذ أخرى نذكر علىربطته بمتغيرات و  تناولت متغير التوافق المهني التي دراساتالومن 

الى الكشف عن العالقة بين التوافق المهني وموقع من جهة أخرى  (1999عثمان ) ةدراس :الحصر

 مقياس التوافق المهني وموقع تطبيقو  ،الضبط لدى مدرسي المرحلة الثانوية بمحافظة تعز في اليمن

صائيا البيانات احتحليل و ( مدرسا ومدرسة 272على عينة تكونت من ) الضبط من اعداد الباحثة

هم ا ظهرت ا، المتعدد وتحليل التباينو  البسيط تحليل االنحدارباستخدام معامل االرتباط واالختبار التائي و 

ان ط، وكلة احصائية بين التوافق المهني وموقع الضبالنتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عالقة بدال

  .لصالح االناثو  احصائيااالناث في هذه العالقة دال الفرق بين الذكور و 

الصحة النفسية و  معرفة عالقة الرضا المهني هدفت إلى التي (2000) لزبيديدراسة ا كما هدفت

( 200بعض الجامعات العراقية على عينة تكونت من ) يبالضغوط النفسية لدى اعضاء هيئة التدريس ف

ن الرضا المهني والصحة النفسية مالنفسية، مقاييس الضغوط  باستخدامعضوا من اعضاء هيئة التدريس 

عامل مالبيانات احصائيا باستخدام  العينة وتحليلبعد تطبيق هذه المقاييس على افراد اعداد الباحث، و 

وجود  اظهرت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ، حيثواالختبار التائي وتحليل التبايناالرتباط 

خرى الرضا المهني من جهة وبين الصحة النفسية من جهة اية و النفسعالقة ارتباطية سالبة بين الضغوط 

 ، اما المتوسطتوسط الفرضيالمتوسط الحسابي لدرجات الرضا المهني اقل من المو  ،وبداللة احصائية

ئة التدريس يتمتع بالصحة ان عضو هيلنفسية اعلى من المتوسط الفرضي و الحسابي لمقياس الصحة ا

 النفسية.

التي هدفت الى التعرف على التوافق المهني لألخصائي  (2000عبد القادر )دراسة اضافة الى 

ت ، كما اهتمت بتحديد العالقات بين بعض متغيراتماعي في بعض المجاالت االولية والثانويةاالج

قد االجتماعين في محافظة القاهرة، و  ( من اإلخصائيين110، و قد تكونت عينة الدراسة من )الدراسة

والتدريب  االجرالدراسة وجود عالقة بين النوع و  اوضحت نتائجو ، مقياس التوافق المهني دت الباحثةاع
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القة بين مستوى التوافق المهني والحالة عدم وجود عق المهني لألخصائيين االجتماعيين، و مستوى التوافو 

االخصائيين ان متوسط التوافق المهني لدى دة العمل لألخصائيين االجتماعيين، و ماالجتماعية و 

 كما اظهرت النتائج وجود فرق بين متوسط درجات االخصائيات، (83.1االجتماعيين قد بلغ )

   واالخصائيين.

  ف عن االختيار المهني    التي هدفت الى الكش (2018شيخ  )في دراسة اخرى قامت بها الباحثة  و 

تغير محسب   االختيار المهنيفروق في ، مع تحديد اللدى مربي التربية الخاصةعالقته بالتوافق المهني و 

نب اسة الى معرفة الجوا، كما هدفت الدر التوافق المهني حسب متغير الخبرةتحديد الفروق في الجنس و 

مارسه لذي ياالمادية الختيار المربين لهذه المهنة مع القاء الضوء على طبيعة العمل النفسية واالجتماعية و 

تي والعوامل ال الى اختيار مهنة التربية الخاصة الظروف التي ادت الكشف عنمربي التربية الخاصة، و 

 الوصفي باعتباره المنهجقامت الباحثة باالعتماد على  حيث، تؤثر وبشكل مباشر في توافقه المهني

عين معلمي التربية الخاصة التابمربي و عينة من على  االستبيان بتطبيقو المناسب ألهداف الدراسة 

خاصة بية المربية التر مربي و  100 هابلغ افرادو  تم اختيارها بطريقة قصدية االجتماعيلمديرية النشاط 

 3 –مركزين بوالية معسكر  –مراكز بوالية سعيدة  9: موزعين على المراكز والمؤسسات الخاصة وهي

تية: ة االيتخدام االساليب االحصائالمعلومات تمت معالجتها باس، وبعد جمع البيانات و مراكز بوالية غليزان

ت( )، اختيار النسب المئوية، التكرارات، معامل االرتباط بيرسون، المتوسطات واالنحرافات المعيارية

T.test تحليل التباين البسيط احادي االتجاه ،one way anova، ود وج الى الدراسة نتائج توصلت وعليه

؛ كما صةالخا التربية مربي لدى المهنيوالتوافق عالقة ارتباطية غير دالة احصائيا بين االختيار المهني 

دالة  ال توجد فروق و  الجنس من جهة،ال توجد فروق ذات دالة احصائيا في االختيار المهني تعزى لمتغير 

 احصائيا في التوافق المهني تعزى لمتغير الخبرة.
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ورة جيدة لت هذا المتغير بصالدراسات سابقة الذكر لمتغير التوافق المهني اتضح انها تناو من خالل       

ة لمعاينااالعتبار طريقة  واخذة بعينبربطه بعدة متغيرات اخرى مراعية في ذلك االساليب االحصائية بدقة 

                                 ذاتها.الى نتائج تطابق الهدف المحدد منها في حد  وبالتالي متوصلةالالزمة للعينة المستهدفة 

عل ل على جعلى اعتبار ان العم المدركة،الثاني المتمثل في الكفاءة الذاتية  متغير الدراسةاما فيما يخص 

لرفع ايسهم في  وبكفاءة عاليةبصورة ايجابية  أنفسهم والمهني يرون  واالرشاد المدرسيمستشاري التوجيه 

 التعليمية.مختلف االنشطة داخل المؤسسة  واستعداداتهم فيمن قدراتهم 

 Banduraيعد مفهوم الكفاءة الذاتية المدركة من مفاهيم علم النفس الحديثة حيث اشار اليه  وعليه      

 خالل في نظرية التعلم االجتماعي المعرفي، والذي يرى ان معتقدات الفرد عن فاعليته الذاتية تظهر من

لية لفاعة، لذا فان ااالدراك المعرفي للقدرات الشخصية والخبرات المعقدة سواء المباشرة او غير المباشر 

ما كمطية الذاتية يمكن ان تحدد المسار الذي يتبعه الفرد كإجراءات سلوكية ، اما في صورة ابتكارية او ن

 تضيهاان هذا المسار يمكن ان يشير الى مدى اقتناع الفرد بفاعليته الشخصية وثقته بإمكاناته التي يق

 .(124، ص 2013)اليوسف ، الموقف 

وهي الصورة التي يطورها الفرد عن  لذاته،الفرد  إدراكءة الذاتية المدركة في جزء منها على تعتمد الكفاو   

كما انها تقيس ثقة الفرد  والمهارات المختلفة،نفسه حيث تؤثر في مستوى الجهد المبذول في اداء المهمات 

                                                                                                     .(p125 ،1997 ،Bandura)مستويات متباينة من المهمات والمهارات  في قدراته على انجاز

حنفي  منها دراسة، متغير الكفاءة الذاتية المدركةالصدد توجد العديد من الدراسات التي تناولت  وفي هذا

ات كما يدركها طلبة الجامعة من المتفوقين الى الكشف عن فعالية الذ هدفتالتي ( 2010والجمالي )

 المنهجباالعتماد على ، والمتعثرين دراسيا من االقسام االدبية والعلمية وتأثيرها على جودة الحياة لديهم

الوصفي باعتباره المناسب ألهداف الدراسة تم تطبيق اداتين هما مقياس فاعلية الذات ومقياس جودة 

طالبا ( 166) ا، و( طالب100( طالبة و)102): ( طالبا202عينة على ) لىعالحياة، من اعداد الباحثين 



مدخل الدراسة............................................................ التمهيدي:الفصل   
 

20 
 

وجود عالقة ارتباطية ايجابية على ( من المتعثرين، بحيث وقد اسفرت نتائج البحث 36من المتفوقين و )

عدم وجود فروق دالة احصائيا في ، و دالة احصائيا بين فعالية الذات وجودة الحياة لدى طلبة الجامعة

والمتعثرين  نالمتفوقيوجود فروق دالة احصائيا في فعالية الذات بين ، مع الذات بين الذكور واالناث فعالية

وجود فروق دالة احصائيا في فعالية الذات بين طلبة االقسام االدبية ؛ و دراسيا لصالح المتفوقين دراسيا

دة الحياة بين الذكور واالناث وجود فروق دالة احصائيا في جو و  ية.والعلمية لصالح طلبة االقسام العلم

وجود فروق دالة احصائيا بين المتفوقين والمتعثرين دراسيا في جودة الحياة لصالح و  .لصالح الذكور

 طلبة االقسامعدم وجود فروق دالة احصائيا في جودة الحياة بين ومن جهة أخرى المتفوقين دراسيا. 

لة احصائية بجودة الحياة من فعالية الذات لدى طلبة يمكن التنبؤ بدال؛ كما االدبية واالقسام العلمية

 . الجامعة

 هدفت الى الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية والتكيف التي (2017دراسة دبي )اضافة الى 

الدوات ( تلميذ وتلميذة، تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، اما ا93)من  المدرسي لدى اعينة محددة

ن ومقياس  التكيف المدرسي من اعداد ب( 2001العدل )فتمثلت في مقياس الكفاءة الذاتية من اعداد 

ة وذلك باستخدام االساليب االحصائي(spss)(، وتمت المعالجة بحزمة التحليل االحصائي 2015عائشة )

اتية ءة الذعالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين الكفا وجودوعليه اسفرت نتائج الدراسة على  المناسبة،

 .والتكيف المدرسي لدى تالميذ السنة الثانية متوسط

عالقة الكفاءة الذاتية باتخاذ  التي هدفت الكشف عن (2017دغيش )وفي نفس السياق توجد دراسة 

الوصفي باعتباره  المنهجلى دور الشباب بوالية ورقلة، باالعتماد على القرار لدى المراهقين المترددين ع

م ادوات تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات تمثلت في كل من ااستخدو المناسب ألهداف الدراسة 

مراهقة من مراهق و ( 150عليه تكونت عينة الدراسة من )و مقياس اتخاذ القرار و  مقياس الكفاءة الذاتية

تمت المعالجة و وعلمية،  في مدينة ورقلة يمارسون انشطة مختلفة صنفت الى انشطة ترفيهية دور الشباب
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احصائيا للمعلومات باستخدام اساليب احصائية مالئمة تمثلت في معامل ارتباط بيرسون و معادلة فيشر 

اتخاذ عالقة بين الكفاءة الذاتية و  وجود عن عدماظهرت النتائج ، و (spssو ذلك باالعتماد على برنامج )

 & Voelkفولك وميشل ) اضافة الى دراسة  راهقين المترددين على دور الشبابالقرار لدى الم

Micheal, 2004) قته بالكفاءة الذاتية المدركة وعال االداء االكاديمي التي هدفت إلى الكشف عن

، حيث طبق الجنس والمستوى الدراسيحسب متغيرات العمر،  بعض المتغيرات لدى طلبة الجامعةو 

( اختيروا من ثالث 315من )عينة البحث  علىالباحثان مقياس لألداء االكاديمي والكفاءة الذاتية المدركة 

عالقة دالة وجود  اء التحليالت االحصائية المناسبة دلت النتائج علىاجر كليات، وبعد جمع البيانات و 

اتية المدركة واالداء الكفاءة الذالمستوى الدراسي والمستوى الدراسي و  ،الجنس ،احصائيا بين العمر

    االداء االكاديمي .                                                     وجود عالقة دالة احصائيا العمر والكفاءة الذاتية المدركة و عدم االكاديمي، مع 

ناول تاحسنت  علقة بالمتغير الثاني " الكفاءة الذاتية المدركة "مختلف الدراسات السابقة المتفإن وبالتالي 

 صائيةالمنهج المتبع واالساليب االحن مختلف الجوانب من جهة العينة وطريقة المعاينة و هذا المتغير م

 ،رجوةج المالمعتمدة حسب طبيعة المتغير االخر المربوط بالكفاءة الذاتية المدركة وصوال الى تحقيق النتائ

ذاتية اءة اللدراسة الحالية التوافق المهني والكفمن دراسات سابقة تناولت متغيري انطالقا مما سبق ذكره او 

 .، عيناتها واالدوات المستخدمةجميع الدراسات تباينت في اهدافها، يمكن القول بان المدركة

هي تغطية االطار  لحاليةالتي استفادت بها الدراسة االمستخلصة من جل هذه الدراسات و  العصارةو   

ريقة صياغة االشكالية كما دعمت الدراسات السابقة الدراسة الحالية بط، سي الدراسةاعداد مقياالنظري و 

التي تالئم  االستدالل بالمنهجيةالى جانب اختيار طبيعة المجتمع وحجم عينته و االهداف الفرضيات و 

دواعي استعمالها الى جانب ائية المناسبة و ار الوسائل االحصاضافة الى كيفية اختي ،الدراسة الحالية

احيانا بما يخدم اهداف كل  اتفاقهان النتائج ووجهات النظر احيانا و على الرغم من تباي ،تفسير النتائج

المدركة  الكفاءة الذاتيةلب الدراسات في التوافق المهني و اما من حيث مجتمع الدراسة فقد ركزت اغ، دراسة
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تلفة من حيث المتغيرات عينة مخ باختيار لو غيرنا الدراسة الحالية فماذا ،والصحيةعلى الوظائف التربوية 

اما بالنسبة للوسائل  ،المدرسي والمهنيمستشاري التوجيه وتحديدها في فئة ، التابعة وعينة الدراسة نفسها

بناء  راءاتقوانين احصائية ترتبط بإجلسابقة استعملت معامالت ارتباط و االحصائية فمعظم الدراسات ا

عن تساؤالت واهداف تلك الدراسات، فماذا لو استخدمت هذه  منها ما يرتبط باإلجابةادوات القياس، و 

 في تحليل استجابات افراد العينة . وتحليل التباين الثنائي ( t. Testاختبار ) الدراسة

كيف المهني، و لمدرسي و توجيه اابراز مكانة مستشار الوبناء على ما سبق فإن موضوع دراستنا تدور حول 

هار اظو  تحقيق طموحه،وكيف يوظف قدراته لتنمية ذاته و  يمكن ان يحقق التوافق المهني في وظيفته،

 لسؤالايمكن تحديد مشكلة الدراسة في و  لتلبية حاجات المستشار النفسية، العالقة بين متغيرات الدراسة

 التوجيه ستشاري الكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة من مافق المهني و ما العالقة بين التو البحثي االتي: 

 لمدرسي والمهني بوالية مستغانم ا

 الفرعية االتية:مشكلة الدراسة في االسئلة  حصر ويمكن  

  مستغانم؟ والمهني بواليةالتوجيه المدرسي  من مستشاري ما مستوى التوافق المهني لدى عينة  .1

ة المهني بوالينة من مستشاري التوجيه المدرسي و لدى عيما مستوى الكفاءة الذاتية المدركة   .2

  ؟مستغانم

ه في مستوى التوافق المهني لدى عينة من مستشاري التوجي هل توجد فروق ذات داللة احصائية  .3

لمستوى ا المهنية،الخبرة  التعليمي،الطور  الجنس،تعزى لمتغير ) المدرسي والمهني بوالية مستغانم

 ؟ التعليمي( 
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ي نة من مستشار الذاتية المدركة لدى عي مستوى الكفاءة احصائية فيهل توجد فروق ذات داللة  .4

 لمهنية،االخبرة  التعليمي،الطور  الجنس،لمتغير ) مستغانم تعزى المهني بوالية التوجيه المدرسي و 

 ؟ التعليمي( المستوى 

 كة لدى عينة من مستشاري هل يمكن التنبؤ بالتوافق المهني من خالل الكفاءة الذاتية المدر  .5

                           مستغانم؟                                            والمهني بواليةالتوجيه المدرسي 

 الدراسة:فرضيات  -2
ية سي بوالتوجد عالقة بين التوافق المهني و الكفاءة الذاتية المدركة لدى مستشاري التوجيه المدر  .1.2 

                                                       .                                                  0.01و  0.05مستغانم عند مستوى الداللة 

ية لدى عينة من مستشاري التوجيه المدرسي و المهني بوال افق المهني مرتفعمستوى التوا يكون  .2.2

                         .                                                   0.01و 0.05مستغانم عند مستوى الداللة 

نم مستغا والمهني بواليةلدى مستشاري التوجيه المدرسي  امستوى الكفاءة الذاتية المدركة مرتفع يكون .3.2

 .0.01و 0.05عند مستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني لدى عينة من مستشاري التوجيه  .4.2 

د مستوى المستوى التعليمي( عن المهنية،الخبرة  التعليمي،الطور  الجنس،لمتغير ) والمهني تعزى المدرسي 

  .0.01و 0.05الداللة 

توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى مستشاري التوجيه المدرسي . 5.2

والمهني تعزى لمتغير )الجنس، الطور التعليمي، الخبرة المهني، المستوى التعليمي( عند مستوى الداللة 

                                .                                                         0.01و0.05

يمكن التنبؤ بداللة احصائية بالتوافق المهني لدى مستشاري التوجيه المدرسي و المهني بوالية . 2.6

 .         0.01و 0.05مستغانم من خالل الكفاءة الذاتية المدركة عند مستوى الداللة 
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دوافع البحث االولية الى االهتمام الشخصي للباحثة بمكانة  : ترجعالموضوع. دواعي اختيار 3

   مستشار التوجيه المدرسي والمهني بوالية مستغانم بحكم التخصص.

ر ة واقع مستشاالهامة التي دفعتنا الى دراسة هذا الموضوع هي محاولة معرفومن االسباب الجوهرية و 

سة اسس التنظيم ضمن االطار العام للمؤسكزات و ومكانته باعتباره احد مرتالمهني التوجيه المدرسي و 

ى مدلمستشار من جانب توافقه المهني و التربوية الى جانب الكشف عن مدى اهتمام المسؤولين بنفسية ا

 هلتوجيشار امستهذه االخيرة على ، والتأثير االيجابي لءة الذاتية المدركة التي يمتلكهاتطلعاتهم على الكفا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ققة من طرفه في مجال عمله .                                         بالتالي النتائج المحو 

                                                                                           التالية:  تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق االهداف  :الدراسةاهداف . 4

 مستغانم بالكفاءة والمهني بواليةمعرفة طبيعة عالقة التوافق المهني لدى مستشاري التوجيه المدرسي  .1

                                                                                          المدركة.الذاتية 

دراسة امكانية التنبؤ بالتوافق المهني من خالل الكفاءة الذاتية المدركة لدى مستشاري التوجيه   .2

                                                                               مستغانم. والمهني بواليةالمدرسي 

   الدراسة:اهمية . 5

     طرح تصور للدور الذي يمكن ان تقوم به فعالية الذات المدركة لدى مستشاري التوجيه المدرسي. 1 

 تأثير ايجابي على التوافق المهني لديهم. ومالها منوالمهني 

مل قد تسهم نتائج الدراسة من الناحية التطبيقية بتوجيه االنظار المهتمين بالعملية التربوية خاصة ع  .2

رعايته بتصميم برامج ارشادية توجيهية نفسية مناسبة تساعد الفرد  والمهني الىمستشار التوجيه المدرسي 

امامه ومعرفته  وقدراته وميوله والفرص المتاحة واستخدام امكانياتهالموظف )المستشار( على اكتشاف 

 بنفسه لتحقيق توافقه المهني ما يمكنه من تحقيق اهداف على مختلف االصعدة.                                       
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 :. التعاريف االجرائية لمصطلحات الدراسة6

س التي يحصل عليها مستشار التوجيه المدرسي والمهني على مقيا هو الدرجة :المهنيالتوافق  .1  

 الدراسة.افق المهني المستخدم في التو 

 ي منوالمهنهي الدرجة التي يحصل عليها مستشار التوجيه المدرسي  :المدركةالكفاءة الذاتية  .2   

 الدراسة.خالل استجابته على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة المستخدم في 

ية ني بوالهي المتمثلة في عينة مستشاري التوجيه المدرسي والمه مستشار التوجيه المدرسي والمهني: .3

                                                                                    مستغانم.                                                                                

 . حدود الدراسة:7
ة تم تطبيق الدراسة على عينة من مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بوالي دود البشرية:الح. 1 

 مستغانم. 

 من منتصف شهر جانفي الى غاية منتصف شهر مارس : تم تطبيق الدراسة ابتداءالحدود الزمانية. 2

                                                                                         . 2019/2020من السنة الجامعية 

                                                       المهني بوالية مستغانم.                      لمدرسي و مركز التوجيه ا الحدود المكانية:. 3

ى لمدركة لدعالقته بالكفاءة الذاتية افي  التوافق المهني الموضوع الحالي يعالج:  الحدود الموضوعية. 4

 المهني بوالية مستغانم.                              نة من مستشاري التوجيه المدرسي و عي
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 تمهيد:
فة من تسبب اشكاال مختل وهذه االخيرة النفسية،يعد اسلوب الحياة العصرية مصدرا رئيسيا للضغوط 

مسببة  فان هذه الضغوط تنتقل الى المجتمع ونتيجة لذلك، واالجتماعية،الفسيولوجية  النفسية،المشكالت 

 بها،عمل يالمؤسسة التي  المهنية الىمهارات الفرد  وعدم كفايةالضغوط  أثرفقد ينتقل  مختلفة،له اخطارا 

 المجتمع،الى  ومن ثم

ل حوادث العم االبداع،، قلة مثل انخفاض الرضا عن جودة العمل بالتالي ينتج عن ذلك خسائر مهنيةو  

 لوسائلاالفرد دائما للبحث عن الوسائل التي تمكنه من تحقيق التوافق ومن اهم هذه  وعليه يسعى الخ،...

بحيث يحاول احداث نوع من التواؤم  نجد العمل، حيث يسعى الفرد الى بلوغ توافقه في مجال عمله

 يئة المهنية واالجتماعية التي يعيش فيها.والتوازن مع الب

حيط ويعتبر التوافق المهني جزء من التوافق العام للفرد في شتى مجاالت حياته، ويشمل توافقه مع م 

ير ن تغيالعمل بما يتضمنه هذا المحيط من عوامل بيئية كثيرة طبيعية واجتماعية ويطرا على هذه البيئة م

 من وقت آلخر.

ق لتوافلمهنية اإلداريين والمشرفين والمرؤوسين وظروف العمل وساعاته ونوعه، ويتميز اوتتضمن البيئة ا

 المهني بالمرونة ويتحقق خالل سنوات عمل الفرد اي خالل تاريخه المهني.
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I . التوافق :مفهوم 
 واصطالحا: تعريف التوافق لغة .1

معه  وافقة، واتفقم " أن التوافق" مأخوذ من وفق الشيء أي الءمه وقد وافقهم لسان العربأ. ورد في 

يسلك  أن التوافق في الفلسفة هو أن معجم الوسيط، وكما ورد في (68، ص 1994)ابن منظور، توافقًا 

 (1047، ص 2004)أنيس وآخرون، الفرد مسلك الجماعة ويتجنب االنحراف في السلوك 

 وعدم يفين السابقين لتعريف التوافق في اللغة أنه " يعني المالئمة واالنسجاميتضح للباحثة من التعر 

 النفور" .

يز التوافق: تتم فيلحظ الباحث في هذا المفهوم أنه مر بمراحل ميزت تطور مفهوم اصطالحا:ب. أما 

مراحل حياة الفرد بمواجهة ظروف ومواقف مختلفة باختالف خصائص ومميزات كل مرحلة، ولقد سعى 

 ا الىاالنسان منذ القدم الى تحقيق التوافق مع البيئة التي يعيش فيها فكان في كثير من االحيان يلج

 ب للحصول على درجة معينة منالسحر والشعوذة والتنجيم سعيا منه لمعرفة الحظ واالطالع على الغي

 (. 19، ص1974)دسوقي ،االطمئنان واالستقرار 

ومن جهة اخرى يرى " المليجي وعبد المنعم " ان استخدام لفظ التكيف يكون للداللة على التكيف 

بوجه البيولوجي، اي التكيف مع البيئة، في حين يستخدم لفظ التوافق للداللة على التكيف االجتماعي و 

 (.386، ص2004مليجي، )العام 

لذا يمكن القول ان مفهوم التوافق كغيره من المفاهيم النفسية االخرى عرف تطورا واضحا وارتباطا كثيرا 

بعلم االحياء ليصبح فيما بعد ذا طابع نفسي خاص به، وعليه ان االنسان لكي يكون متوافقا مع ظروف 

بيئته، يجب عليه ان يدرك ما يريده وما يرغب حياته ومختلف المواقف التي يتعرض لها، مع نفسه ومع 

فيه لنفسه وما يريده االخرين، حتى ال يقف في سبيلهم ويعترض طموحاتهم واهدافهم ورغباتهم ويحترم 
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مشاعرهم، ويعرف كذلك ظروف بيئته ومواقف حياته، وكذا ادراك كل مسببات ومصادر الضغوط والسبل 

يؤدي الى ابداع وانجاز اشياء جديدة لها  ولآلخرين تسهم بدرجة الكفيلة للتعامل معها ومواجهتها، مما 

كبيرة في توافقه ، فالتوافق يلعب دورا كبيرا ومهما في حياة الفرد، لما له من عالقة مع عدة متغيرات والن 

الهدف المنشود الذي يحاول الفرد الوصول اليه يجعله جاهدا من جل ضبط التوازن بين جوانب حياته 

 (. 38 - 37،ص  1982) الرفاعي ،  المختلفة

يش ذي يعكما يشير المفهوم البيولوجي الى ان الكائن الحي يحاول ان يوائم بين نفسه والعالم الطبيعي ال

وجي لبيولافيه، و محاولة منه للبقاء، اما من المنظور النفسي السيكولوجي فقد استعار علم النفس المفهوم 

ت لكائنااليدل بطريقة افضل عن العملية السلوكية والتي بواسطتها تتمكن ووظفه باسم التوافق بدل التكيف 

حاول لذي يالحية من اشباع حاجاتها وتخطي العوائق البيئية فالتكيف بمعناه العام هو العملية او السلوك ا

ف به الفرد التغلب على الصعوبات والعوائق التي تقف حيال تحقيق حاجة ما او دافع ما لذلك فالتكي

ي تضمن تغيرات في سلوك الكائن االنساني يستطيع ان يوجه استجابات للظروف البيئية المختلفة التي

يرة تواجهه او يعيش في كنفها و تلك التغيرات تتسم بالمرونة في مواجهة مطالب وظروف المجتمع المتغ

 ( .277، ص  2009)عبد هللا ، 

البه جوهريا من جانب الفرد لكي يواجه حاجاته ومطوبعبارة اخرى ان التكيف او الموائمة يتضمن تغيرا 

، مرنا والظروف المتغيرة للمجتمع وهذا التغيير يجب ان يكون متسما بالمرونة او ينبغي ان يكون توافقا

 ويعني هنا مصطلح التكيف ان اي تغيير في الكائن الحي سواء اكان في الشكل او في الوظيفة يجعله

 حياته وبقاء جنسه. أكثر قدرة على المحافظة على

ويشير " القوص" الى ان حاالت التكيف المناسب دالة بوجه عام على الصحة النفسية واما حاالت 

التكيف غير المناسب فإنها تفصح في العادة عن انحراف معين في الصحة النفسية، والمعنى ان التكيف 
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اما، ويمنع الوقوع في الصراع بطريقة السليم هو الذي يخفض التوتر عند ظهور حاجة او دافع او يزيله تم

، ص 2009)عبد هللا، تكفل التوازن بين الفرد وبيئته وتحافظ على التوازن بين العمليات النفسية المختلفة 

227- 228). 

تلزم تي تسفاإلنسان يتالءم مع البيئة الطبيعية يستطيع ان يتوافق مع الظروف النفسية واالجتماعية به وال

 لك مان يتالءم ويتكيف معها، وتدفع ظروف الحياة الفرد الى هذا التكيف ويساعده على ذمنه باستمرار ا

 (.152، ص1994)مرسي، لديه من ذكاء وقدرته على التطبع االجتماعي 

يير وحسب "مخيمر " فالتوافق هو الرضا بالواقع المستحيل التغيير وهو جمود وسلبية واستسالم، او تغ

د الفر  هو مرونة وايجابية وابتكار، ويرى بان عملية التوافق تتضمن اما تضحيةالواقع القابل للتغيير و 

رجي بذاته، نزوال عند مقتضيات العالم الخارجي او تتضمن تشبث الفرد بذاته وفرضها على العالم الخا

 (.27، ص1984)زهران، 

ف تعاريد بحيث اختلفت الويالحظ هنا أن التوافق كغيره من المفاهيم النفسية االخرى، ليس له تعريف محد

 حسب االتجاهات الفكرية المختلفة وسنحاول التطرق للبعض منها:

 التوافق على أنه "المرونة التي يشكل بها الكائن الحي اتجاهاته (,Young 1960يونغ ) عرفوقد 

ه وسلوكه في مواجهة مواقف جديدة بحيث يكون هناك تكامل بين تغيير الكائن الحي عن طموحه وتوقعات

 (.33، ص1990)محمد، ومتطلبات المجتمع " 

 كن بواسطتها مواجهة ماومنه نستنتج ان يونغ في التعريف سابق الذكر اعتبر ان التوافق عملية يم

 ائناتيعترضها من مواقف جديدة، ومدى ارتباطها بما يتطلبه المجتمع ولكنه يعتبر التوافق خاص بكل الك

 الحية رغم حصره لدى االنسان فقط عند الكثير من علماء النفس.
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ل على الحصو  بأنه "حالة من عالقة التجانس مع البيئة التي يستطيع الفرد فيها: Eysenckيزنك  ويعرفها

 (.125، ص1998)عبد الحميد، االشباع لمعظم حاجاته وان يحقق المتطلبات الجسمية واالجتماعية "

دها وعليه يرى " ايزنك " ان التوافق هو حالة حصول الفرد على مجموعة اإلشباعات المختلفة التي يري

 يريده ممن يحيطون به " ولكن الفرد ليس بمعزل عن المجتمع وبالتالي فقد تتعارض رغباته مع ما 

تبدو  " ان التوافق حالة من التالؤم واالنسحاب بين الفرد وبيئته، (18، ص1976راجع )ومن جهته يرى 

في قدرته على ارضاء اغلب حاجاته وتصرفه يكون مرضيا ازاء مطالب البيئة المادية واالجتماعية، 

اعية اجتم ما يواجه موقفا جديدا او مشكلة ماديةويتضمن التوافق قدرة الفرد على تغيير سلوكه وعاداته عند

 او اخالقية او صراعا نفسيا يناسب الظروف الجديدة". 

صية يتضح ان التعاريف السابقة تنسب الى االتجاه االجتماعي، والذي يركز على المجتمع ويرى لن الشخ

يير المعا التي تقف في وجه تلكالتوافقية هي تساير المجتمع وثقافته، ولكنها قللت من قيمة الفرد وطاقته 

 وتغييرها، وبالتالي التركيز على جانب واحد فقط من العملية التوافقية.

سجمة مع أنه "عالقة إيجابية يقوم بها الفرد متعمدًا لتكون العالقة متناغمة من (1988بخيت )كما عرفه 

لية نفعاالبيئة المحيطة به وهذا ينطوي على قدرة الفرد على إدراك الحاجات البيولوجية واالجتماعية واال

 التي يعاني فيها ".

عية السلوك والبيئة الطبي بأنه "عملية دينامية مستمرة تتناول (1997عرفه زهران ) في نفس السياق

 . " واالجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته
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أن " التوافق هو قدرة الفرد التي تؤهله الى الشعور بالرضا  (15، ص2001)من جهته عطية ويرى 

ضا لشعور بالر والتقبل لذاته من خالل المبادئ والقيم واالهداف التي ارتضاها لذاته باإلضافة الى ا

 االجتماعي وتقبل الجماعة التي يعيش بداخلها" 

نطوي يوعليه يتضح من خالل ما جاء في التعريفين السابقين ان العملية التوافقية تركز على الفرد وما 

 يا اوعليه من بناء نفسي وحاجات ودوافع، وكما ترتكز على المحيط الذي يقع فيه الفرد سواء اكان طبيع

 ثقافيا وهي النظرة االكثر موضوعية. اجتماعيا او

ن لتواز مما سبق عرضه يمكن اعتبار ان التوافق هو تلك العملية التي يسعى من خاللها الفرد الى احداث ا

 ياح.بين اشباع حاجاته وطموحاته وما تتطلبه البيئة المحيطة، مما يخلق لديه االحساس بالرضا واالرت

ا من هنو السلوكية التي تستطيع بها الكائنات الحية اشباع حاجاتها  وبالتالي فالتوافق يدل على العملية

 ية اوفالتوافق عبارة عن سلسلة من العمليات تبدأ حيث يفشل الفرد في اشباع حاجة من حاجاته البيولوج

ب فق يجالنفسية او االجتماعية، وتنتهي تلك العمليات بإشباع هذه الحاجة، وعليه فان االنسان لكي يتوا

 (.15، ص1974)دسوقي، عرف ما يريده هو وما يريده االخرين منه ان ي

اعل التف مما سبق من تعريفات يتضح للباحثة أن التوافق يعني " االيجابية في التفاعل واالستمرارية لهذا

 بكافةو وينتج عن هذا التفاعل الرضي والقبول بين الفرد ونفسه من جهة وبين الفرد والبيئة المحيطة به 

 ها ".مكونات

ان الشخص المتوافق هو الذي يستطيع مواجهة الصعوبات بأشكالها المختلفة في سلوكه وعاداته ما 

رد ( سيدني جورا(Sidney jourardيناسب الظروف الجديدة او تغيير البيئة المحيطة بما يناسبه، وحسب 

 فان هناك نوعين من التوافق بالنسبة للفرد وهما: 
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ه اذج سلوكويتمثل هذا النوع في التمتع بالصحة عندما يغير الشخص نم الذات:التوافق بالتأثير على أ. 

ن في اتجاه الصحة النفسية ويكون غير صحي عندما تتغير الشخصية بتنقالت الفرد الى حد ما بعيدا ع

 الصحة النفسية )الشخصية السوية(.

 الذي يبقي الشخصية دون تغيير، وعوض من تلك تكون وهو التوافق بتعديل الظروف الخارجية:  ب.

 معاناة الشخص المكافح في تغيير محيطه متضمنا سلوكيات غيره من االشخاص الى غاية اشباع حاجاته

 (.17، ص1999)قريشي، وتخفيض معاناته 

اط رتبلال مما سبق يمكن اعتبار التوافق أحد المفاهيم االكثر شيوعا في علم النفس والصحة النفسية وذلك

 ة الىالشديد بالشخصية في جميع مراحلها ومواقفها وتضاعفت االهمية في هذا الصدد نظرا الزدياد الحاج

 االمن واالستقرار النفسي.

متعددة يمكن بها « Approchesمداخل ومقاربات "  هناك :التوافقاالتجاهات االساسية في تفسير . 2

 تفسير التوافق وسوء التوافق وهي كاالتي: 

ن يعتمد هذا المدخل على ان )الصحة الجسمية( تعني التوافق التام بيالمدخل الفسيولوجي:  .أ

 الوظائف الجسمية المختلفة مع القدرة على مواجهة الصعوبات العادية المحيطة باإلنسان مع

 االحساس االيجابي بالنشاط والقوة.

لتكامل ايعتمد هذا المدخل على ان )الصحة النفسية( تعني التوافق التام او المدخل السيكولوجي:   .ب

لى ادة عبين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة االزمات النفسية العادية التي تطرأ ع

 االنسان مع االحساس االيجابي بالسعادة والكفاية.

ويعتمد هذا المدخل على ان الشخصية المتكاملة هي الشخصية التي ال المدخل الثقافي واالجتماعي:  .ج

يظهر عليها تناقض او صراع او عدم تناسق، ويجب االشارة في هذا المقام الى ان التكامل بالنسبة 
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رجة العالية نسبيا للشخصية يعتبر مسالة درجة، ال يمكن ان تحقق في الواقع بصورة متكاملة، ذلك الن الد

 من التكامل توجد إذا كان الشخص يقوم بأدوار محددة تحديدا واضحا.

 والخالصة، قد يبدو ان هناك اوجه اختالف في هذه المداخل الثالثة في النظر الى التوافق النفسي

واالجتماعي او )التوافق او سوء التوافق(، وذلك راجع الى اسس فسيولوجية سيكولوجية او اسس 

 اجتماعية، ويمكن ان يكون هذا االختالف راجع الى: 

او  ق المضمون العام للتفسير الذي يأخذ به هذا االتجاهالتركيز على اهمية جانب معين في نطا .أ

 ذاك.

 ادرجت وحدة اإلطار المرجعي الذي يتمثل في نظرية عامة لتفسير التوافق. .ب

ل هذا ويجب االشارة الى التماثل في المضمون العام للتفسير في ضوء كل مدخل من هذه المداخ .ج

 الثالثة.

ية النفسو توافق، والتي تشمل هذه الوجوه الثالثة الفسيولوجية والواقع ان النظرة المتكاملة في دراسة ال

صلح تواالجتماعية، انما تشكل نظرة متكاملة االطراف لموضوع التوافق ولكن كل منها واحدة على حداال 

وجية اساسا لتحليل التوافق وتفسيره، وذلك ان كل مظهر سلوكي هو نتيجة حتمية لتفاعل العوامل البيول

 (.52-51، ص2005)مجدي، جتماعية بطريقة دينامية والنفسية واال

تختلف انواع التوافق التي يصل اليها الفرد في حياته اليومية، فهناك التوافق مع نفسه، : . ابعاد التوافق3

مع المحيط الذي يعيش فيه، وتلك مرتبطة بتعدد مجاالت الحياة، فهناك من التوافق ما يهتم ويختص 

بالعالقات مع االخرين كما في الدراسة والعمل وغيرها ويمكن حصر ابعاده في بالفرد وهناك ما يتصل 

 ثالث ابعاد اساسية هي:
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 ا الرايينصب اهتمام هذا البعد على الجوانب السيكولوجية للفرد، حيث يرى اصحاب هذأ. البعد النفسي: 

يأتي لى تخفيف التوتر، و ان التوافق يتحقق بإشباع حاجت الفرد ودوافعه وهذا يعني ان التوافق يعمل ع

ذلك عن طريق االعتدال في االشباع العام، ويتميز هذا النوع من التوافق بالضبط الذاتي وتقدير 

 المسؤولية.

ن ان التوافق السليم والسوي هو اعتدال الشخص في اشباع متطلباته وليس اشباع واحدة م Smithوترى 

 المتطلبات على حساب متطلبات اخرى او حاجات اخرى.

ستوى اال ان االحداث النفسية تعمل على استبعاد حاالت التوتر واعادة الفرد الى مستوى معين وهو الم

شبع لذي ييها، فالفرد يكون سلوكه مدفوعا بدافع معين نحو الهدف االمناسب لحياته في البيئة التي يعيش ف

ب د تغلقحاجاته، وعندما تعترضه عقبة فانه يقوم بأفعال واستجابات مختلفة حتى يجد انه باستجابة معينة 

 (.39،  1999كامل ،  على هاته العقبة والوصول الى هدفه وأشبع حاجاته ودوافعه )

تسم تفي قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعية راضية ومرضية، وعالقات  لىويتجاالجتماعي: ب. البعد 

 نالخريابالتعاون والتسامح وااليثار، ال يشوبها العدوان، االرتياب، االتكال او عدم االكتراث لمشاعر 

 (.577، ص1976)راجع، 

دة الجي قات االجتماعيةكما يظهر في قدرة الفرد على مجارات قوانين الجماعة ومعاييرها وكذلك عقد العال

مع المحيطين به من افراد وجماعات، ومن بين صوره تغيير الفرد لسلوكه وهذا ما يناسب الظروف 

، ك اخروالمواقف االجتماعية الجديدة او يقوم باإلقالع عن سلوك كان قد ألف اتباعه او اعتاده الى سلو 

ي، )الزياد هذه الحالة يقوم بتغيير بيئتهحيث يتضح له ان السلوك االول ال جدوى منه، او الفرد في 

 (.   203، ص1969
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رمي يان: " التوافق عملية اجتماعية تتضمن نشاط االفراد والجماعات وسلوكهم الذي  زكي ومن جهته يرى 

من لفة و الى المالئمة واالنسجام بين الفرد والفرد وبين مجموعة افراد وبيئتهم، او بين الجماعات المخت

وانب الضروري ان يتكيف االفراد لما يسوء مجتمعهم من عادات واذواق واراء واتجاهات حتى تسير ج

 (.380، ص1978)بدوي،  الحياة االجتماعية في توافق تام

ين كلي بمما سبق ذكره يمكن القول بان البعد االجتماعي يركز على تحقيق العالقات الجيدة واالنسجام ال 

وث ب النفسي للفرد في حدالشخص والبيئة المحيطة به، وانحصاره على الجانب االجتماعي واهمال الجان

 التوافق.

عملية  افق هوهذا البعد يقوم اساسا على التفاعل بين البعد النفسي واالجتماعي، فالتو  لبعد التكاملي:ج. ا

ائل ذات وجهين، فالفرد ينتمي الى المجتمع بالدرجة االولى وفي نفس الوقت يقدم المجتمع للفرد الوس

واكب ينشط نشاطا خالقا ليالضرورية لتوظيفها في تحقيق الطموحات والرغبات وتفجير الطاقات الكامنة ل

 اللهذا التغيير الحاصل في المجتمع، حيث ان الفرد والمجتمع يرتبطان معا في عالقة تبادلية تأثيرية، و 

             .                                  (380، ص1978)الزيادي، يمكن تصور نصف منهما دون االخر 

توجد مجموعة من العوامل والتي من شانها ان تساهم في نجاح او فشل العملية  :. عوامل التوافق4

 التوافقية للفرد ويمكن حصرها في عوامل خاصة بالفرد وعوامل خاصة بالبيئة ويمكن حصرها فيما يلي: 

يمتلك الفرد االكثر نضجا وسائل تحقيق الرغبات والطموح، فالسن يعتبر عامل اساسي في مدى  أ. السن:

اح التوافق وذلك لقدرة الفرد الناضج على التفكير في الوسائل والغايات على حد السواء، ومدى نج

ومالءمتها لتجسيد وبلوغ غاياته فغالبا ما يغير الشخص اهدافه وخاصة ما بعد سن المراهقة، عندما يدرك 

دون بلوغه الى االهداف عدم تماشي اهدافه وغاياته مع ما قد يواجهه من عقبات ذاتية وبيئية والتي تحول 

 المسطرة سابقا. 
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ثناء اثبتت الدراسات انا ثمة اختالف في مستوى الطموح الذي يستوجب وجوده لدى االفراد اب. الجنس: 

ة تحقيق التوافق وهذا بين الجنسين، فالذكور أكثر طموحا من االناث، بحيث ان الرجال يشعرون بحاج

وق الترقية، الوظيفة ...الخ حيث انهم يتجهون الى وضع اهداف تفأكبر للتحصيل في العمل، الرياضة، 

 امكانياتهم.

ن والفروق بين الجنسين تزداد بتقدم السن اي العمر، حيث يتوسع مجال االهتمام لدى الرجال أكثر م

ة النساء، حيث ان الرجال يعملون على تحقيق مجموعة من الحاجات تتعلق بجوانب مختلفة منها المهني

تساع المكانة االجتماعية، في حين ان النساء تكون مقتصرة على الجانب االسري، وهذا ما يؤكد ا ومنها

 او تعدد عمليات التوافق عند الرجال أكثر منه عند النساء. 

تمرارها، فق واستلعب القدرات العقلية دورا كبيرا في نجاح عملية التوا ج. االستعدادات والقدرات العقلية:

ته ع بيئمرد أكثر ذكاء وخيال مبدع، كلما كان باستطاعته القيام بتحديد اهداف معينة تتفق فكلما كان الف

 ،1974غريب، )وامكاناته ومحيطه االجتماعي وبذلك يساعده هذا على تحقيق اهداف ابعد وأكثر صعوبة 

 (.83ص

 ووضع ير على تحديدوعليه يمكن القول بان الصحة النفسية والقدرات العقلية تساهم بشكل كبير في التأث

 االهداف الواقعية عند االشخاص. 

اكدت اغلب الدراسات ان خبرات النجاح من شانها ان ترفع من مستوى طموح د. خبرات النجاح والفشل: 

االفراد وتولد لديهم رغبة أكبر في تحقيق التوازن والسعي الى ارساء قواعد واسس التوافق على العكس من 

من شانها ان تؤدي باألفراد الى رسم خطط لتحقيق اهداف تتماشى مع قدراتهم مما ذلك فان خبرات الفشل 

يدل على سوء التوافق، فخبرات النجاح والفشل ليس لها مغزى اال في إطار االهداف التي يصنعها الفرد 

 (. 115، ص1978)جابر ، لنفسه
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خص خصية وصفات انفعالية، فالشوعليه فان استجابة الفرد ازاء الفشل او النجاح تحدد وفقا لعوامل ش

يدة ها شدالمتوافق يكون قادرا على مواجهة نفسه، و يعدل قدراته عندما يدرك ان الحاجات التي يريد اشباع

حكم االرتفاع، اما الشخص غير المتوافق يكون حساس اتجاه الفشل، و يغير اهدافه عند تكرار الفشل، ب

ء ق في النشاطات التي لديه فيها قدرة اكبر،  بينما سيان الشخص اثناء فشله يحاول تعويضه بالتفو 

نكار التوافق يبالغ في التعويض، و يحاول التفوق في نفس النشاطات التي هو ضعيف فيها، محاولة منه ا

 ضعفه مما سيؤدي به الى سوء التوافق .      

ي واالقتصادي لألسرة لدراسات الى ان المستوى االجتماعاشارت العديد من ا المستوى االجتماعي: -ه

ي جتماعيعد من العوامل الهامة والمؤثرة في مستوى طموح االفراد، وعليه فاألفراد الذين ينتمون لوضع ا

واقتصادي مرتفع لديهم فرصة أكبر من ان يطموا الى مستويات تعليمية ومهنية عالية، عن االشخاص 

 (.15، ص 1995 فهمي،)المنتمين لوضع اجتماعي منخفض 

ا هم، ممالعموم فان االسرة لها دور كبير في مساعدة ابنائها على تحقيق طموحاتهم ورغباتهم واهدافوعلى 

ذي فز التوفره من امكانيات يستطيع االفراد بواسطتها التغلب على العوائق التي تعترضهم وتكون لهم الحا

 يدفعهم نحو تحقيق اهدافهم وبالتالي تحقيق التوافق.

اخرى و ن العملية التوافقية تتحكم فيها العديد من العوامل بعضها مرتبط بالفرد مما سبق الذكر يتضح ا

قف على ق يتو مرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها من كل جوانبها الطبيعية والثقافية واالجتماعية، فعليه التواف

دث  يح، حتى القدرة الفرد على إدراك قدراته وامكانياته عندما يسعى الى رسم طموحاته وتوقعاته واهدافه

 هدافها اختالل في تحقيقها، فمعرفة نقاط الضعف والقوة لديه من شانها ان تولد لديه واقعية في اختيار 

 وطموحاته وخلق القدرة على تجسيدها دون االخالل بالتزاماته نحو المجتمع والبيئة المحيطة به.

 :. خصائص التوافق5
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ن حي يتفاعل الداللة الوظيفية لعالقة اإلنسان باعتباره كائإن التوافق يشير إلى  :التوافق عملية كلية .أ

إلنسان لية فاعلى تلك الخاصية المميزة لهذه العالقة الك مع البيئة المحيطة بكيانه كله، ويعد التوافق بناء

 ية البين عنصرين ال يعد توافقًا، كما أن قصر التوافق على السلوك الخارجي مع إغفاله تجاربه الشعور 

ري، )دمنهو وافقًا، بل إن التوافق هو التفاعل الكلي والشمولي بين اإلنسان والبيئة المحيطة به يعد ت

 (82، ص1987

نهائية بل  فعملية التوافق مستمرة على مدى الحياة وال تتم مرة واحدة وبصفة: التوافق عملية دينامية .ب

أو  اعها وأن التوافق يمثل المحصلةتستمر طوال الحياة التي تتضمن سلسلة من الحاجات المتغيرة إلشب

تلك النتائج التي تتضمن عنها صراع القوى المختلفة، بعضها ذاتي واآلخر بيئي وبعض القوى فطري 

ن إوالبعض اآلخر مكتسب والقوى البيئية بعضها مادي وبعضها اآلخر قيمي وآخر اجتماعي وفي النهاية 

 (.83، ص1997دمنهوري ،)الذكر  التوافق هو المحصلة لكل القوى السالفة

موه نويعني هذا أن نضع في اعتبارنا حاجات الفرد ودوافعه في مراحل : التوافق عملية ارتقائية .ج

ن أيجب  المختلفة فلكل مرحلة متطلباتها وحاجاتها ، فالنمو اإلنساني ليس إاًل سلسلة من الواجبات التي

ا دي عدم تعلمه لها أو فشله في تعلمها فإنهيؤدي إلى رضا المجتمع عنه ورضاه عن نفسه ، بينما يؤ 

مع تؤدي إلى تعاسته وسخط المجتمع عليه وهذا بدوره يشعره بعدم التوافق مع نفسه من جهة ومع المجت

 من جهة أخرى ، وإن كل واحد من هذه الواجبات يظهر في سن معين من مراحل النمو خالل حياة الفرد

 ى أسسونجاحه في تعلم الواجبات األخرى وهذه الواجبات تقوم عل ويؤدي تعلمه هذه الواجبات إلى سعادته

 (.39-38، ص1987)فهمي، ثالثة بيولوجي، اجتماعي، ونفسي 

يستهدف التوافق الرضا و راحة البال و االطمئنان نتيجة الشعور بالقدرة الذاتية على : اهمية التوافق -6

التكيف مع البيئة والتفاعل مع االخرين وال يحتاج ذلك ألكثر من التعرف على حاجات النفس ومعرفة 

فعه امكانيات البيئة، واهمية التوافق تظهر من خالل مساعدة االنسان على اشباع حاجاته وارضاء دوا
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بالطرق المشروعة التي حددها المجتمع مع مراعاة امكانيات البيئة فالتوافق كوسيلة هو عملية اشباع 

حاجات الفرد التي تثير دوافعه بما يحقق الرضا  عن النفس واالرتياح لتخفيف التوتر الناشئ على الشعور 

هذه الحاجات، واحسن تناول ما بالحاجة ويكون الفرد متوافقا اذا ما احسن التعامل مع االخرين بشان 

 يحقق رغباته، بما يرضيه ويرضي الغير ايضا ويمكن حصر اهمية التوافق فيما يلي  : 

 قدرة الفرد على مواجهة المشاكل بمعرفة االسباب ومحاولة التغلب عليها. أ. 

 قدرة الفرد على التكيف من المتغيرات المختلفة والحفاظ على توازنه االنفعالي.  ب.

هم ي تساتمكين الفرد من ازالة تأثراته عن طريق االشباع للحاجات المختلفة بالطريقة المشروعة والت  ج.

 في سعادته وسعادة االخرين.

 اقامة عالقة اجتماعية ايجابية مع باقي افراد المجتمع يسودها الود واالحترام المتبادل. د.

ن عقدراته وتوظيفها في حياته العملية وذلك ه. اكتساب المهارات والخبرات التي تمكنه من استغالل 

 طريق احتكامه بالجماعات وحسن توافقه معها.

، 1974)دسوقي، تمتع الفرد بالصحة والتوافق النفسي واالجتماعي مما يساهم في زيادة انتاجيته  و.

 (.386 -385ص

IIالتوافق المهني . : 

بالتوافق المهني ويمكن التطرق الى بعضها لقد تعددت التعاريف الخاصة : . مفهوم التوافق المهني1

 فيما يلي:
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لفرد االتوافق المهني بأنه" العملية الديناميكية المستمرة التي يقوم بها  (156، ص1987عوض )يعرف 

 .  لتحقيق التالؤم بينه وبين البيئة المهنية )المادية واالجتماعية( والمحافظة على هذا التالؤم"

 متمثال في االتي: Scottتعريفا للتوافق المهني ذكره  (39ص، 1980القادر )كما أورد 

لعمل، اه في بانه توافق الفرد مع بيئة العمل، فهو يشمل توافق الفرد لمختلف العوامل البيئية التي تحيط ب 

 ج طهفر وتوافقه في التغيرات التي تطرأ على هذه العوامل بمرور الزمن وتوافقه لخصائصه الذاتية ويتفق 

 التعريف حيث ذكر بان التوافق المهني يعرف بانه: مع هذا

ه توافقو توافق الفرد مع عمله، فهو يشمل توافق الفرد لمختلف العوامل البيئية التي تحيط به في العمل، 

ان فللتغيرات التي تطرأ على هذه العوامل على مر فترات من الزمن وتوافقه لخصائصه الذاتية، وهكذا 

عتبر عليه وزمالئه ومع مطالب العمل ومع قدراته الخاصة ومع ميوله ومزاجه، ي توافق الفرد مع المشرف

 (.156، ص1984)النيل، هذا جميعا متضمنا في مفهوم التوافق المهني 

ع مبانه: " تكيف الفرد مع عمله الذي يستطيع ان يؤديه بنجاح ألنه يتناسب  عبد الخالقكما يعرفه 

 يل الى ممارسته ألنه يتفق مع ميوله ومستوى طموحه وفكرته عنذكائه، قدراته والذي يرضى عنه ويم

 . (07، ص1983)محمد ، نفسه "  

بما  : ان التوافق المهني هو توافق العامل مع جميع متغيرات العمل،بديع محمود قاسمومن جهته يرى 

اته مما يبعث على الرضا الوظيفي ويتضمن ذلك رضا العامل واشباع حاجاته وتحقيق طموحاته وتوقع

انه فلرضا اينعكس على انتاجيته وكفايته وعالقته بزمالئه ورؤسائه ومع بيئة العمل، وإذا لم يتحقق للعامل 

)الشاذلي، ينعكس سلبا على انتظامه في العمل حيث يكثر تذمره وشكواه وغيابه وتأخره عن العمل 

 (.64، ص2001
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عد بعامل المهني في حالة الرضا التي يشعر بها ال انطالقا من التعاريف السابقة يمكن القول بان التوافق

 سعيه لخلق نوع من االنسجام بينه وبين بيئته المهنية فالتوافق المهني هو عملية مستمرة وتتميز

ه جد فيبالديناميكية نظرا لتعدد حاجات االفراد وتغيرها المستمر وكذلك تغير المحيط المهني الذي يتوا

 الفرد.

ريف فهناك من ركز على دور القدرات الخاصة وحاجات الفرد في توجيه السلوك وعليه اختلفت التعا

بهدف تحقيق درجات معينة من التوافق المهني وهناك من ذهب الى االهتمام والتركيز على مظاهر 

افق التوافق والمتمثلة في الرضا ومن جهة اخرى يرى البعض بان التوافق المهني ال يجب حصره في التو 

 فقط وانما يشمل كل التغيرات التي تطرأ على البيئة وخصائص الفرد الذاتية.  مع البيئة

لقد سبق وان تم التطرق الى مفهوم التوافق المهني على انه تلك العمليات  :. نظريات التوافق المهني2

السلوكية التي يقوم بها الفرد اثناء بحثه من اشباع حاجات معينة ويتوقف نجاحه في ذلك على مدى 

تحقيقه لمجموعة من اإلشباعات التي كام يطمح اليها، ولقد قامت دراسات عديدة لتحديد هذه الحاجات 

ز ما توصلت اليه هذه الدراسات هي تلك النتائج التي تقدمها لنا مجموعة من النظريات والتي ولعل أبر 

 سيتم التطرق اليها بالتفصيل فيما يلي: 

التنظيم  م، وعرفت باسم 20وبداية القرن  19وقد ظهرت هذه النظرية في نهاية القرن  النظرية المادية:.أ

ساعد االدارة د حاولت تحديد االسس العلمية والقيم المادية التي ت(، وقTaylorالعلمي للعمل بقيادة )تايلر()

 على زيادة االنتاج بأقل جهد ممكن وزمن اقل.

وتعتبر هذه النظرية بان االنسان العامل االقتصادي بطبعه يسعى جاهدا لزيادة امواله فحسب هذه النظرية 

فان الفرد يعمل ويطمح الى تحقيق أكبر قدر ممكن من المال، حيث يعمل على زيادة االنتاج بغرض 

حسب تايلور البد من  تحسين اجره، وبالتالي جمع أكبر قدر من االموال ولكي تزيد المؤسسة من انتاجها
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العمل على التفرقة بين العمال ذوي الطموح العالي، الذين يسعون الى ربح أكبر قدر من المكافآت المالية 

 وبين ذوي الطموح المنخفض.

نه ي تمكفتعمل على تحقيق الطموحات االولى بشكل سريع وتوفر له الوسائل المادية المناسبة والحديثة الت

 كما تعمل على تدريبه على استعمالها قصد زيادة االنتاج. من االنتاج السريع،

ا يا إذومن هنا نستنتج ان تايلور قد حصر متطلبات وحاجات االفراد في االجر، فالفرد يكون متوافقا مهن

 استطاع ان يحصل على االجر المناسب.

موحا طن الفرد يملك ان نظرية تايلور التي تؤكد على ضرورة توفير االجر المادي، وا تقييم النظرية:

ية لصناعماديا يسعى الى تحقيقه، قصد تحقيق التوافق في البيئة المهنية وكانت بمثابة الثورة الفكرية ا

بر ي تعتحيث استطاعت ان تبين لنا طبيعة انسانية معينة، وهذه الطبيعة التي تعبر عن مادية الفرد، والت

 ه من خالل محيطه المهني.اهم جانب حسب هذه المدرسة يسعى الفرد الى تحقيق

ث كان ح(، )التون مايو(، Elton Mayoلقد ظهرت هذه الدراسة بقيادة )مدرسة العالقات االنسانية:  .ب

ءة الهدف من الدراسات التي اجريت بشركة الكهرباء لمدينة )هاوثورن(، هي دراسة العالقة بين االضا

د الفرااة للتوقعات، فلقد اكدت هذه التجارب ان وفعالية العمال في االداء، اال ان نتائجها كانت مخالف

 يسعون من خالل عملهم الى تحقيق مجموعة من الحاجات تتمثل في االستقرار واالمن الوظيفي، تحقيق

 .(77، ص2008)عيسوي،االنتماء واالبداع في مجال مهنته 

 في تحفيز العاملينوقد قدمت هذه النظرية للمديرين مجموعة من القواعد واالساليب التي تساعدهم 

ومساعدتهم على تحقيق رغباتهم، مما يضمن لهم حسن التوافق وتركز هذه االساليب على ثالث انشطة 

 .(181، ص1987)والس، حسب ما اورده والس وهي كاالتي: 

 تشجيع العاملين على المشاركة في القرارات االدارية. .أ
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 اعادة تصميم الوظائف من اجل خلق تحديات للقدرات.  .ب

 تحسين تدفق االتصال بين الرئيس والمرؤوس. .ج

 : ا يليان سعي الفرد إلحداث التوافق مع بيئته المهنية يمر عبر تحقيق لمجموعة من الحاجات وتتمثل فيم

 تحقيق االستقرار. .أ

 تحقيق االمن الوظيفي.  .ب

 تحقيق االنتماء.  .ج

توقف يلتالي فوافق الفرد ابراز المواهب والكشف عن ابداعاته والمشاركة في اتخاذ القرارات وبا .د

 على تحقيق اشباع للحاجات السابقة.

لحاجات واهم ا لقد استطاعت هذه النظرية ان تبين لنا اهم الجوانب المؤثرة في سلوك االفرادتقييم النظرية: 

ب الجانبالتي يسعى االفراد الى تحقيقها، فهي تعبر بقوة عن طموح االفراد ويعاب عليها انها تهتم أكثر 

 نساني.اال

ل على : حسب هذه النظرية فالفرد يعم1954( )ابراهام ماسلو( Maslowنظرية )ج.  النظريات السلوكية: 

ينة تحقيق طموحاته، وقد سماها بنظرية الحاجات فالفرد يسلك طريقه الى مهنة ما قصد اشباع حاجات مع

 فهو يعمل على تحقيق التوافق بتحقيق طموحاته.

ن االفراد في محيط العمل يدفعون لألداء بالرغبة في انشاء مجموعة من وتفترض نظرية الحاجات ا

 (.181، ص1991)اندروسينر الفي، الحاجات الذاتية ويسندها )ما سلو( الى ثالثة افتراضات اساسية 

قد البشر كائنات محتاجة من الممكن ان تؤثر احتياجاتها على سلوكها والحاجات غير المشبعة ف .أ

 لسلوك، اما الحاجات المشبعة فال تصبح دافعة للسلوك.هي التي تؤثر في ا

  .ب
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لدنيا االحاجات حسب اهميتها. تقدم االنسان للمستوى التالي من الهرم عندما يتم اشباع الحاجات  .ج

 (141، ص1997)رشاد، انواع هي:  05وقد قسم )ماسلو( الحاجات الى 

 .حاجات تحقيق الذات 

 .حاجات احترام الذات 

 ة.الحاجات االجتماعي 

 .حاجات االمن 

 .حاجات فيزيولوجية 

وحسب هذه النظرية ال يمكن لإلنسان ان يحقق التوافق حتى يتمكن من تحقيق كل الحاجات بداية 

 بالدنيا في قاعدة الهرم الى المركبة في قمته.

سعى يلقد استطاع )ماسلو( من خالل نظريته ان يقدم لنا بالتفصيل الحاجات التي تقييم النظرية: 

توافق قيق الاالفراد الى تحقيقها ولقد ألّم الماما بجميع الجوانب التي يسعى االفراد من خاللها الى تح

 ولكن ما يعاب عليه انه تناسى الفروق الفردية لدى االفراد.

بقة ية الساولقد جاءت نظريته المعرفية بنظرية العاملين كتطوير النظر د.  نظرية فريدريك هرزبارغ : 

 اجات( ولقد اعتمد في ذلك على دراسة شملت مائتي مهندس ومحاسبين واستخدم طريقة  )نظرية الح

 الجوهرية في جميع البيانات وقد استخدم في المقابالت اسئلة مثل:

، 1991اندروسالفي، ندما تحس بالرضا التام بوظيفتك؟ )كيف يمكنك ان تصنف حالتك ع -

 ( .181ص

الي: ان العمال يرغبون في وجود مجموعات عوامل في محيط ولقد جاءت عموما نتائج الدراسة كالت

 العمل مما يساعدهم على التوافق، ولقد كانت استجابات افراد عينة الدراسة منقسمة الى مجموعتين:
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 المجموعة االولى: يرغب افرادها فيما يلي:

 .العمل في منظمة تعترف بإنجازاتهم 

 . العمل في مناصب تتوفر فيها فرص الترقية 

 .العمل في مناصب تتوافق متطلباتها مع قدراتهم قصد تقديم جهد أكبر 

 .العمل في وظيفة تمكنهم من استعمال جميع قدراتهم 

 المجموعة الثانية: يرغب افرادها فيما يلي:

 .العمل في منظمة ذات اشراف فني مناسب 

 صال السليمالعمل في جو تسوده عالقات انسانية مبنية على التعاون وروح الجماعة واالت 

 .العمل في منظمة توفر له وظيفة مستقرة 

 (.140، ص1997)رشاد،  العمل ضمن رفاهية ورقي 

ن مما يمكن قوله عن هذه النظرية بانها استطاعت ان تبين لنا طموحات مجموعة تقييم النظرية: 

اف المهندسين والمحاسبين في منظمات انتاجية والمتمثلة حسب )فريدريك هرزبارغ( في االعتر 

 باإلنجاز والعالقات المتبادلة ونمط االشراف المناسب والمنصب الدائم .

ائص ()ادون(فان هذه النظرية تحمل بعض النقIdonاال ان ما قدمه لم يجعله يسلم من النقد، فحسب )

لة يا قليلكون النتائج التي تعتمد عليها كانت على فئة من االطارات )المهندسين، المحاسبين( فهي عمل

ح لدى رنة بمجموعة المهن وكذلك يعاب عليها انها اهملت تأثير الفروق الفردية على مستوى الطمو مقا

 (.43-42، 1994)رضوان، االفراد الذين يعملون بها 

الحظت الباحثة من خالل العرض للنظريات السابقة ان كل منها قد ركز على جانب من جوانب 

، العالقة مع الزمالء والعالقة مع المشرفين وغيرها من العمل: الناحية المادية، المكانة الوظيفية
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النواحي المختلفة، والعوامل المؤثرة على التوافق المهني، وان نظرية ماسلو كانت أكثر النظريات 

شموال، بالرغم من تجاهلها كيفية اشباع الحاجات، وعلى ذلك تجد الباحثة ان النظريات جميعها 

 في تفسير التوافق المهني. تتظافر معا ويكمل بعضها البعض

بإصدار كتاب عن التوافق  Minnesotaلقد قامت جامعة )مينسوتا( : . تقسيمات التوافق المهني3

 المهني قام بإعداده مجموعة من االساتذة بها، حيث قاموا بتقسيم التوافق المهني الى:

 .الرضا عن العمل 

 .الروح المعنوية 

 .اتجاهات العمل ودوافعهم 

  السلوكية والصالحية للمهنة.المحكات 

 وتتلخص بحوث هذه العملية فيما يلي: 

 يمكن االستدالل على التوافق المهني من عاملين: الرضا واالرضاء، حيث يتضمن الرضا:  .أ

 .تقبل العمل بشكل عام 

 .تقبل العاملين لطرق التسيير واالدارة 

 .رضا العاملين عن االجر وعن ساعات العمل 

 العمل واهميته وكفايته. تقبل العاملين لنوع 

ما بويتضمن االرضاء، تلك الطريقة التي يقدر الرؤساء من خاللها العامل والتي يعبر عنها سلبيا 

 يلي: 

 .التغيب عن العمل 

 .التأخر عن مواعيد العمل 
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 .عدم االستقرار في العمل 

طالب العمل ومن ناحية اخرى يعبر عنها ايجابيا من خالل توافق قدرات الفرد ومهاراته مع م

موعة ومقتضياته، وبالتالي يمكن القول بان التوافق المهني عملية تتم عن طريق تحقيق االفراد لمج

ات العالقالرغبات، بينما نتائج هذه الدراسة تتمحور اغلبها في االمن والبحث عن االستقرار الوظيفي و 

سؤولية نمط االشراف المناسب، الماالجتماعية، باإلضافة الى الحالة االجتماعية والمكانة الراقية، 

 (.135، ص1998عبد الحميد، والترقية )

ان الحكم على العامل على انه متوافق مهنيا او غير متوافق يتطلب منا  :. مظاهر التوافق المهني4

معرفة مؤشرات التوافق المهني التي يمكننا بواسطتها الحكم على توافق الفرد من عدمه، ويمكن حصرها 

 من خالل المظاهر السلوكية العديدة التي يتخذها التوافق المهني فيما يلي: 

 ات االجتماعية مع االخرين وتنميتها.القدرة على الحفاظ على العالق .أ

 القدرة على التعامل بذكاء مع المشكالت التي يواجهها العامل في مهنته. .ب

 القدرة على تقبل الذات واالخرين مع إدراك جوانب القوة والضعف فيهم.  .ج

 القدرة على اتخاذ قرارات عملية.  .د

 ذلك.القدرة على االلتزام بمواعيد العمل واالهتمام واالجتهاد ك  .ه

 القيام باألداء الوظيفي على أكمل وجه.  .و

 االستقرار والتوازن االنفعالي.  .ز

( بان التوافق مظاهر، واول مظاهره الرضا عوضويمكن اعتبار الرضا الوظيفي اهم المظاهر، حيث يرى )

عن العمل، بحيث ان الرضا يعكس رضا العامل عن العمل وعن مكونات بيئة العمل ويصور حقيقة 

لعامل بزمالئه، ووجهة نظره في رؤسائه او المشرفين عليه واجرته، حساسيته لمركزه في البناء عالقات ا

 (.12، ص1987)محمود، االجتماعي للعمل ووجهة نظره في الظروف المحيطة على مستوى عمله 
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 كثرالومن هنا تظهر اهمية الرضا الوظيفي في حدود التوافق المهني وثم يعتبر الرضا المهني الظاهرة ا

سن ر الحاهمية الرتباطه بالعديد من التغيرات الموجودة بمحيط العمل لكونه المؤشر االكثر صدقا عن السي

من  للعمل، وغالبا ما تستعمل عبارة الرضا المهني للداللة على حالة العامل بعدما يحقق اشباع حاجة

 (.70، ص1997)االزرقي، حاجاته كالزيادة في االجر، الترقية، رضا المسؤول عنه 

ى بان الرضا عن العمل هو قدرة الفرد على اشباع الحاجات االنسانية لد (74، ص1985شريف )وترى  

اتي م الذاالنسان، والتي من شانها ان تشعره بتحقيق ذاته كما تتضمن التقدير االنجاز، االبداع واالحترا

 وتحمل المسؤولية والمنفعة التي تعود على الفرد من القيام بالعمل. 

تعددت اراء الباحثين حول تحديد العوامل المؤثرة في الرضا المهني لقد : . عوامل التوافق المهني5

 ويمكن حصرها فيما يلي: 

 (ست عوامل للرضا حيث تتصل الثالثة االولى بالعمل مباشرة، وتتمثل في كيفية االشرافKeithحدد )

ة غير والرضا عن العمل نفسه واالندماج مع الزمالء في العمل والثالثة االخرى تتصل بالعمل بصف

 (.79، ص1997السالم، مباشرة وتتمثل في توفير عدالة المكافآت والحالة الصحية البدنية والذهنية )

شتمل (قائمة اخرى من العوامل المؤثرة على رضا العاملين وتFlippoواضافة الى العوامل السابقة، ذكر)

اءة، لعمل، ظروف العمل، الكفهذه العوامل على القيادة العادلة، تقدير العمل المنجز االستقرار في ا

مركز الفرص المتاحة، االنسجام مع الزمالء في العمل، االجر، المزايا المتحصل عليها خالف االجر، ال

 .(18، ص1984)العدلي، االجتماعي 

 عوامل الرضا في تسعة عوامل هي:  العديليوقد حصر 
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، ، الضمانات المسؤولية، االعترافالنمو النفسي، الفرصة التخاذ القرارات خاصة في العمل، الراتب

يفي، التقدير، العالقة مع الزمالء، المسؤولين، الطرق المتبعة في االشراف، فرص التقدم والنمو الوظ

م، )السالظروف العمل وبيئته المادية، متطلبات العمل، الحالة االجتماعية وانظمة واجراءات االدارة 

 (.81، ص 1997

 تحديد خمسة عوامل مؤثرة في الرضا المهني وهي:ب عبد الوهابومن جهته قام 

 عوامل داخلية او خاصة بالفرد. .أ

 عوامل خاصة بمحتوى الوظيفة. .ب

 عوامل خاصة باإلدارة. .ج

 عوامل خاصة باإلنجاز. .د

 .(71، ص1983خطاب، العوامل التنظيمية الخاصة بالمنظمة كنظام االجور والترقية ) .ه

ت ولقد لخص النمر العديد من العوامل المؤثرة على الرضا لدى الموظف في عمله وهذه العوامل تتفاو 

يمكن و بها  درجة اهميتها من فرد آلخر، كما تتفاوت اهميتها باختالف التنظيمات االدارية والبيئية المحيطة

 ادراجها كما يلي: 

بلغ ليومي الذي يقدم فيه جهده هذا المالمبلغ الذي يتقاضاه الموظف نظير عمله ا االجر: وهو .أ

فايته كيستعمله الفرد إلشباع حاجاته االساسية ويتوقف رضا الفرد عن الراتب الذي يتقاضاه بمدى 

 إلشباع حاجاته، وعدالته )مقارنة بالجهد المبذول(.

ينظر الى الترقية على انها حصول الموظف على فرص للترقية الى مناصب اعلى الترقية:  .ب

 تمنحه الترقية االشباع المادي والمعنوي.بحيث 
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هو سعي العامل للحصول على نوع من الضمانات في عمله سواء كانت اثناء تأدية  االمن: .ج

العمل او بعد تركه للعمل بسبب العجز، بحيث ان درجة من االمن واالمان تزيل عنه القلق 

ان عور باألمن للموظف كلما كويوجه جهده للعمل، فكلما كان هناك سعي من المنظمة لتوفير الش

 رضاه عن عمله عاليا.

ول لإلنسان مكانة عالية في جميع المجاالت حيث يسعى الفرد الى الحصاالحترام والتقدير:   .د

 ر يهمهعلى التقدير    واالحترام في العمل الذي يقضي فيه حوالي ثلث وقته اليومي، وهذا التقدي

عوره شجازه ومجهوداته التي يبذلها في مجال ثانيا حيث الحصول عليه كانسان اوال، وإلشعاره بإن

 بهذا التقدير يدخل في نفسه السرور والبهجة ويحقق له درجة من الرضا عن العمل.

 عالقاتيسود التنظيم مجموعة من العالقات التي تتسم بين العاملين وتؤثر هذه الجماعات العمل:  .ه

عة فكلما كان التفاعل قائم بين الفرد والجمافي درجة الرضا الذي يشعر بها الفرد في عمله، 

 يحقق منفعة للفرد، كانت جماعة العمل مصدر رضا للفرد.

اوضحت نتائج الدراسة التي اجريت على نمط االشراف الى وجود عالقة بين نمط االشراف:  .و

االشراف ورضا المرؤوسين عن العمل فقد اشارت دراسات جامعية )ميتشجن( الى ان المشرف 

يجعل مرؤوسيه محل اهتمام ويقيم عالقات طيبة بينه وبينهم، على اساس من التفاهم الذي 

انوية واالنسجام، يخلق بيئة عمل تحقق الرضا للعاملين، والعكس في حالة اعتباره للعامل حالة ث

 (.87 -85، ص 1993)النمر، 

قالل فرد من االستونقصد بالحرية المتاحة في العمل، مقدار ما يشعر به الالحرية في العمل:  .ز

ي وحرية التصرف في بعض جوانب العمل اليومي، فكلما اتيحت للفرد وتوافرت درجة من الحرية ف

يذ العمل، شعر بالمسؤولية الشخصية نحو امكانية النجاح او الفشل التي يمكن ان تحدث في تنف

 االعمال.
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ة مرتبط لنشاط خاصة إذا كانتمن المتغيرات المادية التي تثير في الفرد ا العالوات والمكافآت: .ح

 باألداء فهي تعتبر مكمال للراتب فاذا كان الراتب غير كاف لتحقيق الحاجات االساسية فان

، 1983العالوات والبدالت والمكافآت تأتي لتعويض النقص في ارتفاع تكاليف المعيشة )النمر، 

 (.88 -85ص 

 : . مقومات التوافق المهني6

تحق بعمل " الى الميول بانها ما يوجه الفرد الختيار مهنته، والفرد إذا الراجح اشار " الميول:  .أ

)بن محمد، يميل له كان راضيا به ويكون عدم الميل لعمل معين نتيجة جهله به وعدم معرفته 

 (.23، ص2008

اداء  الى ان القدرة هي القوة العقلية على( 30، ص1995فهمي )يشير القدرات واالستعدادات:  .ب

 ي او حركي يصل اليها االنسان عن طريق التدريب او دونه.عمل عقل

ن اما االستعدادات فهي قدرة الفرد الكامنة على ان يتعلم بسرعة وسهولة وان يصل الى مستوى عال م

 (.24، ص2008)بن محمد، المهارة في مجال معين 

قا اء معو نا يكون الذكالذكاء مرتبط بالمركز الذي يصل الفرد اليه مقارنة بزمالئه، وأحياالذكاء:  .ج

 (.69، ص2008)الموصلي، للفرد إذا كان العمل الذي يؤديه ال يتفق مع درجة ذكائه 

 ويعرفها" فهمي" بانها ذلك المفهوم او ذلك االصطالح الذي يصف الفرد منسمات الشخصية:   .ح

ن يره محيث هو كل موحد من االساليب السلوكية واالدراكية معقدة التنظيم، والتي تميزه عن غ

 . (64، ص 1996)عويضة، الناس وخاصة في المواقف االجتماعية 
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 :يلي فيماوتتمثل  :لية تحقق التوافق المهنيآ.7

 ى عالقةفالعامل المتوافق توافقا حسنا مع عمله عادة يكون علعالقة المستشار بنظام المؤسسة:  .أ

مل، الرضا النفسي عن طريق العحسنة مع النظام والهيئات االدارية للمؤسسة، اما الذي ال يجد 

يرضي نفسه عادة بالتمرد واحداث االضطرابات داخل المؤسسة، وبذلك ينجح في صرف غيره 

 عما فشل هو فيه، ويرضي اعتباره لذاته عن طريق تزعمه لهذه الحركات.

دة ينبغي على المؤسسة اي ما كان نوعها، إذا ما كانت تعمل جاعالقة المستشار بالرؤساء:  .ب

تحسين توافق العامل المهني، ان تعمل على ان تسود العالقات االجتماعية والنفسية على 

 (.17، ص 2008بن محمد، الصحيحة بين الرئيس والمرؤوس )

امل عنجد ان طبيعة العمل تقتضي دائما تكوين عالقة نفسية بين كل عالقة المستشار بزمالئه:  .ج

لكل فرد في جو المؤسسة يتضمن غيره من  وزمالئه، وبين المشرف وزمالئه، فالمجال النفسي

فرج، )االفراد وخاصة الزمالء والتفاعل النفسي ينبني على عالقة ذات طرفين هما االخذ والعطاء 

 (.56، ص 1988

يقصد بظروف العمل الشروط المادية التي يعمل فيها من عالقة المستشار بظروف العمل:  .د

وفير تل والراحة ...الخ، ولذلك ينبغي على المؤسسة ضوء، تهوية، رطوبة ونظام تتابع فترات العم

لى الظروف البيئية الطبيعية لدوام التوافق وتحسينه، وال شك ان العمل من جانب المسؤولين ع

تهيئة ظروف عمل مناسبة للعامل يسهم ايضا في رفع مستوى االداء عالوة على زيادة رضا 

 العامل عن عمله وزيادة توافقه فيه.

نالحظ ان العامل ليس عضوا في مؤسسة العمل تشار ببيئته خارج المؤسسة: عالقة المس .ه

فحسب، بل هو عضو في جماعات كثيرة متعددة االطراف ووجهات النظر، فهو بذلك عضو في 

اسرته الصغيرة او الكبيرة وكذلك عضو في جماعة االصدقاء، وبالتالي فهو محتاج في كل هذه 
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ق النفسي، وعليه فهذا االخير تصادفه في سبيل الحصول على الجماعات لدرجة كافية من التواف

هذا التوافق صعوبات شخصية متنوعة، وبقدر نجاحه في التغلب على هذه الصعوبات يشعر 

)بن محمد، واهمها )العمل(  عكس على المظاهر المختلفة لحياتهالعامل براحة نفسية عامة تن

 (.19، ص2008

فقه ى تواقات المستشار بكل من مكونات بيئته السابقة، فإننا نرفع مستو وهكذا إذا ما نجحنا في تحسين عال

ه المهني الى اقصى حد ممكن من التحسن، بل ايضا نرفع مستوى توافقه في مختلف جوانب حياته )توافق

 العام( الى حد كبير. 

 من اهم طرائق تحقيق التوافق المهني ما يلي:  :.  طرائق تحقيق التوافق المهني8

وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واستخدام الوسائل الحديثة، من تحليل لظروف  .أ

 لتوجيهالعمل ومعرفة مدى مالئمة االعمال لمن توكل إليهم، اتباع الطرق العلمية في االختيار وا

ته والتدريب، واستخدام االختبارات والمقابالت المناسبة للشخص المتقدم التي توضح استعدادا

 (. 2008)الموسوي، ته الشخصية والعقلية وقدر 

تقوية عالقة الموظف بمؤسسته، وذلك من خالل دراسة مشكالت الموظفين والضغوط النفسية  .ب

المر االتي يتعرضون لها، اضافة الى دراسة المتغيرات التي تؤدي الى قبولهم للمهنة او رفضهم، 

م ت المتعلقة بالموظفين، ومساعدتهالذي يساعد على وضع الحلول الوقائية والعالجية للمشكال

 على حلها.

خلق االنسجام بين الموظف وعمله، من خالل توفير بيئة مناسبة للعمل، وتحسين ظروف العمل  .ج

متضمنة جميع الظروف الفيزيقية الجيدة، االهتمام بالمستوى االقتصادي للموظفين، اشباع 

، وتمكين الموظفين من االستفادة من حاجاتهم االساسية، وشعورهم باألمن واالستقرار النفسي
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قدراتهم وخبراتهم وتنميتها، وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن اعمالهم، وعن المؤسسة التي يعملون 

 .(2009)عمارة، بها كل ذلك يسهم بشكل فعال في تحقيق التوافق المهني لدى الموظفين 

لى عاالهتمام باالعتبارات القائمة تقوية العالقة بين الرئيس والمرؤوس، ويتم ذلك عن طريق   .د

ى افة الاالحترام و التقدير والود، واشعار الموظفين بقيمتهم وقيمة ما يقومون به من مجهود،  اض

 مرونة تطبيق قوانين العمل في التعامل مع الموظفين، بحيث ان ذلك يوفر لهم فرص التدريب،

على رئيس العمل ان يكون قدوة  ويضع سياسة عادلة واضحة للترقي،  من جهة اخرى يستوجب

ذلك  لآلخرين ويطور اسلوب القيادة واالشراف، والمشاركة في حرية الراي واتخاذ القرارات، الن

ة، يشعر الموظف باالهتمام والتقدير الذي يؤدي الى الراحة النفسية، ويرفع من روحه المعنوي

عر باالستياء واالحباطات والمشاويزيد من انجازه، ويبعده عن االجواء التسلطية التي تشعره 

 (. 2011)سكران، السلبية االخرى 

ت غير تقوية عالقة الموظف بزمالئه، وتنقية بيئة العمل من التنافس المذموم والشليل واالتجاها .ه

ن المرغوب فيها، والبد ان تعتمد عالقة الموظف بزمالئه على اعتبارين رئيسيين هما: التعاو 

تعدد  االهتمام بالنواحي االجتماعية واثرائها داخل المؤسسة من خالل والمنافسة، باإلضافة الى

         .     (2002الشافعي، االنشطة مثل الرحالت، الحفالت والمسابقات االجتماعية والرياضية )

توطيد وضع البرامج الوقائية والعالجية واالرشادية، والتي تعتمد على تحسين توافق الموظفين و   .و

 (.2008)الموسوي، عالقاتهم بكل المتغيرات البيئية والنفسية المحيطة بهم 
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   :خالصة الفصل 

عها و الفرد إلشبابعد التطرق الى مفهوم التوافق، والذي يشير إلى نتيجة صراع الدوافع التي يسعى     

مكن تالتي حاالت التوتر و االحباط التي يتعرض لها، كعوامل ديناميكية لها تأثيرها على عملية التوافق، و 

ل في ظ في مدى قدرة الفرد في احداث التوازن بين االشباع للحاجات المختلفة وامكانيات الفرد الحقيقية

 فاعيةاسب لإلشباع،  او ارجائه باستخدام الحيل الدمعايير الوسط الذي يعيش فيه، واختيار الوقت المن

بطريقة ناجحة تخفف من حدة التوتر النفسي وتوفر جوا من التوافق العام، ومن خالل مات عرضه في 

الت هذا الفصل يمكن ان نلخص الى ان التوافق المهني يعتبر جزء من التوافق العام للفرد في شتى مجا

،  ماعيةلعمل بما يتضمنه هذا االخير من عوامل بيئية كثيرة، طبيعية واجتحياته ويشمل توافقه مع محيط ا

نه ي بكو وما يطرأ على هذه البيئة من تغيير بين الوقت واالخر، والتالي يتميز هنا متغير التوافق المهن

 هدف يصبو كل فرد او موظف )المستشار( لبلوغه او حتى تحقيق بعض من مكوناته .
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 : تمهيد

 المجتمعكل انسان يتميز عن غيره من ابناء جنسه بتكوين نفسي خاص به عن غيره من افراد هذا 
في شخصيته المتميزة عن غيره من افراد  والتي تتمثل به،كل شخص له كينونته الخاصة  وبذلك فان
 ه وقدجنسخلقه بهذه الشخصية المتميزة عن غيره من ابناء  وجل فيالمولى عز  وتتجلى قدرةالمجتمع 

 العلماء بدراسة هذه الشخصية  اهتم

ي والسلوك الصادر منها و معرفة اسباب و معززات هذا السلوك  و كان من اهم مدارس علم النفس الت 
تناولت دراسة الشخصية و ما يصدر عنها من سلوك هي المدرسة السلوكية التي أسسها واطسن 

"watson زخر ي"، و قد اسهم الكثير من العلماء في تطوير هذه المدرسة من امثال باندورا ، و بالتالي
و ادركة االدب النفسي والتربوي بالعديد من الدراسات واالبحاث التي اهتمت بموضوع الكفاءة الذاتية الم

منذ ما يزيد عن  ا(اندور ب )ألبرتفعالية الذات، وقد ظهر هذا المفهوم على يد عالم النفس االمريكي 
ر الدو  عشرين عاما، ومازال ينال اهتمام كثير من الباحثين والدارسين والذين توصلوا الى ضرورة واهمية

ا و هذ( ، Pajares and Schunk, 2001) .الذي يلعبه هذا المفهوم في السياق التربوي والتعليمي
ا أهيلي الذي يؤثر في سلوك الشخص كماالخير اعتبر فاعلية الذاتية هي نوع من التفكير الذاتي الت

 اعتبرها من اهم انواع التأمل الذاتي . 

 مفهوم الكفاءة الذاتية الُمدركة ظهر على يد باندورا( أن 530، ص 2016كرماش )وتذكر 
(Bandura,1977)  عندما نشر مقالة له بعنوان" كفاءة الذات نحو نظرية لتعديل السلوك". وقد أكد في

أهمية الكفاءة الذاتية الُمدركة لكونها ُتعد عاماًل وسيطًا لتعديل السلوك ومؤشرًا على التوقعات المقال على 
حول قدرة الشخص في التغلب على مهمات مختلفة وادائها بصورة ناجحة والتخطيط لها بصورة واقعية 

قبولة، ومدى التحمل متمثلة في االدراك لحجم القدرات الذاتية التي تمكنه من تنفيذ سلوك معين بصورة م
عند تنفيذ هذا السلوك. كما أنها تؤثر بشكٍل مباشٍر في أنماط السلوك والتفكير، بحيث ُيمكن أن تكون 
إيجابية أو سلبية. فاألفراد الذين لديهم شعور إيجابي بكفاءتهم الذاتية يميلون في تفكيرهم نحو تحليل 

ر في سلوكهم بشكٍل فّعاٍل. في حين يتجه تفكير المشكالت محاولين التوصل الى حلول منطقية مما يؤث
االفراد الذين يشعرون بتدٍن في كفاءتهم الذاتية الى الداخل يجعلهم مضطربين عند مواجهتهم لمهامهم 
ُمترددين في سلوكياتهم ُمقللين من كفاءتهم الشخصية، وغير قادرين على االستخدام الفّعال لقدراتهم 

 اهميتها؟ وفيما تتجلى المدركة،كفاءة الذاتية لكن ما مفهوم ال  .المعرفية
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 Iالكفاءة الذاتية .: 
 .  مفهوم الكفاءة الذاتية لغة واصطالحا: 1

 كفاءةيشتمل التراث النفسي على العديد من المفاهيم كمفردات لمفهوم الكفاءة الذاتية منها توقعات ال
(compétence expectancies( وتقدير توقعات الكفاءة ،)self – efficiencyexpectancies ،)

في السياق نفسه، كما ان بعض المراجع   (self–efficiencyexpectanciesوتوقعات الكفاءة الذاتية )
، 2001)الزيات، (  self - efficacy تستعمل مرادفا اخر للكفاءة الذاتية وهو الفاعلية الذاتية )

  (501ص

المرادف له  (self - efficacyالدراسة الحالية نتبنى مصطلح )وعليه فإنه يجدر بنا التوضيح أننا في 
لية( في الذات " وسوف يالحظ القارئ ذكر المفهومين ) الكفاءة والفاعلية او الفعا –باللغة العربية " كفاءة 

 . هذه الدراسة

بن الورد مفهوم الكفاءة في لسان العرب فقد   (Efficiency)،باإلنجليزيّ  الكفاءة في اللغة .أ
ها ( على أّنها: "النظير، والُمساوي"، أّما في المعجم الوسيط، فقد وردت على أنّ 1994منظور)

َتَمتَُّع يَ ِميٌَّة، ونقول: اَلٌت ِعلْ َؤهِّ كلمة ُمشَتقَّة من )َكَفَأ(، نقول: َلُه َكَفاءٌة ِعْلِميٌَّة؛ أي لديه ُقْدَرٌة ، ومُ 
 معجمال قاموس في فاءة) معنى كِليَّةٍ  َعَلى الَعَمِل، وِبَجَداَرٍة، َوأَهْ ِبَكَفاءٍة َعاِلَيٍة؛ أي ِبُقْدَرٍة َعاِلَيةٍ 

 خر، علماً والكفاءة لغة تعني: حالة يكون فيها الشيء ُمساويًا لشيٍء آ، موقع المعاني(، "الوسيط
فضل أبأّن مفاهيمها تختلف باختالف مجاالتها، إاّل أّن جميعها يتَّفق في التركيز على تحقيق 

ى سبيل ؛ فعلئج بأقّل التكاليف، والجهود؛ فالكفاءة اإلنتاجّية تختلف مع الكفاءة الفّنية مثالً النتا
عني: في اللغة ت (Productive efficiency) :باإلنجليزّية المثال، نجد أّن الكفاءة اإلنتاجّية

ّنية ءة الفالكفاتحقيق أكبر قدر من اإلنتاج بأقّل َقدٍر من الُمدخالت، وأدنى تكلفة ُممِكنة، أّما 
على فتعني في اللغة: مقياس مقدرة المصنع على بلوغ أ   (Technicalefficiency) :باإلنجليزّية

-50، ص 2011)هاملي، مستوى إنتاج مقبول الجودة بأقّل َقْدر من المدخالت، والمجهودات 
53) 

ًا أن مصطلح الكفاءة الذاتية يعد مصطلحًا محوري (1: ص2009) النصاصرةفقد ذكر  اصطالحاب. اما 
 يرى أصحاب هذِه النظرية إن مصطلح الكفاءة الذاتية يمثل مكوناً المعرفية، و  -في النظرية االجتماعية

حاسمًا في إحساس الفرد بالضبط الشخصي والسيطرة على مصيرِه، والتوافق مع أحداث الحياة، وان 
 ) أوردية والتوافق يعمالن على التقليل من مستوى الضغوط النفسية اإلحساس بالضبط والسيطرة الشخص

 (.530، ص2016في: كرماش، 

 وفيما يلي بعض التعاريف للكفاءة الذاتية الواردة في التراث االدبي: 
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تعريفا للكفاءة الذاتية او توقعات الكفاءة الذاتية بانها: " توقع الفرد بانه  (442، ص1986) جابر قدم
 – Bouffardويعرفها  ،اداء السلوك الذي يحقق نتائج مرغوبا فيها في اي موقف معين قادر على

Bouchard (1989)  بانها: " قدرة الفرد على تنفيذ االعمال 

 " . و االعمال المطلوبة للتعامل مع المواقف المرتقبة و قياس مدى جودة اداء الفرد في مواقف معينة

بانها: " االحساس بقدرة الفرد على Donovan and Leavitt (1990)وتعني الكفاءة الذاتية عند 
ذاتية ءة الاالنتاج وتنظيم االحداث في حياته، وهذا يساعد على فهم نمو المهارات لدى االفراد، و ان الكفا

،  2004)عبد المنعم ، المنخفضة تخفض العالقة بين الفرد و ذويه و بالتالي تنقص من نمو االفراد " 
  .(215ص

ه على تنظيم الكفاءة الذاتية بانها: " احكام الفرد المتعلقة بقدرت (1998عبابسة و الزغلول )بينما عرف 
 انماط من النشاطات المرغوبة و تنفيذها لتحقيق مستويات محددة من االداء" .

ت الى الكفاءة الذاتية بانها عبارة عن: " توقعاMaddux and Meier( 1995مادوكسوماير )واشار 
 محددة ترتبط بسلوك محدد في موقف محدد " . 

د بالثقة ( فعرفا الكفاءة الذاتية بانها شعور االفرا1994)  Hallinan and Danaherنودناهر هالينااما 
 .(416،ص 2010)بني ، ألداء المهام ، و القدرة على مواجهة المشكالت في المواقف المختلفة 

بعاد الى الكفاءة الذاتية انها: " عبارة عن بعد ثابت من ا Schwarze( 1994ر شفارتسر )في حين ينظ
 الشخصية، تتمثل في قناعات ذاتية في القدرة على التغلب عل المتطلبات

 .( 25، ص 1997)رضوان، و المشكالت الصعبة التي تواجه الفرد من خالل التصرفات الذاتية "   

ذ بأنها ُمعتقدات الفرد حول ُقدراتِه على تنظيم، وتنفي(Bandura,1997, p 71):تعريف باندورا
 (.529، ص2016) أورد في: كرماش، اإلجراءات الالزمة لتحقيق نتائج ُمعينة 

ية أن مفهوم الكفاءة الذاتية: " عبارة عن اعتقاد الفرد لمستوى فاعل (112، ص2001الزيات )ويرى 
 داف " االه الية واقعية لمعالجة المواقف أو المشكالت أوقدراته الذاتية وما تشمله من مقومات عقلية، انفع

قدراته قته بمن خالل ما ورد من التعريفات يمكن أن نقول إن الكفاءة الذاتية هي عبارة عن "اعتقاد الفرد وث
ت وامكانياته ومهاراته الشخصية على اداء سلوك معين من اجل تحقيق نتائج مرغوبة ولمواجهة المشكال

 صعبة التي تواجهه.والمواقف ال
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مفهوم الكفاءة الذاتية مع بعض المفاهيم االخرى ذات  يتداخل: .عالقة الكفاءة الذاتية ببعض المفاهيم2
العالقة بهذا المفهوم والتي يصعب التفريق بينها وبين المفاهيم االخرى، وسنحاول عرض العالقة بين 

 الكفاءة الذاتية والمفاهيم المشابهة لها.

ام فارق ه الكفاءة الذاتية مفهوم قريب الشبه من مفهوم الذات، ولكن مع الذات ومفهوم الذات:أ. كفاءة 
ع او وهو ان مفهوم الذات يسود عددا كبيرا من االنشطة، ولذلك يوصف الناس بان لديهم مفهوم ذات مرتف

 منخفض.

ة لكفاءنة وقد ساد مفهوم ااما الكفاءة الذاتية فهي أكثر خصوصية اذ ترتبط بمجاالت ومواقف واعمال معي
ن مذلك  الذاتية في السنوات االخيرة أكثر من مفهوم الذات في التفسيرات النظرية لنتائج البحوث، ويرجع

ا أكثر ا ضيقناحية الى ان الباحثين كانوا أكثر تحديدا في تعريف الكفاءة الذاتية، اذ عرفوا المفهوم تعريف
 (.179 -178، ص 2004)ابو عالم،  تناسقا واثباتا من تعريف مفهوم الذات

: " تقدير الذات على انه (1978) (Ronserberg) رونزنبرجيعرف كفاءة الذات وتقدير الذات: ب. 
ن اعناه اتجاهات الفرد الشاملة سالبة كانت او موجبة نحو نفسه "، وهذا يعني ان تقدير الذات المرتفع م
 رفضه الفرد يعتبر نفسه ذا اهمية وقيمة، بينما تقدير الذات المنخفض يعني عدم رضا الفرد عن نفسه او

 لذاته.

لذاتية ات يدور حول حكم الفرد على قيمته، بينما مفهوم الكفاءة الى ان تقدير الذا (2003صابر )ويشير 
 يدور حول اعتقاد الفرد في قدرته على انجاز الفعل في المستقبل وان تقدير الذات يعنى بالجوانب

عدان بلذات االوجدانية والمعرفية معا، اما كفاءة الذات فهي غالبا معرفية، وان مفهوم تقدير الذات وكفاءة 
كل  مفهوم الذات، التهما يساهمان في صياغة مفهوم الفرد عن نفسه )مفهوم الذات( وايضا يؤثرهامان ل

 (.63، ص2011)أورد في: المصري،  منهما على االخر

ى توظيف ان تحقيق الذات حاجة تدفع الفرد ال (2000الشعراوي )يذكر ج. كفاءة الذات وتحقيق الذات: 
يق ان تحقفويرتبط بذلك التحصيل واالنجاز، والتعبير عن الذات ولذلك امكاناته وترجمتها الى حقيقة واقعة 

ن علفرد الفرد لذاته يشعره باألمن والفاعلية وان عجز الفرد لذاته يشعره باألمن والفاعلية، وان عجز ا
 م.شاؤ والت تحقيق ذاته باستخدام قدراته، وامكاناته يشعره بالنقص والدونية وخيبة االمل، مما يعرضه للقلق

، الى ان كفاءة الذات تمثل عنصرا كبيرا في عمليات الدافعية (Sekwarzez ،1999) ويشير سكوارزر
قداتهم ع معتوان مستوى كفاءة الذات يمكن ان يحسن او يعيق دافعية الفرد للتعلم الذاتي، فاألفراد مع ارتفا

عون لهم، ويقاومون الفشل ويضعن الكفاءة يختارون المهام االكثر تحديا ويبذلون جهدا كبيرا في اعما
 .      (64-63، ص 2011)أورد في: المصري، ألنفسهم اهدافا للتحدي يلتزمون بها 
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إن عملية الفاعلية الذاتية ال تتوقف عند حد معين، وانما تبدأ من  :. التحليل التطوري للكفاءة الذاتية3
 (.2004)الفواعير، الوالدة وتستمر باستمرار الفرد في اكتشاف امور جديدة في عملية النمو 

س ن يؤستبدأ المرحلة االولى من الميالد، فعندما يولد الطفل ال يكون لديه شعور بمفهوم الذات، ويجب ا
من  الظهوربالبيئة، وتبدأ الفاعلية الذاتية )الكفاءة الذاتية( المدركة بطريقة اجتماعية، من خالل خبرات 

سبها ، كما تساهم اللغة التي يكتخالل إدراك الطفل العالقات بين االحداث، وفهم اسباب وقوع االحداث
 (.2011)المصري، الطفل والمعاملة الشخصية التي يتلقاها من االسرة في نشأة الفاعلية الذاتية 

يا، ه يومثم يطور الطفل ويختبر القدرات الجسدية واالجتماعية، لفهم وإدراك المواقف الجديدة التي تواجه
 (.2009)المشيخي، وتوسع مجاالت االداء لديه، وتنمية المعرفة الذاتية المتعلقة بقدراته 

دة ت جدين تعلم مهارااما في مرحلة المراهقة تظهر تحديات جديدة، ألنها تقترب من مرحلة الرشد، ال بد م
لية في مجاالت مختلفة من الحياة، مثل مهرات تحمل المسؤولية، والتعامل الجيد مع التغيرات االنفعا

مارسة ان ة الموالجنسية لسن البلوغ، وال بد من التعامل مع القضايا الشائعة، والتي كانت بالنسبة إليهم بعيد
 تقادهم في قدراتهم وامكانياتهم غير المحدودة.نجاح المراهق في ادارة الصعوبات ينمي قوة اع

االت وفي مرحلة الرشد يتمكن االفراد من التعامل مع المطالب الجديدة، مثل العالقات الوالدية والمج
 الساساالمهنية، حيث تساهم معتقدات الفاعلية الذاتية في التطور والنجاح المهني، وذلك من خالل تطور 

 (.2009)المشيخي، خالل مروره بالمراحل السابقة  المعرفي الخاص بالراشد من

 يتطلبو أما بالنسبة للمسنين تظهر احيانا تقديرات خاطئة لقدراتهم، و ذلك لتناقص القدرات البيولوجية 
سن ان ار الاعادة تقييم للفاعلية الذاتية المتصلة باألنشطة التي تتأثر بالقدرات البيولوجية، ويستطيع كب

قافية ت الثالسن اذا استخدموا كافة مؤهالتهم، وبذلوا الجهد الالزم، كما تؤثر المعتقدا يتفوقوا على صغار
خوة ن االالسلبية تأثيرا كبيرا في تناقص الفاعلية الذاتية لدى المسنين، كما يؤدي كل من التقاعد وفقدا

لك الشخصية، وكذواالصدقاء الى تغيرات مهمة في الحياة، تتطلب مهارات اجتماعية تؤدي الى السعادة 
 تية الذا االدوار التي تحدد للمسنين من قبل المجتمع تعتبر معوقات اجتماعية وثقافية في تطوير الفاعلية

 .(2001)العتيبي، 

 يمكن تصنيف الكفاءة الذاتية الى عدة انواع منها: : . انواع الكفاءة الذاتية4

المواطنون  القومية قد ترتبط بأحداث ال يستطيعبان الكفاءة (1990)عبد هللايذكر أ. الكفاءة القومية: 
ث الحداالسيطرة عليه مثل انتشار التكنولوجيا الحديثة والتغير االجتماعي السريع في أحد المجتمعات وا

ل التي تجري في اجزاء اخرى من العالم، والتي يكون لها تأثير على من يعيشون في الداخل، كما تعم
 عن أنفسهم باعتبارهم اصحاب قومية واحد او بلد واحد. على اكسابهم افكارا ومعتقدات
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مطلوب هي مجموعة تؤمن بقدراتها وتعمل في نام اجتماعي لتحقيق المستوى الب. الكفاءة االجتماعية: 
الى أن االفراد يعيشون غير منعزلين اجتماعيا وان الكثير من  (Bandura)منها ويشير باندورا 

 إدراكهها تتطلب الجهود الجماعية والمساندة لألحداث اي تغيير فعال، و المشكالت والصعوبات التي يواج
لتي تهم ااالفراد للكفاءة الجماعية يؤثر فيما يقيلون على عمله كجماعات ومقدار الجهد الذي يبذلونه وقو 

راد تبقى لديهم إذا فشلوا في الوصول الى النتائج، وان جذور الكفاءة االجتماعية تكمن في كفاءة اف
 .(110 -109، ص2011)قريشي، لجماعة ا

ي فمرغوبة ويقصد بها القدرة على اداء السلوك الذي يحقق نتائج ايجابية و ج. الكفاءة الذاتية العامة: 
ن عوقت معين والتحكم في الضغوط الحياتية التي تؤثر على سلوك االفراد، واصدار التوقعات الذاتية 

ام د القيوالجهد والنشاط والمثابرة الالزمة لتحقيق العمل المراادائهم المهام واالنشطة التي يقوم بها 
 (.25، ص  2011)المصري ، به

 ء مهمةويقصد بها احكام األفراد الخاصة والمرتبطة بمقدرتهم على اداد.  الكفاءة الذاتية الخاصة: 
 (.25، ص2011)المصري، محددة في نشاط محدد 

( اربعة مصادر للكفاءة الذاتية او فاعلية الذات 1997) Bandura: اقترح. مصادر الكفاءة الذاتية5
 وهي كالتالي:  

 أكثر المصادر تأثيرا في الكفاءة(: Performance Accomplishmentأ. االنجازات االدائية )
، اعليةالذاتية يحققها اداء الشخص من االنجازات، لذلك فان االداء الناجح بصفة عامة يرفع توقعات الف

 االداء الضعيف الى االخفاق، وهناك عدة مفاهيم لهذه العبارة العامة،بينما يؤدي 

 ان النجاح في االداء يرفع الكفاءة الذاتية بما يتناسب مع صعوبة العمل،  أولها:

  الخرين: االعمال التي تتميز بنجاح من قبل الفرد أكثر فاعلية من تلك التي يتممها بمساعدة اوثانيها

 ن جهد،ي على االغلب الى إنقاص الفاعلية حيث نعرف اننا بذلنا أفضل ما لدينا ماالخفاق يؤد وثالثها:
توى اما حين نخفق ونحن نحاول اضافة محاولة فان ذلك ال يغير بفعالية كما يحدث عندما ال نرقى للمس

 (.17، ص2005)فهد ،المطلوب على بذلنا ألعظم جهودنا وأفضلها 

ن متوقف المدى المحدد الستقرار وعي الفرد بكفاءته الذاتية بانه ي (512، ص 2001الزيات )ويضيف 
 خالل ممارسته للخبرات او تحقيقه لإلنجازات على المحددات التالية: 

 .فكرته المسبقة عن امكاناته او قدراته ومعلوماته 
 .إدراك الفرد لمدى صعوبة المهمة او المشكلة او الموقف 
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 .الجهد الذاتي النشط الموجه باألهداف 
 جم او كم المساعدات الخارجية التي يتلقاها.ح 
 .الظروف التي من خاللها يتم االداء او االنجاز 
 .الخبرات المباشرة السابقة للنجاح والفشل 
 .اسلوب بناء الخبرة او الوعي بها واعادة تشكيلها في الذاكرة 
 .االبنية القائمة للمعرفة والمهارة الذاتيتين والخصائص التي تميزه 

باشرة الخبرات البديلة تعني الخبرات غير الم (: vicarious experienceالخبرات البديلة )  .ب
ي ات التالتي يكتسبها الفرد، كالمعلومات التي تصدر من االخرين، وان الخبرات البديلة من العملي
ثار لة و اتؤثر على التقييم الذاتي لفعالية الذات، ومن هنا تكون خبرة الفرد السابقة بالنشاط قلي

 النمذجة ليست في قوة االداء الشخصي من حيث تأثيرها في رفع مستويات الفاعلية، وقد يكون 
 (.52، ص2011)عبد الرحمان، لها اثار قوية في خفض الفاعلية 

ذجة ان مشاهدة نجاح االخرين مما يملكون نفس امكانياتنا يؤدي ذلك الى تعزيز الكفاءة عن طريق النم
 .(42، ص2005)زعطوط، قارنة مع القرناء االجتماعية والم

ي فوكذلك مالحظة االخرين وهم ينجحون يرفع كفاءة الذات او مالحظة فرد اخر بنفس كفاءته وهو يخفق 
ة عمل يميل الى خفض فعالية الذات، وعندما يكون النموذج مختلف عن المالحظ تؤثر المثيرات البديل

 عليه أثارو يلة، يلة تأثير عندما تكون خبرة الناس السابقة بالنشاط قلأدني تأثير على الفعالية، وللخبرات البد
النمذجة بصفة عامة ليست في قوة االداء الشخصي من حيث تأثيرها في رفع مستويات الفعالية، وقد 

 .(18، 2005)فهد، يكون لها اثار قوية في إنقاص الكفاءة الذاتية 

الى ( Bandura, 1997, p624) ير باندورا يش:(Verbal persuasionج.  االقناع اللفظي )
ب في االقناع اللفظي بالمعلومات التي تأتي للفرد عن طريق االخرين لفظيا قد يكسبهم نوعا من الترغي

 ( .50، ص  2014) أورد في: البادي ،  االداء والعمل

القناعية ادرات وتتأثر الكفاءة او الفاعلية الذاتية للفرد أيا كانت طبيعتها: عامة، اجتماعية، اكاديمية بالق
عية القنااللفظية أو عوامل االقناع اللفظي المصحوبة بأنماط من التأثيرات االجتماعية وترتبط القدرات ا

لسمعي ئي واكرية واللفظية وقدرات الفهم القرااللفظية ارتباطا داال موجبا بالقدرات اللغوية والطالقة الف
 (.                                                       515، 2001)الزيات، 

ان االقناع اللفظي يستخدمه االشخاص على نحو واسع جدا  (Bandura , 1982, p122ويضيف )
توجد عالقة تبادلية بين االقناع واالداء مع الثقة فيما يملكونه من قدرات وما يستطيعون انجازه، وانه 
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،  2014)أورد في: البادي ،  الناجح في رفع مستوى الفاعلية الشخصية والمهارات التي يمتلكها الفرد
 (.51ص

نفسه بفكلما تلقى الفرد التشجيع والدعم من االخرين او استمع الى راي االخرين في كفاءته زادت ثقته 
 (.42، ص2005)زعطوط، 

نية تؤثر الب(:Psychological and psychological stateحالة النفسية و الفسيولوجية ) ال د.
لف ى مختالفسيولوجية، االنفعالية او الوجدانية تأثيرا عاما او معمما على الكفاءة الذاتية للفرد، وعل

 ساليبمجاالت وانماط الوظائف العقلية المعرفية والحسية العصبية لدى الفرد، وعلى هذا فهناك ثالثة ا
 وهي: (516، ص 2001زيات ) الرئيسية لزيادة او رفع ادراكات الكفاءة الذاتية يذكرها 

  .تعزيز او زيادة او تنشيط البيئة البدنية او الصحيةEnhancepsysicalstatus 
 Reduce stress levels andتخفيض مستويات الضغوط والنزاعات او الميول االنفعالية السالبة 

negativeemotionalproclivitie 
 .تصحيح التفسيرات الخاطئة التي تعتري الجسم Correct misinterpretation of bodily 

states   
 ى ر سلبا علدة تؤثكما تتأثر الكفاءة الذاتية بمستوى االستثارة االنفعالية، فاالستثارة االنفعالية الشدي

كفاءة رفع الالكفاءة الذاتية، بينما تعمل االستثارة االنفعالية المتوسطة على تحسين مستوى االداء و 
 (.400ص ،2011)علوان، الذاتية 

( في نظريته حول الكفاءة الذاتية ثالثة ابعاد للكفاءة او 1997قدم باندورا ) :. ابعاد الكفاءة الذاتية6
 فاعلية الذات وهي كالتالي: 

، ويختلف الفاعلية مستوى دوافع الفرد لألداء في المجاالت المختلفةتعني  (:Magnitudeأ.  الفاعلية )
 (.  260، ص 2012ذلك المستوى تبعا لطبيعة او صعوبة الموقف )عطاف، 

على ان طبيعة التحديات التي تواجه الفاعلية الشخصية يمكن الحكم  Bandura ((1997)ويؤكد  
عليها من خالل مختلف الوسائل، اهمها: مستوى االتقان، مستوى بذل الجهد، مستوى الدقة، مستوى 

 م يعداالنتاجية، مستوى التهديد ومستوى التنظيم الذاتي المطلوب، حيث انه من خالل التنظيم الذاتي ل
ة عمل عن طريق الصدفة، ولكن فاعلية الفرد هي التي تدفعه لينجز عمله بطريقة منظم الفرد ينجز اي

 (.49، ص 2011)أورد في: عبد الرحمن، من خالل مواجهة حاالت العدول عن اداء العمل 

 فيرى ان الفاعلية لدى االفراد تتباين بتباين عوامل عديدة اهمها:  (2011الزيات )اما 

 ارة او البراعة مستوى االبداع او المهlave log ingenuity 
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   مدى تحمل االجهادexertion 
 مستوى الدقةaccuracy 
  االنتاجيةproductivity 
  مدى تحمل التهديدات او الضغوطthreat 
  الضغط الذاتي المطلوبself- requlationrequired 

ية لفاعلومن المهم هنا تعكس اعتقادات او ادراكات الفرد تقديره لذاته بان لديه مستوى من الكفاءة او ا
 .(510، ص 2001)الزيات، الذاتية يمكنه من اداء ما يوكل اليه او يكلف به دائما وليس احيانا 

ذات تختلف تبعا ( حسب ما اوردته نيفين عبد الرحمان ان قدرة فاعلية ال1997) Banduraكما يضيف 
فقا و لطبيعة وصعوبة الموقف كما يتضح قدر الكفاءة او الفاعلية بشكل أكبر عندما تكون المهام مرتبة 

وسطة ، ومتللصعوبة واالختالفات بين االفراد في توقعات الفاعلية، ويمكن تحديد المهام البسيطة المتشابهة
 (.49، ص2011رد في: عبد الرحمن، )أو الصعوبة ولكنها تحتاج لمستوى اداء عال في معظمها 

راد غالبا العمومية هي انتقال توقعات الفاعلية الى مواقف مشابهة، فاألف(: Generality ب. العمومية )
، 2012)عطاف، ما يعممون احساسهم بالفاعلية في المواقف المشابهة بالموقف الذي يتعرضون له 

 .(620ص

ة حاديوتتباين درجة العمومية ما بين الالمحدودية والتي تعبر عن اعلى درجات العمومية والمحدودية اال
 : التي تقتصر على مجال او نشاط او مهام محددة، وتختلف درجة العمومية باختالف المحددات التالية

  درجة تماثل االنشطةdegree of similiarity of activities  
  عن امكانية  وسائط التعبيرmodalities of capabilties expressed  ،والتي تكون: سلوكية

 معرفية، انفعالية.
  الخصائص الكيفية للمواقفqualitative features of situations ومنها خصائص الشخص

 (.511، ص2001)الزيات، او الموقف محور السلوك 
ت االنشطة المتسعة في مقابل المجاالت ( ان العمومية تتحدد من خالل مجاال1997)Banduraويبين 

عن  المحددة، وأنها تختلف تبعا الختالف من االبعاد، اهمها: درجت تشابه االنشطة والطرق التي تعبر
االمكانات او القدرات، ومن خالل التفسيرات الوصفية للمواقف، وخصائص الشخص المتعلقة بالسلوك 

 (.50، ص2011)أورد في: عبد الرحمن، 

( ان قوة الشعور بالفاعلية الشخصية تعبر 1997)   Banduraيبين :(strenght)لقوة او الشدة ج.  ا
عن المثابرة العالمية و القدرة المرتفعة التي تمكن من اختيار االنشطة التي سوف تؤدي للنجاح، كما يذكر 
ايضا انه في حالة التنظيم الذاتي للفاعلية فان الناس سوف يحكمون على ثقتهم في انهم يمكنهم اداء 
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خالل فترات زمانية، فالمعتقدات الضعيفة عن الفاعلية تجعل الفرد اكثر قابلية النشاط بشكل منظم في 
للتأثر بما يالحظه، مثل مالحظة فرد يفشل في اداء مهمة ما، او يكون اداؤه ضعيفا فيها، ولكن االفراد 

-28، 2008)أورد في: العتيبي ، مع قوة االعتقاد بفعالية ذواتهم يثابرون بمواجهة االداء الضعيف 
29.) 

شدة  رة اوكما يشير هذا البعد الى قوة او شدة او عمق االحساس بالكفاءة او الفاعلية الذاتية   بمعنى قد
، 2001)الزيات، او عمق اعتقاد او إدراك الفرد ان بإمكانه اداء المهام او االنشطة موضوع القياس 

 (.511ص

لذات تتحدد في ضوء خبرة الفرد على ان قوة توقعات فاعلية ا (,198p 1997 Banduraويؤكد )
 ( .  50، 2011)أورد في: عبد الرحمن، ومدى ومالءمتها للموقف

 وعليه من خالل ما سبق ذكره يمكن استخالص ما يلي: 

ة لها عالق الخيرةتتحدد الكفاءة الذاتية بثالثة ابعاد وهي: الفاعلية والعمومية، القوة او الشدة، وهذه ااوال:
 ته اليومية.بأداء الفرد في حيا

دي و التحاان اداء الفرد يتأثر بطبيعة وصعوبة الموقف الذي يقع فيه، فكلما كانت طبيعة المواجهة ثانيا:
 كبيرة من قبل الفرد زاد من قدر الكفاءة او الفاعلية التي يتمتع بها.

 نشطةشابه االان االفراد يعممون احساسهم بالكفاءة او الفاعلية في المواقف المتشابهة تبعا لتثالثا:
 والتفسيرات التي يعطونها لوصف اي موقف، وكذلك حسب خصائص االفراد المتعلقة بالسلوك المنجز.

مكانية اته في ان قوة الفاعلية او الكفاءة التي يشعر بها الفرد تكمن في عمق او شدة إدراك الفرد وثقرابعا:
 مناسبة وحتى في مواجهة المواقف الصعبةانجاز المهام او االنشطة المطلوبة بشكل منظم في اوقات 

 بكفاءة.

واجهة في م والتفاعل الجيد بين العناصر الثالثة )مقدار الفاعلية، العمومية والقوة( يتيح للفرد اداء جيد
هم من ا  المهام الصعبة والتوافق مع مواقف الحياة اليومية، هذه االخيرة اي ابعاد الكفاءة الذاتية تعد

 اءة الذاتية لباندورا والتي حاولت نظرية التعلم االجتماعي تفسيرها.عناصر نظرية الكف

IIالكفاءة الذاتية المدركة .  : 

بانها "معتقدات  ( Bandura , 1994 , p 41)يعرفها باندورا  :. تعريف الكفاءة الذاتية المدركة1
الفرد عن امكاناته لألداء في مستويات من االداء متوقعة ، و تؤثر على االفعال التي بدورها لها اثر في 
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حياته  انها بذلك تحدد كيف يشعر الناس،و كيف يفكرون و كيف يحفزون انفسهم و كيف يتصرفون" 
 (.214-181،  2009)أورد في: الرفوع ، 

 انها تشير الى :" توقعات الفرد عن قدراته في حل مشكالته   ( ب2005وعرفها الناشئ )

هامه ومواجهة التحديات الجديدة التي تؤثر في درجة تفاؤله و نظرته االيجابية مما يحفزه في اداء م 
                                                                 (.                                                   14، 2005)الناشئ ، اليومية " 

بانها احكام الفرد بخصوص قدراته الذاتية و الناتجة من  (25، ص  2001)بينما عرفها االلوسي 
لذي االمحصلة الكلية لخبرات النجاح و الفشل في حياته بشان مبادرته للقيام بسلوك معين ، و بالجهد 

 ليه رغم المعيقات في مواقف الحياة.يبذله في ذلك السلوك ، و بمثابرته ع

ث االحداو تشير الى المعتقدات واآلراء الخاصة بقدرة الفرد على تنظيم واداء االنشطة  ويراه اخرون بانها
 . (226، ص2009)رزق، المنوط بها لتحقيق مستويات معينة من االداء وانجازات محددة 

اي  داء السلوك الذي يحقق نتائج مرغوب فيها فيكذلك عرفها جابر بانها توقع الفرد بانه قادر على ا
 (.112، ص1986)جابر، موقف 

بانها "معتقدات الفرد حول  Schun (35 p ،1994, Schunk)حسب ما ذكر   chwarzerوعرفها 
 (.2012)أورد في: علوان، امكانية تحقيق خيارات سلوكية معينة"

ن مها " توقعات الفرد و معتقداته في مالديه تعريفا لها بان Pajares  (220p،1999 ،Pajares )وذكر
يع امكانيات وقدرات ذاتية و معلومات ومقومات اساسية تمكنه من تحقيق المستوى الذي يرتضيه و يستط

 (. 2012)أورد في: علوان ، ان يحدد الجهود و الطاقات في المستوى المطلوب"

تية، وما بانها اعتقاد الفرد لمستوى فاعلية امكاناته او قدراته الذا (83، ص1996)بينما عرفها الزيات 
و هام اتنطوي عليه من مقومات عقلية معرفية، انفعالية وحسية وفيزيولوجية عصبية لمعالجة المواقف والم

 .ة لقائمالمشكالت او االهداف االكاديمية والتأثير في االحداث لتحقيق انجاز في ظل المحددات البيئية ا

ته توقعالوعليه من مجمل التعاريف سابقة الذكر يمكن تعريف الكفاءة الذاتية المدركة بانها معرفة الفرد 
 ه علىالذاتية في قدرته للتغلب على المهمات المختلفة وبصورة ناجحة وتتمثل بقناعته الذاتية في قدرت

 السيطرة والتغلب على المشكالت الصعبة التي تواجهه.

ان للكفاءة الذاتية المدركة (Bandura،  1997)يعتقد باندورا: ءة الذاتية المدركة. مصادر الكفا2
 مصادر عديدة، وهي مهمة في نمو معتقدات الفرد حول كفاءته الذاتية وهذه المصادر هي :
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يمر بها الفرد  اذ تعتبر" الخبرات التي( Gibbs، 2003أ.  الخبرات االتقانية او انجازات االداء: حسب )
درة ت الققوى المصادر في تشكيل الكفاءة الذاتية المدركة، فنجاحات الفرد الماضية تبنى عليه معتقدامن ا

 على نجاحات المستقبل. 

اكم ه فتر وفي المقابل فان خبرات الفشل واالحباطات تقلل من إدراك الفرد لكفاءته الذاتية المدركة، وعلي
 (.2011شيدي ، )أورد في: الر الخبرات مهم جدا في هذا الصدد " 

 ب. وجود النموذج الكفؤ: 

هم" االفراد الذين يالحظون نماذج كفؤة يساعدهم في تحقيق  (and SchunkPajares، 2001حسب) 
النجاحات من خالل التوحد مع النموذج، ويمكنهم ذلك ايضا من تجنب اخطاء االخرين والبناء على 

ذج ة نمو خبراتهم فنجاح االخرين يدفع الفرد باتجاه تقليدهم واستسهال المهام واالنجاز فيها، اما مالحظ
 (.2011)أورد في: الخاليلة ، يؤثر سلبا على الكفاءة الذاتية المدركة" سيء، رديء او فاشل 

 ج. االقناع اللفظي والدعم االجتماعي: 

فان" التغذية الراجعة وتصحيح اداء االفراد كي يبلغوا النجاح من خالل  (Gibbs، 2003)حسب 
)أورد " مدركةة الكفاءة الذاتية التوجيهات وارشادات االخرين وتحفيزهم والثناء يسهم اسهاما حقيقيا في تنمي

 (.2011في: الرشيدي ، 

ميس، ، التحان المواقف التعليمية االجتماعية المفعمة بالنشاطد. االستثارة الوجدانية والسيكولوجية: 
هما اما مالتعاون والتنافس البناء والقائمة على خفض مستويات القلق واالحباط واالجهاد وغيرها تسهم اسه

 (. Schunk and Pintrich، 2008) لكفاءة الذاتية المدركة والعكس صحيح في تحقيق ا

يتسم ذوي الكفاءة الذاتية المدركة المرتفعة حسب : . الخصائص العامة لمرتفعي الكفاءة الذاتية المدركة3
  ( بان لديهم ايمان قوي في قدراتهم، ويتميزون بما يلي : Bandura، 1997باندورا )
  الثقة بالنفس.مستوى مرتفع من 
 .يتحملون المسؤولية 
 .يبذلون جهودا عالية 
 .يمتلكون مهارات اجتماعية وقدرة عالية على التواصل مع االخرين 
 .يواجهون العقبات بمثابرة منقطعة النظير 
 .يمتلكون طاقة وارادة عالية 
 .لديهم مستوى طموح عال، ويضعون ألنفسهم غايات واهداف صعبة وال يفشلون في تحقيقها 
 .ينسبون الفشل الى الجهد غير الكافي 
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 .متفائلون في حياتهم 
 .يخططون للمستقبل بالعناية 
 .يتحملون الضغوط والشدائد 
 وتتمثل (Bandura. السمات المميزة لذوي الكفاءة الذاتية المدركة المنخفضة حسب )4

 فيما يلي: 

 .يتعاملون مع المهام الصعبة بخجل وتردد 
 .يستسلمون بسرعة 
  .طموحاتهم منخفضة 
 .تعتريهم مشاعر النقص والضعف 
 .ينشغلون بخبرات فشلهم والنتائج المحبطة 
 .يصعب عليهم النهوض من المحن والنكبات 
 ( 1997تسيطر عليهم الضغوط ومشاعر القلق و االكتئاب بسهولة،Bandura ) 

 

 

 : خالصة الفصل

ت الكفاءة الذاتية متعلقة بمعتقدا من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل، يمكن ان نلخص الى ان
انه يميل تية فاالفراد حول قدراتهم وثقتهم بها على القيام بسلوكات معينة، فعندما يثق الفرد في كفاءته الذا
لفرد انه الدى  الى ان يكون أكثر انجازا ، و سلوكه مناسبا و مقدرا لذاته وثقته بنفسه، فعندما تتوفر القناعة

ترجع لوك المناسب لتحقيق النتائج المرغوب فيها، ويقتنع بان نتائج ذلك السلوك سسينجح في تنفيذ الس
 عليه بفائدة فسوف تكون كفاءته الذاتية مرتفعة وتؤدي به الى تحقيق النجاح والتفوق.
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 :تمهيد

ار ألنها تتضمن مجموعة من االفك، في التربية المعاصرة امرا معقدا تعتبر االتجاهات الحديثة
ظمها خل معالطبيعية تتداالهتمامات وغيرها من العوامل المادية والبشرية و الميول واواآلراء واالتجاهات و 

 اني،نساو كلها مع بعضها في تحديد صياغة العمليات التربوية الديناميكية ، لنمو و تقدم المجتمع اال
 بذلك اصبح االرشاد التربوي جزء رئيسي في اي في اي نظام تربوي ، حيث قامت المؤسسات التربويةو 

يلعب  ان مستشار التوجيهين متخصصين في االرشاد و التوجيه ، لتقديم خدمات للتالميذ كونهم يرون بتعي
اعدة دورا مكمال في العملية التربوية ، فهو يقدم خدمة ارشادية توجيهية اكاديمية مهنية عن طريق مس

ع لمجتماتوافق مع حاجات المتعلمين على التوجه العلمي الذي يناسب مستواهم واستعداداتهم وميولهم بما ي
 ومتطلبات التخطيط التربوي وتنمية وعيهم بعالم الشغل ومصادره ومجاالته  فضال على انه يساعدهم

اكل ايضا على بحث المشكالت التعليمية، االخالقية واالجتماعية  الصحية والنفسية،  وغيرها من المش
 وتقييم ذواتهم تقييما موضوعيا . عن طريق تنمية قدراتهم على تكوين اتجاهات وقيم ايجابية

حاجة ومن خالل هذا الفصل سوف نحاول ابراز ماهية التوجيه المدرسي والمهني، والى اي مدى تبلغ ال   
 اليه، ثم نتطرق الى مفهوم مستشار التوجيه ومهامه وباي وسائل يعمل؟ 

الثة ث نالحظ أنه يتكون من ثوقبل ذلك يجدر بنا أن نعرج على تعريف التوجيه المدرسي والمهني، حي   
 مفاهيم وهي التوجيه واإلرشاد في عالقتهما بمفهومين أخرين وهما المدرسة والمهنة:

 :تعريف التوجيه لغة واصطالحا -1

اَل  ا َأْبَكمُ ْيِن َأَحُدُهمَ ا قال تعالى: ﴿َوَضَرَب َّللاَُّ َمَثاًل َرُجلَ  :مصدر وّجه يوجه، توجيها هو أ. التوجيه لغة
ْهُه اَل َيْأِت بِ  ْن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل ۙ َوُهَو ْسَتِوي ُهَو َومَ يَ ۖ  َهْل َخْيرٍ َيْقِدُر َعَلٰى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلٰى َمْواَلُه َأْيَنَما ُيَوجِّ

  76سورة النحل: اآلية  َعَلٰى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾

واحد يدل على مقابلة لشيء، والوجه  أصل و والجيم والهاءالوا (89-88، ص 1979ابن فارس )قال 
 مستقبل لكل شيء، يقال: وجه الرجل وغيره، وربما عبر عن الذات بالوجه فتقول: وجهي إليك، ووجهت

 جهته وجهته". وأصل الشيء: جعلته على جهة،

 " ووجه الكالم: السبيل الذي تقصده به"(556، ص 1994ابن منظور )وقال 

 فهناك تعاريف متعددة نذكر منها من باب الذكر ال الحصر ما يلي: ب. أما اصطالحا
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 ذعلى أنه:" العملية التي تهتم بالمساعدة التي تقدم للتالمي (التوجيه188،ص 1978يعرف بدوي )
ت التي والتغلب على الصعوبا يلتحقون بها والتكيف لهاوالطلبة في اختيار نوع الدراسة المالئمة والتي 

 تعترضهم في دراستهم وفي حياتهم المدرسية بوجه عام".

أن التوجيه هو: " عملية فردية مزدوجة هدفها مساعدة االفراد على فهم (234، 1997شكور ) ويرى 
سيوظفون فيه هذه  وعلى فهم المجتمع الذي ذواتهم بما تنطوي عليه من ميول واستعدادات ومواهب،

ية جتماعالميول واالستعدادات وتلك المواهب بواسطة عملية تكيفية تأخذ بعين االعتبار عناصر المحيط اال
 واالقتصادية ضمن متطلبات الواقع المفروض وشروطه".

ن في نفس السياقأن التوجيه: " هو عملية مساعدة الفرد وتقديم العو  (32،ص 1981القاضي)يرى  كما
حين يتمكنوا من تقديم العون الالزم ألنفسهم، وتوجيهها بحيث يستطيعون االختيار على  لألخرين

ح ة تسمبنية،ويتخذون من السلوك ما يسمح لهم بالتحرك في اتجاه هذه االهداف التي يختاروها بطريقة ذكي
 بتقديم المسار بشكل تلقائي".

 التوجيه بانه : " مجموع الخدمات التي تهدف( 2002)بركان وزيدانومن جهة أخرى يعّرف كل من 
 هاراتإلى مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه ويفهم مشاكله وان يستغل امكانياته الذاتية من قدرات وم

هذه  انياتواستعدادات وميول وأن يستغل امكانيات بيئته، فيحدد اهدافا تتفق وامكانياته من ناحية، وامك
مكن لفهمه لنفسه وبيئته، يختار الطرق المحقق لها بحكمة وتعقل، فيتالبيئة من ناحية اخرى نتيجة 

لغه بذلك من حل مشاكله حلوال علمية تؤدي الى تكيفه مع نفسه ومجتمعه، فيبلغ اقصى ما يمكن ان يب
 (.24،ص 2012) أورد في: الحراحشة، من النمو والتكامل في شخصيته " 

ار رة أن التوجيه هو السعي بالتلميذ الى تحقيق االختيويمكن القول من خالل مجمل التعاريف المذكو 
يم االفضل، بما يتناسب وامكانياته وخصائص نوع الدراسة المختارة وفي نفس الوقت نعتبره عملية تقد

غرض واختيار الطريق الصحيح والضروري وتعديل السلوك ب المساعدة لألفراد لكي يصلوا الى فهم أنفسهم
 اضجة.الوصول الى االهداف الن

 :تعريف االرشاد لغة واصطالحا -2

د: شد والرشاّشد والرّ( "الر1994ورد في لسان العرب البن منظور) في اللغة:تعريف اإلرشاد أ. 
 ي.ـالغ يضـنق

ر، ورشد بالكسشدرشدًا. د اإلنسان بالفتح يرـرش(23-22، ص2000أبو عباة والنيازي )ويذكر 
وهو نقيض ، يد. إذا أصاب وجه األمر والطريقـد ورشـرشد رشدا يرشد رشدا ورشادا فهو راش، بالضم
د وأرشدته فلم ـاسترشل الراشدين من بعدي. ويقاء اـوفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفل الظال
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 اد:ـواإلرش اد.ـللرش اسم والرشدي وتعريفه الطريق تههداي أي لالضا إرشاد الحديث: يسترشد. وفي
 د.منالرش والرشدى والداللة الهداية

هو عملية فنية متخصصة ومستمرة، اضافة (21،ص 2011الحريري)فاإلرشاد حسب  ب. أما اصطالحا:
 اتهالى كونه عالقة بين طرفين أحدهما المسترشد الذي يواجه المشكالت واالخر المرشد الذي بحكم خبر 

 وله.من ح الفنية التي تفسح له المجال بان يكون قادرا على تقديم المساعدة للمسترشد ليفهم نفسه والعالم

و :مفاده أن اإلرشاد "هBolot Chreتعريفا لبلوتشر ( 05،ص2008أبو حامد ) وفي نفس السياق، أورد
م وقي افوالبيئة وتوضيح اهد والمسترشد، بهدف ان يتضح مفهوم الذات عملية يتم فيها التفاعل بين المرشد

 تتعلق بمستقبل الفرد المسترشد.

في  عملية مشتملة على تفاعل بين المرشد والمسترشد "بأنه (:1954بيبينسكيو بيبينسكي ) كما عرفه
وضع خاص وانفرادي، يستهدف مساعدة المسترشد على تغيير سلوكه ويتمكن من اشباع حاجاته بطريقة 

 (.5،ص 2008)أبو حامد،مرضية 

 ومما سبق نستنتج ان االرشاد يتمثل في عملية تفاعل بين المرشد والمسترشد قصد تغيير سلوكه
 ومساعدته على اشباع حاجاته وفهم ذاته من اجل التوصل الى حل المشكالت التي تواجهه.

د الى الفر  من خالل تحليلنا للتعاريف السابقة للتوجيه واالرشاد، اتضح لنا انهما عمليتان متكاملتان تدفع
توجيه وبينت ان مهمة ال االستشارة من اجل تحقيق عدد من االهداف وفقا لقدراته واختياراته المناسبة،

ي واالرشاد ال تقف عند حد توظيفها في المجال الدراسي والمهني بل يجب العمل بها كضرورة حتمية ف
ع نفسه موافق تحقيق التوازن والتكافؤ والتمساعدة الفرد على المالئمة بين التخطيط وامكانات التنفيذ وذلك ل

 وبيئته.

 :تعريف التوجيه واالرشاد المدرسي -3

" التوجيه المدرسي بأنه "عملية تحقيق الذات حيث يكتشف الفرد نفسه  (10،ص1980زهران ) يعرف
 واستعداداته وقدراته مما يؤدي الى توافقه وسعادته وصحته النفسية.

يستجيب لمالمحهم وحاجاتهم  اقتراح معين لدراسة التالميذ حسب ما وهو عملية سيكولوجية هدفها
 واهتماماتهم، او يتيح التعبير الفاعل عن امكاناتهم وقدراتهم.

فعال تربويا »على انه:  التوجيه واالرشاد المدرسي في القانون التوجيهي للتربية الوطنيةوجاء تعريف 
تحضير توجيهه وفقا الستعداداته وقدراته ورغباته يهدف الى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرسه، على 

تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي والقيام  وتطلعاته ومقتضيات المحيط االجتماعي واالقتصادي لتمكينه
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المؤرخ في  04.08)القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم باختياراته المدرسية والمهنية عن درارية " 
 (.2008جانفي  23

 الخيريار شعبة من شعب التعليم والتكوين في الوسط المدرسي او برنامج من البرامج ويتم هذا اوهو اخت
 حسب اجراءات متعددة منها:

 .رغبة المعني باألمر 
 (50،ص2012)النوري،قرار مجلس القبول والتوجيه. 

 دراسة(فيعرف التوجيه التربوي بانه:" مساعدة الطالب على اختيار نوع ال1975)عبد الحميداما 
 المالئمة لهم و االلتحاق بها، و التوافق معها والتغلب على الصعوبات التي تعترضهم في اثناء

 . (43،ص2012)زايد،دراستهم وفي الحياة المدرسية بوجه عام " 

لذي اوعليه فهو عملية ارشاد الناشئين الى اسس علمية معينة كي يوجه كل فرد الى نوع من التعليم 
تى وغير ذلك من مواصفات الشخصية، ح وميوله المهنية، واستعداداته الخاصة امةيتفق وقدراته الع

 مع.للمجت إذا تيسر له مثل هذا التعليم كان احتمال نجاحه فيه كبيرا وبالتالي يتمكن من تقديم خدماته

 :تعريف التوجيه واالرشاد المهني -4

 لقرارهو عملية تساعد الفرد على اختيار مهنة تتفق مع قدراته وميوله، اي مساعد الفرد على اتخاذ ا
 (.100،ص2000)تيازي،الختيار مستقبله المهني 

من  بانه: يعتبر تعريفا اخر للتوجيه واالرشاد المهني(131، ص2000أبوعباة والنيازي )كما ذكر 
فقا ينة و ستهدف مساعدة المسترشدين )االفراد( على اختيار مهن معأقدم انواع التوجيه واالرشاد، الذي ي

 لقدراتهم وطموحاتهم، من اجل ضمان استمرارهم فيها ورضاهم عنها قدر اإلمكان.

مرشد ها الوعليه يمكن اعتبار التوجيه واالرشاد المهني من الجهود والخدمات والبرامج التي يعدها ويقدم
اختالف مستوياتهم، بهدف المساعدة على االستفادة من الفرص المهني للتالميذ وللطالب على 

 .والخبرات المهنية الى أقص حد تسمح به قدراتهم واستعداداتهم، بقصد تحقيق اهداف مهنية حديثة
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يعرف مستشار التوجيه حسب االمرية رقم : تعريف مستشار التوجيه المدرسي  -5
بالثانويات على انه: عضو من الطاقم التربوي، والتي موضوعها مستشار التوجيه  2019/124/91

واالسهام الفعلي في رفع مستوى  يعمل تحت اشراف ادارة مدرسية على المتابعة النفسية والتربوية،
 خالل: االداء التربوي للمؤسسات التعليمية واالداءات الفردية للتالميذ وذلك من

 .التعرف على التالميذ وطموحاتهم 
  ونتائجهم المدرسية.تقويم استعداداتهم 
 .المساهمة في تسيير المسار التربوي للتالميذ وارشادهم 
 فسية قيامه بنشاط سيكولوجي من خالل المتابعة النفسية للتالميذ عن طريق اختبارات وروائز ن

 (.50،ص1996)الحبيب،مثل اختبار الذكاء 
التويجيري ريف مستشار التوجيه حسب تع: تعريف مستشار التوجيه المدرسي والمهني  -6
هو أحد موظفي قطاع التربية والتعليم، يسهر على تنفيذ برنامج التوجيه المدرسي  (142،ص1988)

وقد عرفه  وهو أحد هياكل وزارة التربية الوطنية، المسطر من طرف مديرية التقويم والتوجيه واالتصال،
وهو  " على انه: المسؤول االول على تنفيذ عملية التوجيه المدرسي والمهني، موريس روكالن" 

أقدر الناس واكفاءهم على جمع كافة المعلومات حول الطالب المراد  ويعتبر من مختص في التوجيه،
 توجيهه باعتماد مبادئ وتقنيات علم النفس.

يختلف االفراد فيما بينهم  :الجزائر الحاجة الى مستشار التوجيه المدرسي والمهني في -7
وبالتالي التوجيهات  االهداف، القيم، التوجهات ... الخ، وقد يكون هذا االختالف من ناحية المهارة،

المدرسية يجب ان تكون منسقة مع االستعدادات المعرفية المتوفرة في التلميذ، ونفس الشأن بالنسبة 
 المعينة، والتي تقدمها بيئة العمل، ومكافئات المهنةللتوجيهات المهنية التي تكون منسقة مع متطلبات 

وكلما كان التوافق بين التوجه المهني  وذلك يؤثر تأثيرا مباشرا على سلوك واتجاهات الفرد في العمل،
 (.381، ص2001وبيئة العمل كبيرا كلما زادت كفاءة الفرد وزاد رضاه عن العمل )حسين، 

ة التربوية، وهو منصب مستشار التوجيه المدرسي والمهني، وعليه استحدث منصب جديد في المنظوم
 التكيف لدى التلميذ. نظرا لما يمكن ان يقوم به هذا العضو في خلق حالة التوافق او

ا وكان ذلك لعدة عوامل نذكرها فيم ومن هنا ظهرت الحاجة الى مستشار التوجيه المدرسي والمهني،
 يلي:

  نتج نه عدة مشكالت مدرسية كالرسوب المدرسي ومشكلة سوء الزيادة في عدد التالميذ، الذي
 التكيف سواء مع الوسط المدرسي او مع الشعبة الموجه اليها.
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 ،طة واالنش وبالتالي مطالبة التالميذ االختيار بين المواد الدراسية تنويع برامج التعليم الثانوي
تيار ري حسن توجيههم في هذا االخومن ثم يصبح من الضرو  المختلفة التي يتلقونها في الثانوية،

 (.381،ص2001)حسين،
 لى ركيز عالتقدم التكنولوجي السريع، الذي بدوره ادى الى تعديل برامج تدريب االيدي العاملة والت

جين وبرامج الدراسة حتى تخدم التنمية االجتماعية وسوق العمل بتوفير الخر  مستويات التربية،
 المناسبين له.

 واجهة تحديات العصر، بحيث تميز المجتمع الحديث بتعقيد العالقات قصور قصور االسرة في م
ة االسرة في مواجهة تحديات العصر، بحيث تميز المجتمع الحديث بتعقيد العالقات قصور االسر 
ي ففي مواجهة تحديات العصر، بحيث تميز المجتمع الحديث بتعقيد العالقات والتغيير المستمر 

بب جتماعي وهذا جعل االسرة مهتمة بمتطلبات تربية وتوجيه ابناءها بساإلطار االقتصادي واال
 كثرة انشغاالتها الخارجية وكذلك تعقد الحياة االجتماعية.

 ميذ تطور الفكر التربوي، بحيث ادى هذا التطور الى ظهور فكرة في مجال التربية تجعل من التل
س حتى ومنه تطورت نظريات علم النف سية،محور العملية التعليمية بدل التركيز على المادة الدرا

تساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ وتنمية شخصيته بشكل متكامل، كل هذا ادى 
الى عدم االستغناء عن خدمات مستشار التوجيه وجعله عضوا فعاال في المؤسسة التربوية 

 (.192، ص 1995)المرسي، 
تحدد النصوص القانونية مهام مستشار التوجيه  :هاإلطار المكاني لعمل مستشار التوجي -8

وكيفية ادائه لهذه المهام، كما تحدد ايضا اإلطار المكاني لعمله، اي مجموعة من المؤسسات التي 
وتتمثل هذه  وهو ما يسمى في ميدان التوجيه بمقاطعة التدخل، يتردد عليها اثناء اداء عمله،

 والمهني، الثانوية واالكماليات.المؤسسات في مركز التوجيه المدرسي 

بوية ان مركز التوجيه المدرسي والمهني مركز يقدم خدمات تر  مركز التوجيه المدرسي والمهني: .أ
وتتم  واعالمية للجمهور المدرسي على وجه التحديد، كما ان الخدمة المقدمة فردية وجماعية،

طة ومؤسسات التعليم فهو يشكل نقوالشغل اإلنتاج بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني ومؤسسات 
 االلتقاء بين عالم الدراسة والتكوين وعالم الشغل .

بية يوجد في كل والية على االقل مركز للتوجيه المدرسي والمهني بوضع تحت وصاية مديرية التر و
 ويسيره مدير له رتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني يعمل تحت سلطته طاقم اداري  للوالية،
ي، )ترك درسي والمهنيوطاقم تقني يتشكل من مستشاري التوجيه الم السير االداري للمركز، لتامين

 (.126، ص1989
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ساسي تعليم االان التعليم الثانوي معد الستقبال التالميذ بعد نهاية ال مؤسسات التعليم الثانوي:ب. 
 مسندةمهنة التربوية الوفقا لشروط تحددها وزارة التربية الوطنية، ومهنية زيادة على مواصلة ال

 للمؤسسة االساسية، دعم المعارف المكتسبة، ادراج التخصص تدريجيا في مختلف الميادين وفقا
ليم لمؤهالت التالميذ وحاجات المجتمع، وهذا المستوى يهيئ التالميذ لمواصلة الدراسة في التع

ر سبتمب 18المؤرخ في  216العالي او االنضمام الى الحياة المهنية وفقا للمنشور الوزاري : 
 تحسينتم تعيين مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بالثانويات من اجل االهتمام بالتلميذ و  1991

 (.126، ص 1989مردود المؤسسة التربوية ككل)تركي، 
كوين، ية والتتعتبر حجر الزاوية في بناء منظومة الترب ج. االكماليات أو مؤسسات التعليم المتوسط:    
ى سي علا ان ادراج التقنيات المتعددة في هذا المستوى يمثل العنصر االساسي في تحديث التعليم االساكم

ان النظام يتطلب نوع من التعاون يحدده تشريع مالئم بين االطراف االجتماعية والمدرسية 
 (.10-9،ص1991)زرهوني،

المؤرخ في  827القرار الوزاري حدد  :مهام مستشار التوجيه المدرسي والمهني -9
مهام مستشار التوجيه علما ان هذا القرار صدر في بداية  10و 6، في المادتين 13/11/1991

. يكلف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بجميع االعمال المرتبطة 1992/1991الموسم الدراسي 
نشاطات الفريق  اربتوجيه التالميذ واعالمهم ومتابعة عملهم المدرسي؛ ويتدرج نشاطه بالتالي في إط

 التربوي للمؤسسة.

 وتتمثل نشاطاته خصوصا في مجال التوجيه فيما يلي:

هو كافة اوجه النشاطات االتصالية التي تستهدف ابالغ الجمهور بكافة الحقائق  االعالم: .أ
ومجريات االمور مما يؤدي الى خلق  المشكالتو  واالخبار والمعلومات عن القضايا والموضوعات

 عالمية،من الوعي والمعرفة واالدراك واالحاطة الشاملة لدى فئات المتلقين للمادة االأكبر درجة 
وهو يتعلق بكل المعلومات الخاصة بالواقع المدرسي والمهني وهو يهدف الى تنظيم وتفعيل 

ي وينه فوتك المسار الدراسي وحتى المهني للتلميذ بتحقيق الموافقة بين طموحاته ونتائجه المدرسية
 البحث الفردي والجماعي. مجال

، فهو هو االجراء الذي يسمح للتلميذ بعبور المراحل التي يتكون منها النسق المدرسي التوجيه: .ب
يتوجه  وفي كل مرة تحضر امامه مجموعة من االختيارات وعليه ان يتبعه في مشواره الدراسي،

حيث ب(.20،ص1998ب،)مديرية التوجيه والتقويم واالتصال دليل تعريف الجذع المشترك آدا
 مدرسي،تعد عملية التوجيه المدرسي والمهني من اهم العمليات التربوية وجوهر برنامج التوجيه ال

واء حيث يقضي مستشار التوجيه معظم وقته داخل الثانوية في عملية التوجيه المدرسي والمهني س
 (.104، ص1994)الشيخ، كانت فردية او جماعية 
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لميذ شار التوجيه المدرسي والمهني يهدف من خالل التوجيه الى مساعدة التوبالتالي نستنتج ان مست
سية وبين متطلبات الفروع الدرا على تحقيق التوافق بين قدراته الدراسية وميوله ورغباته منجهة،

 والتخصصات المهنية من جهة اخرى.

ن عناصر مويشكل عنصرا اساسيا  يحتل التقويم التربوي جانبا مهما من العملية التربوية، التقويم:ج. 
 المنهج الدراسي، حيث يسعى الى معرفة مدى نمو شخصية المتعلم من جميع نواحيها العقلية،

 (.73،ص1993)بوعناقة،وغيرها  النفسية، السلوكية العاطفية،

 ي ستشار موعليه يعد التقويم من اهم المحاور الكبرى التي يجب ان ترتكز عليها المهام التي يقوم بها 
 التعليمية. التوجيه المدرسي والمهني بالمؤسسات

 تيوبات اليهدف مستشار التوجيه الى ازاحة جميع العوائق والصع: د. المتابعة النفسية واالجتماعية   
ن ميمكن ان تعترض التلميذ في منشوره الدراسي وتسبب له سوء التوافق الدراسي، لذلك يحاول التقرب 

ويحدث هذا عن طريق المقابالت المتكررة  سية واالجتماعية،التلميذ لحل مشكالته النف
 (.149،ص1994)الشيخ،

 

 :  خالصة الفصل

من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل، يمكن ان نلخص الى ان تحسين فاعلية االرشاد امر 
ه ي جعلالذضروري للعملية التربوية بمجملها ، و كون هذ االخير حديث العهد ، فاليته تحدد تماما االمر 

،  يواجه كثيرا من المشكالت التي انعكست بدورها على المستشار و تأدية دوره على المستوى المطلوب
 ه ، ووعليه  نجاح العمل االرشادي بالمؤسسة التعليمية يعتمد بدرجة كبيرة على فعالية مستشار التوجي

ساب االكت هذه االخيرة قابلة للتعديل وترتبط هذه الفاعلية بعوامل متعددة منها مهاراته في االتصال ، و 
وح عن طريق برامج التدريب المناسبة ، الى جانب جملة التكوينات الالزمة لعمل المستشار و رفع الر 

 المعنوية و المادية له من قبل افراد البيئة المهنية التي يعمل بها .

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 الرابع:الفصل 
 واجراءاتهامنهجية الدراسة 
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 :  تمهيد

 حيث يتم االجابة عليه من طرحه،يسعى كل باحث من خالل دراسته الى ايجاد حل لإلشكال الذي 

 هاوذلك بإخضاع الدراسة،خالل اثبات او نفي الفرضيات التي تم صياغتها كإجابات مؤقتة على تساؤالت 

ءم ذلك للباحث اعتماد منهج معين يال ولكي يتسنىللدراسة العلمية عن طريق اختبار الفروض ميدانيا 

حديد ت والزمانية وحتى البشرية ومنه يتملمكانية طبيعة الموضوع باإلضافة الى تحديد مجاالت دراسته ا

خالل  سنتعرف عليه من وهذا ما المتغيرات،االحصائية المناسبة لطبيعة  وكذلك االساليبادوات الدراسة 

 الفصل.هذا 

 : الدراسة االستطالعيةأوال. 

وانب جتعتبر الدراسة االستطالعية الخطوة االولى ألي بحث علمي في جانبه الميداني ألنها تلم بمختلف 

اعادة  كما تمكننا من الدراسة،باإلضافة الى انها تعطينا نظرة اولية حول متغيرات  المطروحة،المشكلة 

اهداف  وغيرها منراسة الخصائص السيكومترية ألدوات الد والتأكد منتعديلها صياغة الفرضيات او 

 االستطالعية.الدراسة 

للتأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة )استبيان التوافق  االستطالعية:عينة الدراسة . 1

مستشارا                  ( 30)، تم اختيار عينة عشوائية قوامها ثالثين المدركة(استبيان الكفاءة الذاتية  المهني،

اسلوب المعاينة المسمى بالمعاينة العشوائية البسيطة اهم االسس التي يبنى عليها  باعتبارمستشارة و 

بحيث يكون  محضة،كما تسحب العينة في هذا النوع من االساليب بطريقة عشوائية  االستقرائي،االحصاء 

و لكل  . N/1لكل وحدة اختيار في المجتمع نفس احتمال االنتماء الى العينة المسحوبة و الذي يساوي 

بحيث يستعمل اسلوب المعاينة العشوائية  السحب،العينات الممكن تشكيلها من هذا المجتمع نفس احتمال 

و نقصد بكلمة  بينها،البسيطة في الحاالت التي تكون فيها وحدات المجتمع قيد الدراسة متجانسة فيما 
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تم اخذ خمس  التماثل علما انهو التجانس اقتراب صفات و خصائص وحدات االختيار من حيث التشابه 

هي و  للدراسة،من المجتمع االصلي  المتوسط والثانوي كال الطورين  مستشارا ومستشارة من (15عشرة )

   االتي:موضحة في الجدول 

 ( : يوضح توزيع حجم ونسبة افراد عينة الدراسة االستطالعية 01جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %23 7 الذكور

 %77 23 االناث

 %100 30 المجموع

 

بة من حيث تمثل نسبة االناث اكبرنس االستطالعية،يوضح الجدول اعاله حجم و نسبة افراد عينة الدراسة 

بعة و ذلك راجع لعدد الذكور المتمثل في س  %23% ، مقارنة بنسبة الذكور البالغة 77العينة بمقدار 

 ( مستشارة .23( مستشارين و عدد االناث البالغ ثالثة و عشرون )7)

يتم تحديد وسائل جمع البيانات كخطوة اساسية في الدراسة  :االستطالعيةدوات الدراسة . أ2

و يتم  الدراسة،من الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات حول موضوع  وذلك للتمكن الميدانية،

حيث تتوقف القيمة العلمية لهذه الدراسة  المستخدم،هذا التحديد وفقا لطبيعة الموضوع المعالج و المنهج 

  التالية:و عليه تم االعتماد في هذه الدراسة على االدوات  المستخدمة،على االدوات 

من اجل تحقيق اهداف الدراسة قامت الباحثة باالستعانة باستبيان من :  التوافق المهنياستبيان  .1.2

المعدل من طرفها، و ذلك بعد الرجوع الى االدب النظري و الدراسات السابقة   (2018) عزيز بواعداد  

سكران المتعلقة بموضوع الدراسة، و من بين هذه الدراسات التي استفادت منها الباحثة دراسة كال من: 
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، بحيث  (2009( و عطا هللا )2002الشافعي )؛ (2010فحجان ) ؛(2012النجار والطالع ) ؛(2011)

( 01( عبارة موزعة على خمس ابعاد و الملحق رقم )48اة الدراسة في صورتها االولية من )صممت اد

( عبارة بعد التحكيم موزعة 41، ثم اصبحت االستبانة مكونة من )يبين ابعاد وفقرات االستبانة قبل التحكيم

  /على خمس ابعاد رئيسية ، و كل بعد تندرج تحته عدد من الفقرات

ي النظر  اإلطارضوء  ، في(2018) عزيز بوالباحث  هذا االستبيان من طرف اعد االستبيان:وصف أ. 

بعاد ( ا5على خمسة ) وهي موزعة ( فقرة48واربعين )بحيث تكون من ثمانية  السابقة، ومراجعة للدراسات

  كاالتي:هي 

 طبيعة و ظروف العمل في التعليم المتوسط . البعد االول :

 عالقة االستاذ مع التالميذ . البعد الثاني :

 : عالقة االستاذ مع الزمالء . البعد الثالث

 البعد الرابع : عالقة االستاذ مع االطار االداري .

 المحفزات ) الراتب و الترقيات( البعد الخامس :

 ويوضحها الجدول التالي:مكونات المقياس :  .ب
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 المهني :( : يبين ابعاد استبيان التوافق 02جدول رقم )

 الفقرات االبعاد الرقم

 17-1 طبيعة و ظروف العمل في التعليم المتوسط 01

 23-18 عالقة االستاذ مع التالميذ 02

 31-24 عالقة االستاذ مع الزمالء 03

 38-32 عالقة االستاذ مع االطار االداري  04

 48-38 )الراتب و الترقيات ( المحفزات 05

 

ي فى البنود عل باإلجابةلقد اتبع الباحث في طريقة تنقيط االستبيان  التصحيح: ومفتاحطريقة التقييم ج. 

 ذلكو ابدا،  نادرا،غالبا، احيانا،  دائما، وهي:حيث يلي كل بند خمس بدائل  التدرج،ضوء مقياس خماسي 

ت لعباراا مهني امااي التي تشير الى وجود التوافق  االستبيان،بالنسبة للعبارات التي هي في اتجاه هدف 

  التالي:عكسها على النحو  االستبيان، فيتمالتي ليست في اتجاه هدف 

( 1(  والدرجة )4( تصبح )2( تبقى كما هي ، و في )3( و )2( تصبح )4( ، و)1( تصبح )5الدرجة )

 ( .5تصبح )

 ارين،المستشالتوافق المهني لدى  معرفة مستوى  الحالية والمتمثلة فيتحقيق اهداف الدراسة  وعليه بهدف

االستبيان الذي كان معد ألساتذة التعليم المتوسط بخصوص " مدى اسهامات  تعديالت فيتم اضافة 

 لتوافقوعالقتها با القلق( النفسية، )الضغوط الممارسة الترويحية الرياضية على بعض المتغيرات النفسية

  االتي: وتمثلت في ،الحالية وعينة الدراسةلتناسب الموضوع  االخيرة،هذه  " لدىالمهني
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ة على مع تعديل بسيط في الفقرات المتمثلة في مجموعة من البنود موزع االستبيان،االبقاء على مكونات 

 واالرشاد المدرسي( ابعاد كل بعد يقيس جانب من جوانب التوافق المهني في مجال التوجيه 5خمسة )

 والمهني.

 والمهني عنمدى رضا مستشاري التوجيه المدرسي  ونقصد به :وظروف العملطبيعة  االول:البعد 

 .تواالمكانيااالدوات  المقدمة،الخدمات  العمل،نظام  التهوية، االضاءة، حيث:ظروف العمل مثال من 

ري ين مستشابنعني به طبيعة العالقة المهنية التي تجمع و  :عالقة المستشار مع التالميذ الثاني:البعد 

، لمستشارمن طرف التالميذ نحو ا واالستقرار النفسياخذين بعين االعتبار االطمئنان  والتالميذ،التوجيه 

 المستشار. وتقدير مجهوداتالى جانب احترام 

لومات تبادل المع الشخصية،اي من حيث العالقات  :عالقة المستشار مع بقية الزمالء الثالث:البعد 

                                                                 والمهني.القة مع مستشاري التوجيه المدرسي التعاون في حل المشكالت اضافة الى الع والخبرات،

 يث،حفين من نعني به عدالة التعامل مع جميع الموظ :اإلداري المستشار مع االطار  ةالرابع: عالقالبعد 

االستجابة من طرف رؤساء  للعمل، تقدير االداء المميز المشكالت،المساعدة في حل  العطل،نظام 

  االرشاد.التوجيه و جانب  العمل، الى

ار ، و مقد من حيث كفايته ، تناسبه مع طبيعة العمل: البعد الخامس : المحفزات )الراتب و الترقيات( 

 الرفاهية التي يوفرها و نظام الترقيات.

 . استبدال كلمة طلبة بكلمة التالميذ 

  بكلمة المستشار .استبدال كلمة المعلم 

  : 34-17-16-11-7-4-3حذف الفقرات رقم  

 . صياغة اربعة بدائل لالستبيان هي كاالتي : ابدا ، نادرا ،احيانا ، غالبا 
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  على البنود في ضوء مقياس رباعي التدرج حيث يلي كل  وذلك باإلجابةتعديل مفتاح التصحيح

تجاه هدف اللعبارات التي هي في  وذلك بالنسبة غالبا، احيانا، نادرا، ابدا، وهي:بند اربعة بدائل 

دف اما العبارات التي ليست في اتجاه ه المهني،اي التي تشير الى وجود التوافق  االستبيان،

( 2( و )2( تصبح )3و ) (،1( تصبح )4الدرجة ) التالي:فيتم عكسها على النحو  االستبيان،

 (.4تصبح )( 1( و )1تصبح )

بعدما تمت صياغة  :الباحثةة الستبيان التوافق المهني المعدل من قبل الخصائص السيكومتري .3

 االستبيان في شكله االولي ال بد من اخضاعه الختباري الصدق والثبات.

ليه وع لقياسه،ان تقيس عبارات االستبيان ما وضعت  الدراسة،يقصد بصدق اداة  االستبيان:صدق  .1.3

المحكمين(  صدق)لالستبيان الباحثة بالتأكد من صدق االستبيان من خالل الصدق الظاهري  قامت

 االتساق الداخلي لعبارات االستبيان.  وحساب صدق

ن يطبق يقوم على فكرة مدى مناسبة عبارات االستبيان لما يقيس، ولمصدق المحكمين ) الظاهري ( :  أ.

على  و من هذا المنطلق تم عرض االستبيان في صورته االولية عليهم ، ومدى عالقتها باالستبيان ككل ،

( محكمين  ألخذ وجهات نظرهم 06عدد من المحكمين من ذوي الخبرة و االختصاص بلغ عددهم ستة )

مدى  وو االستفادة من آرائهم في تعديله و التحقق من مدى مالئمة كل عبارة للبعد الذي تنتمي اليه ، 

كل ن لمشللغوية و العلمية لعبارات االستبيان  اضافة الى مستوى شمولية االستبياسالمة و دقة الصياغة ا

وتم  (،02الدراسة و تحقيق اهدافها ، في ضوء اراء السادة المحكمين  ، كما هو مبين في الملحق رقم )

 كما هو مبين  في الملحق اعادة صياغة بعض العبارات و اضافة عبارات اخرى لتحسين اداة الدراسة،

 (  و المتضمن استبيان التوافق المهني الخاص بالدراسة االستطالعية .03رقم )

 :التي تم تعديلها من طرف المحكمين، يبين بنود استبيان التوافق المهني التاليوالجدول 
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 ين ( : يوضح بنود استبيان التوافق المهني التي تم تعديلها من طرف المحكم03الجدول رقم )

 البعد
 

 البند بعد التعديل البند قبل التعديل رقم البند

 
 طبيعة و ظروف العمل

تحقق مهنة المستشار ميولي و  02
 رغباتي .

 تحقق مهنة المستشار رضا وظيفي .

اشعر بصعوبة في تأديتي لعملي  10
 نتيجة لنقص االمكانيات 

 نقص االمكانيات يعيق اداء عملي .

عالقة المستشار مع 
 التالميذ

 مرح اثناء عملي  بأسلوباتميز  اثناء عملي . اميل للمرح 13

 
 

عالقة المستشار مع بقية 
 الزمالء

اشعر بالسرور في االوقات التي  18
 اقضيها مع زمالئي .

اشعر بالمتعة في االوقات التي اقضيها 
 مع زمالئي .

اشعر بالضيق من كثرة انتقاء  20
 زمالئي لي .

اشعر بالضيق عندما اتعرض النتقادات 
 زمالئي . من

اشعر بعدم تقدير زمالئي لي في  25
 العمل 

 اشعر بقلة او )نقص(
 تقدير زمالئي لي في العمل .

 
عالقة المستشار مع 

 االطار االداري 

بعدالة المسؤولين في  اشعر 28
 تعاملهم معي .

 اشعر بالعدالة االجتماعية في العمل 

دارية اشعر ان العقوبات اال 31
المخالفين عادلة لمعاقبة 

 مناسبة .و 

اشعر ان العقوبات المسلطة على مخالفي 
القانون الداخلي للمؤسسة )عادلة او 

 صائبة(
المحفزات)الراتب 

  (الترقياتو 
اشعر بالضيق لعدم وجود حوافز  39

 مالية.
الرضا المهني لنقص الحوافز  اشعر بعدم

 المالية.
قرات مدى اتساق جميع ف االستبيان،يقصد بصدق االتساق الداخلي لعبارات  الداخلي:صدق االتساق ب. 

         شيئا اخرا. وال تقيسلقياسه  تما وضعاي ان العبارة تقيس  اليه،االستبيان مع البعد الذي تنتمي 
يه ية الو عليه قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط " بيرسون " بين كل بعد من ابعاد االستبيان المنتم

ق اي تراوحت معامالت االرتباط لالتسا كاالتي،و جاءت النتائج  والدرجة الكلية،جملة من الفقرات 
كما هو مبين في   ( 79 ,0و  0,50ما بين ) الداخلي بين درجات ابعاد االستبيان و الدرجة الكلية 

 .(04الملحق رقم )
نقصد بثبات االستبيان اننا نتحصل على نفس النتائج اذا ما عادنا توزيع  ثبات االستبيان:   .2.3  

االستبيان اكثر من مرة تحت نفس الظروف و الشروط ، او بعبارة اخرى ان ثبات االستبيان ، يعني 
االستقرار في نتائج االستبيان و عدم تغيرها بشكل كبير ، فيما لو تم اعادة تطبيقه على افراد العينة عدة 
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ات ، خالل فترات زمنية معينة ، و قد تم التحقق من ثبات استبيان الدراسة ، من خالل معامل الفا مر 
 (.05و بطريقة التجزئة النصفية كما هو مبين في الملحق رقم )  (Alpha Cronbach,sكرونباخ ) 

بيان ستقامت الباحثة بحساب ثبات الدرجة الكلية لالثبات االستبيان بمعامل الفا كرونباخ :  .أ
رة بطريقة معامل الفا كرونباخ بحيث ان هذه الطريقة  تعتمد على االتساق الداخلي و تعطي فك

عن اتساق االسئلة مع بعضها البعض و مع كل االسئلة بصفة عامة و تعتبر الطريقة االكثر 
استخداما  نظرا العتمادها على تجزئة اكثر من جزء و بشكل متكرر و قياس االرتباطات بين 

 .((0,74االجزاء  و بالتالي بلغ  تلك
لى اتبيان يعتمد هذا االسلوب على تقسيم فقرات االسثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفية :  .ب

قبل   ( 0,58قسمين متكافئين، و ايجاد معامل االرتباط بين درجات القسمين ، وعليه بلغ )
  .((0,73التصحيح ، و بعد التصحيح بلغ  

المعدل من   (2018 )الكفاءة الذاتية المدركة من اعداد جمانة عبد الغفار الفاخوري  ثانيا :  استبيان
 : ( 06طرف الباحثة انظر الملحق رقم )

من اجل تحقيق اهداف الدراسة قامت الباحثة باالستعانة باستبيان مطور من  صف المقياس: .1
لواردة االكفاءة الذاتية المدركة باالعتماد على المقاييس  مقياس (2018)الفاخوري الباحثة طرف 

ليتناول  وخصصت المقياسفي عدد من الدراسات المتعلقة بموضوع الكفاءة الذاتية المدركة 
( 24) عشرينو  أربعاحيث تضمن االستبيان  المكفوفين،الكفاءة الذاتية المدركة لدى معلمي الطلبة 

 يوالمهنلتوجيه المدرسي امستشار يتم االجابة على فقرات االستبيان عن طريق اختبار و  فقرة،
  وهي كاالتي: على سلم االستجابة الذي يتبع الفقرة وفق تدريج ليكرت الخماسي

( يبين 06(.   والملحق رقم )1(، معارض بشدة )2(، معارض )3(، محايد)4(، موافق )5موافق بشدة )
    .التحكيم( عبارة بعد 21ثم اصبحت االستبانة مكونة من ) التحكيم،ل فقرات االستبانة قب

متع التي يت معرفة مدى الكفاءة الذاتية المدركة الحالية، والمتمثلة فيتحقيق اهداف الدراسة  وعليه بهدف  
ومشكلة تم اضافة بعض التعديالت على االستبيان ليتالءم  والمهني،بها مستشاري التوجيه المدرسي 

  يلي:االخيرة فيما  وتمثلت هذه البحث،

  الطلبة بالتالميذ.استبدال كلمة 
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  والمهني.استبدال كلمة معلم بمستشار للتوجيه المدرسي 

  في الملحق رقم  وهي موضحة ،15 ،11 ،6رقم الفقرة  وهي كاالتي:حذف مجموعة من الفقرات
(08.) 

  الباحثة:من طرف  ركة المعدلالمدالخصائص السيكومترية الستبيان الكفاءة الذاتية .4
 ،يقصد بصدق اداة الدراسة ، ان تقيس عبارات االستبيان ما وضعت لقياسه صدق االستبيان :  .1.2

وعليه  قامت الباحثة بالتأكد من صدق االستبيان من خالل الصدق الظاهري لالستبيان) صدق 
 المحكمين(  و حساب صدق االتساق الداخلي  لعبارات االستبيان .

غ قامت الباحثة بعرض االستبيان على مجموعة من المحكمين بلصدق المحكمين ) الظاهري (:  .أ
( محكمين متخصصين في علم النفس و علوم التربية ، وحتى تخصص علم 6عددهم ستة  )

ين في النفس العمل  والتنظيم  إلبداء آرائهم حول عبارات االستبيان و مدى مالئمتها،كما هو مب
ة ،ودقة ( وبالتالي  التحقق من مدى فعالية االستبانة و تحقيقها الهدف من الدراس07الملحق رقم )

 قياسها لما وضعت من اجله  بحيث تم اخذ جميع مالحظاتهم بعين االعتبار، و اجراء تعديالت
دركة ( المتضمن استبيان الكفاءة الذاتية الم08على االستبيان ، كما هو مبين في الملحق رقم )

تي دركة اليبين فقرات استبيان الكفاءة الذاتية الم والجدول التالي لدراسة االستطالعية .الخاص با
  :تم تعديلها من طرف المحكمين 

 : ين(: يوضح فقرات استبيان الكفاءة الذاتية المدركة المعدلة من طرف المحكم04الجدول رقم)

 البند بعد التعديل  البند قبل التعديل  رقم البند 
اتحمل المتاعب في عملي مع الطلبة مهما  02

 كانت.
 اتحمل متاعب عملي.

 اتميز بسهولة العمل رفقة التالميذ . اتقبل بسهولة العمل مع الطلبة . 03
استطيع التغلب على مشاعر القلق الناجمة عن  09

 طبيعة عملي.
 استطيع التعامل مع ضغوط العمل.

غير  اتجنب المهام الصعبة عندما اشعر اني 14
 قادر على القيام بها.

اقر بمحدودية امكانياتي في التعامل مع المهام 
 الصعبة.

لدي القدرة على التأثير في ظروف عملي مع  20
 الطلبة.

 اتعامل مع ظروف العمل مع التالميذ.
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ف الى نعني باالتساق الداخلي ، ان كل فقرة من فقرات االستبيان تهد صدق االتساق الداخلي :  .ب
حيث تراوحت معامالت االرتباط لالتساق األخرى، قياس نفس الوظيفة التي تقيسها الفقرات 

( ، كما هو مبين في 0,66 و  05, 0-الداخلي بين  فقرات االستبيان و الدرجة الكلية ما بين ) 
 .( 09الملحق رقم )

بثبات االستبيان اننا نتحصل على نفس النتائج اذا ما عادنا توزيع االستبيان  نقصداالستبيان: ثبات  .2.2
يعني   االستقرار في  االستبيان،او بعبارة اخرى ان ثبات  الشروط،اكثر من مرة تحت نفس الظروف و 
خالل  مرات،اد العينة عدة فيما لو تم اعادة تطبيقه على افر  كبير،نتائج االستبيان و عدم تغيرها بشكل 

 Alphaو قد تم التحقق من ثبات استبيان الدراسة من خالل معامل الفا كرونباخ )  معينة،فترات زمنية 

Cronbach,s)   (.10) و بطريقة التجزئة النصفية كما هو مبين في الملحق رقم 
بيان ة لالستثبات الدرجة الكليقامت الباحثة بحساب ثبات االستبيان بطريقة معامل الفا كرونباخ :   أ.

ن عبطريقة معامل الفا كرونباخ ،  بحيث ان هذه الطريقة  تعتمد على االتساق الداخلي و تعطي فكرة 
ظرا ناتساق االسئلة مع بعضها البعض و مع كل االسئلة بصفة عامة و تعتبر الطريقة االكثر استخداما  

لغت بر و قياس االرتباطات بين تلك االجزاء  ، وعليه العتمادها على تجزئة اكثر من جزء و بشكل متكر 
 .( 0,55درجته )

ان الى يعتمد هذا االسلوب على تقسيم فقرات االستبي: ثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفيةب. 
 ( . 0,71 وعليه بلغ ) القسمين،قسمين متكافئين، و ايجاد معامل االرتباط بين درجات 

جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول  االستطالعية،استبياني الدراسة على العينة  وبعد تطبيق
  االتي:

 ( : يوضح الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة :05جدول رقم )

معامل التجزئة  معامل الفا كرونباخ  االستبيانات 
 النصفية 

صدق االتساق 
 الداخلي 

استبيان التوافق 
 المهني 

0,74 0,73  

و   0,50ما بين 
استبيان الكفاءة الذاتية  0,79

 المدركة 
0,55 0,71 
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بحساب حيث تم حساب معامل الصدق  الدراسة،يوضح الجدول اعاله معامالت الصدق و الثبات ألدوات 
 ( و صدق االتساق الداخلي .)الظاهري المحكمين  صدق

 التجزئة النصفية . كرونباخ وطريقةطريقة معامل الفا  بطريقتين:اما معامل الثبات فتم حسابه  

 بدرجة الباحثة يتمتعانحسب النتيجة الواردة من الجدول اعاله يتضح ان االستبيانين المعدلين من قبل  
 تطبيقها على العينة االساسية للدراسة. ومنه يمكن وثبات عالية،صدق 

  الدراسة االستطالعية: حدود.5
انفي ج 23و بالتحديد من  2019/2020الجامعي اجريت هذه الدراسة خالل العام  الزمانية: . الحدود1.3

 . 2020فيفيري   20الى غاية  2020

 مستغانم. والمهني لواليةاجريت هذه الدراسة بمركز التوجيه المدرسي  المكانية: . الحدود2.3

  :االستطالعيةنتائج الدراسة . 6

 الدراسة.تم قياس الخصائص السيكومترية ألدوات  .أ

 الدراسة االساسية.تم التأكد من مالئمة ادوات الدراسة لعينة  .ب

 لفقرة رقموا( في استبيان التوافق المهني 11(رقم  وهما الفقرة، االستبيانينتم حذف فقرات من كال   .ج
 المدركة.في استبيان الكفاءة الذاتية  (11(( و 4(

 
 االساسية:الدراسة ثانيا. 

ان البحث العلمي ال يمكن ان بقوم دون منهج واضح يساعده في البحث عن  :الدراسةمنهج . 1
اجل ضمان  وذلك منبحيث يجب ان يالءم المنهج طبيعة الموضوع  الدراسة،اسباب المشكلة موضوع 

 نتائجها. والوثوق فيالحصول على نتائج يمكن تعميمها 

قائم على مجموعة من  وهو منهج الوصفي،وعليه فان المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج 
كافيا  وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال والبيانات،االجراءات البحثية التي تعتمد على جمع الحقائق 

 وعليه فهو الدراسة،تعميمات عن الظاهرة محل  نتائج او والوصول الى داللتها، ودقيقا الستخالص
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اما كونه ارتباطي فالنه يدرس العالقة بين المتغيرات  الواقع،وصفي ألنه يصف الظاهرة كما هي في 
 المنهج.استخدام هذا  ولهذا تم

فق بمعنى في الدراسة الحالية نسعى من خالل استخدام هذا المنهج، الى الكشف عن العالقة بين التوا
 المهني والكفاءة الذاتية المدركة لدى مستشاري التوجيه المدرسي والمهني.

تكون المجتمع االصلي للدراسة من عدد محدد من مستشاري التوجيه المدرسي           :الدراسةمجتمع . 2
( 64) أصل( مستشار ومستشارة من 55وخمسون )حيث قدر حجمه ب: خمسة  مستغانم،والمهني لوالية 

نظرا لغياب عدد من افراد عينة الدراسة االساسية وقت توزيع استبياني الدراسة سابقي  ومستشارة،مستشار 
  التالي:الذكر، وعليه افراد عينة الدراسة االساسية موزعين حسب الجدول 

 للدراسة:(: يوضح توزيع افراد المجتمع االصلي 06جدول رقم )

 المؤسسة او المركز  
 

 النسبة العدد الجنس

مركز التوجيه المدرسي 
 و المهني 

 %37.5 24 ذكور 
 %62.5 40 اناث

 %100 64 المجموع
 بنسبةمستشارا  24حيث بلغ عدد الذكور  للدراسة،يوضح الجدول اعاله توزيع افراد المجتمع االصلي 

 %. 62.5بنسبة مستشارة اي  40بينما بلغ عدد االناث  %،37.5

مستشارا ومستشارة تقريبا جل  (55) االساسية منتكونت عينة الدراسة  :االساسيةعينة الدراسة . 3
  حسب ما يبينه الجدول التالي:مستغانم  والمهني لواليةمستشاري التوجيه المدرسي 

 االساسية:عينة الدراسة  حجم ونسبة افراد( يوضح توزيع 07جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الجنس
 %40 22 الذكور
 %60 33 االناث

 100% 55 المجموع
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 ن()المستشاريحيث نجد ان عدد الذكور  االساسية، عينة الدراسة ونسبة افراديوضح الجدول اعاله حجم 
% اذ تمثل 60 بـ وبنسبة تقدرمستشارة  33اما االناث فعددهم  %،40ب  وبنسبة تقدرمستشارا  22

 العينة.نسبة من  أكبراالناث 

 الميدانية،يتم تحديد وسائل جمع البيانات كخطوة اساسية في الدراسة  :االساسيةدوات الدراسة . أ4
التحديد  ويتم هذا الدراسة،قدر ممكن من المعلومات حول موضوع  أكبرمن الحصول على  وذلك للتمكن

حيث تتوقف القيمة العلمية لهذه الدراسة على االداء  والمنهج المستخدم،وفقا لطبيعة الموضوع المعالج 
( و 11) الملحقين رقماالعتماد في هذه الدراسة على االدوات التالية والموضحة في  وعليه تم ة،المستخدم

(12:)  

لدى  بهدف معرفة مستوى التوافق المهني الباحثة،استبيان التوافق المهني المعدل من طرف . 1.4
 والمهني.مستشاري التوجيه المدرسي 

ية اءة الذاتبهدف معرفة مقدار الكف الباحثة،استبيان الكفاءة الذاتية المدركة المعدل من طرف . 2.4
   والمهني.المدركة التي يتمتع بها مستشاري التوجيه المدرسي 

  :الدراسة االساسية . حدود5

فري في 26وبالتحديد من  2019/2020الجامعي اجريت هذه الدراسة خالل العام  الزمانية: . الحدود1.5
 .2020مارس  05الى غاية  2020

 مستغانم. والمهني لواليةالمدرسي اجريت هذه الدراسة بمركز التوجيه  المكانية: حدودال. 2.5

في توزيع استبياني  طريقة تلخصتالدراسة الحالية على  الباحثة فياعتمدت  :التطبيقحيثيات . 6
على مستشاري التوجيه  المدركة(الكفاءة الذاتية  و)استبيانالدراسة المتمثلة في )استبيان التوافق المهني( 

اي بعد اتمام االجابة على جل فقرات  مدة،بعد  واعادة استرجاعهامباشرة  والمهني بصفةالمدرسي 
 االستبيانين.

 لبيانات،القد تم استخدام مجموعة من االساليب االحصائية في تفريغ تحليل  :االحصائيةاالساليب . 7
 حيث تم االعتماد على الحزمة االحصائية للعلوم الدراسة،معرفة العالقة بين متغيرات  بغرضوذلك 

  التالية:وقامت الباحثة باستخدام االدوات االحصائية  (،20اصدار ) spssاالجتماعية 
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 الدراسة.معامل الفا كرونباخ لحساب الثبات ألدوات . 1.7

وات براون لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألد سبيرمانومعادلة معامل االرتباط بيرسون  .2.7
 الدراسة.

 مدركة.ال والكفاءة الذاتيةمعامل االرتباط بيرسون البسيط للكشف عن العالقة بين التوافق المهني  .3.7

 

  :خالصة

من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل يكون قد تم توضيح اهم االجراءات المنهجية التي يتبعها 
علمية بحيث  ومعالجتها بطرق  البيانات،فهي بذلك تسهل له عملية جمع  الميدانية،الباحث في دراسته 

دية لدراسته حيث يبدا الباحث دراسته الميدانية بدراسة استطالعية تمهي نتائجها،يمكن االعتماد على 
 واالدوات المستخدمةالى مجاالت الدراسة  باإلضافة الدراسة،ثم التعريف بالمنهج المستخدم في  االساسية،
 عليها.جانب االساليب االحصائية المعتمد  فيها، الى



 

 

 

 
 
 
 

  الخامس:الفصل 
 وتفسيرها ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة 
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 تمهيد :
يتم في هذا الفصل عرض النتائج المتوصل اليها وتحليلها ومناقشتها في ضوء الفرضيات المطروحة، 

تائج وهي غاية كل بحث علمي، وهذا اعتمادا على الدراسات السابقة والخلفية النظرية، وعليه كانت الن

 على النحو االتي:  

للتحقق من الفرضيات تم االستعانة برزمة  :عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضيات الفرعية -1

(، وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها وتحليلها في ضوء 20اصدار  SPSS) االحصائيالتحليل 

 الفرضيات:

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية االولى: -1-1
شاري مرتفعا لدى عينة من مست مستوى التوافق المهنييكون نصت الفرضية الفرعية االولى على انه: 

 التوجيه المدرسي والمهني بوالية مستغانم.

لكل  والختبار هذه الفرضية تم حساب مجموع التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والوزن النسبي

 بعد من ابعاد استبيان التوافق المهني، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول االتي:

ستبيان األبعاد  واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي  التكرارات،: يوضح مجموع (08الجدول رقم )
 التوافق المهني.

Descriptive Statistics 

 N Sum Mean Std. Deviation 

Bt1 55 1476,00 26,8364 4,06322 

Bt2 55 913,00 16,6000 3,32555 

Bt3 55 1245,00 22,6364 3,68362 

Bt4 55 1022,00 18,5818 3,53653 

Bt5 55 1316,00 23,9273 7,09422 

Totalt 55 5828,00 105,9636 13,29712 

Valid N 

(listwise) 
55 
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حراف ات، االن(: يوضح ابعاد التوافق المهني وعدد فقراتها، مجموع التكرارات والمتوسط09الجدول رقم)
 المعياري، الوزن النسبي والترتيب لكل بعد.

 األبعاد
عدد 
 مجموع التكرارات العدد الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

البعد االول : 
طبيعة و ظروف 

 العمل
10 55 1476,00 26,8364 4,06322 67.09٪ 3 

البعد الثاني: 
عالقة المستشار 

 مع التالميذ
6 55 913,00 16,6000 3,32555 69.17٪ 2 

 البعد الثالث :
عالقة المستشار 
 مع بقية الزمالء

8 55 1245,00 22,6364 3,68362 70.74٪ 1 

البعد الرابع : 
عالقة المستشار 
 مع االطار االداري 

7 55 1022,00 18,5818 3,53653 66.36٪ 5 

البعد الخامس : 
المحفزات       

)الراتب و 
 الترقيات(

9 55 1316,00 23,9273 7,09422 66.46٪ 4 

  ٪66.23 13,2971 105,9636 5828,00 55 40 المهنيالتوافق 

 

 (ان:09يتضح من خالل الجدول رقم )

 أعلى درجة في التصحيح(. 4عدد الفقرات  ،  10)    40= 4*  10هي :  1أقصى درجة للبعد  -

 .100أقصى درجة للبعد * ÷ = المتوسط الحسابي للبعد  1الوزن النسبي للبعد -

26.8364  ÷40  *100  =67.09 % 

  (.اعلى درجة في التصحيح 4عدد الفقرات ،  6)  24= 4*6:  هي 2اقصى درجة للبعد   -
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 .100اقصى درجة للبعد * ÷= المتوسط الحسابي للبعد  3الوزن النسبي للبعد 

16.6000  ÷24 *100 =69.17% 

 اعلى درجة في التصحيح(. 4عدد الفقرات ،  8)  32=4*8هي :  3اقصى درجة للبعد  -

 .100اقصى درجة للبعد *÷ : المتوسط الحسابي للبعد  3النسبي للبعد  الوزن 

22.6364÷32*100=70.74% 

 اعلى درجة في التصحيح(. 4عدد الفقرات ،  7)  28=4* 7:  4 اقصى درجة للبعد -

 .100اقصى درجة للبعد *÷: المتوسط الحسابي للبعد  4الوزن النسبي للبعد 

18.5818÷28*100 =66.36% 

 اعلى درجة في التصحيح (. 4عدد الفقرات،  9)  36=4*9هي :  5درجة للبعد  أقصى -

 .100اقصى درجة للبعد *÷: المتوسط الحسابي للبعد  5الوزن النسبي للبعد 

23.9273÷36*100 =66.46% 

 وبذلك نتمكن من حساب مستوى التوافق المهني من خالل العملية االتية:

على ا  4العدد االجمالي لفقرات االستبيان،  40)160=4*40: نيالمه اقصى درجة الستبيان التوافق -

 درجة في التصحيح(.

 .100* اقصى درجة لالستبيان÷: المتوسط الحسابي لالستبيان المهني الوزن النسبي الستبيان التوافق

105.9636÷160*100=66.23 % 



مناقشتها ...................................عرض نتائج الدراسة وتفسيرها و : ...........الخامس الفصل  
 

99 
 

رتيب تحتل المرتبة االولى من ( ان بعد عالقة المستشار مع بقية الزمالء قد ا08يتضح من الجدول رقم )

مستشار %(، يلي ذلك في المرتبة الثانية بعد عالقة ال70.74االبعاد، حيث كان الوزن النسبي له يساوي )

ن %(، وجاء بعد طبيعة وظروف العمل ليحتل المرتبة الثالثة، حيث كا69.17مع التالميذ بوزن نسبي )

بوزن  والترقيات( فجاء ليحتل المرتبة الرابعة )الراتب%(، اما بعد المحفزات 67.09الوزن النسبي له )

%( وجاء بعد عالقة المستشار مع اإلطار االداري ليحتل المرتبة االخيرة بوزن نسبي 66.46نسبي )

(66.36.)% 

 ٪.50من  بذلك أكبر ٪ وهو66.23ويتضح ان مستوى التوافق المهني بصورة عامة مرتفع ألنه يساوي 

ان مستوى التوافق المهني مرتفع لدى مستشاري التوجيه االول يتضح من خالل عرض نتائج السؤال 

 طه؛(2000عبد القادر )المدرسي والمهني، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسات كل من

(؛ بن غربال 012النجار والطالع )؛ (2010(؛ فحجان)2008) الدركزلي ؛(2005وياسين) 

ق ، حيث اشارت نتائج دراساتهم الى ارتفاع مستوى التواف(2016الرواحية )؛ ودراسة (2015سعيدة)

و ر بها مستشا المهني فوق المتوسط، وتعزو الباحثة هذا االتفاق الى أجواء العمل المريحة التي يشعر

سائهم ين رؤ وب والعالقات الطيبة بينهم التوجيه اثناء العمل، والحرية التي يتمتعون بها في ممارسة اعمالهم

 وزمالئهم ، اضافة الى المكانة االجتماعية التي يحظون بها .

حجازي ودراسة  (؛2006السماري) (؛2002الشافعي) وتختلف هذه النتيجة مع دراسات كل من

افادت بوجود نسبة رضا مهني منخفضة، وعليه تتفق الباحثة مع نتائج هذه الدراسات  التي(2013)

جة النات المهن السابقة وحاجتها الملحة الى الدقة والخبرة، باإلضافة الى الضغوطبإرجاع ذلك الى صعوبة 

ته، عن قلة فرص التقدم في اداء العمل، الى جانب إدراك الموظف بعدم قدرته على مواجهة متطلبات مهن

 او انها اعلى من قدراته واستعداداته ومهاراته.
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 ،%( 70.74)المرتبة االولى من ترتيب االبعاد بنسبة  ءعالقة المستشار مع بقية الزمالوقد احتل ُبعد 

مع  وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى ان الموظف )المستشار( يهتم بإقامة عالقات كثيرة ووطيدة وخاصة

 زمالء العمل الذين يقضي معهم اغلب الوقت.

النجار  دراسة كل منوقد وضحت  ،%(67.09)واحتل بعد طبيعة وظروف العمل المرتبة الثالثة بنسبة 

ة العالقة الصحيحة بين الرئيس والمرؤوس وذلك من خالل معاملة المرؤوسين معامل (2012والطالع )

                                                                                                                         والتقدم في العمل.    وتمثيلهم امينا، مما يدفعهم الى المثابرة تشعرهم باحترامهم لشخصياتهم،

لباحثة ا؛ وتفسر %( 66.46)اما بعد المحفزات )الراتب والترقيات( فقد احتل المرتبة قبل االخيرة بنسبة 

ك سبب عدم تناسب الراتب مع طبيعة اعمال المستشارين، فالجميع يتقاضون نفس الراتب، وال يعتمد ذل

 لكفاءةاو الدرجة العلمية التي يعمل بها الموظف )المستشار(، والترقية ايضا غير متعلقة باعلى الجهد 

ة خلق درجحافزا ماديا االمر الذي ي ينال ماواالتقان في العمل، وعندما يؤدي الموظف عمال متميزا نادرا 

 مجال العمل.  من الالمباالة عند بعض الموظفين، وعدم االكتراث بالتميز وتقديم ما هو جديد في

 الثانية:نتائج الفرضية الفرعية  ةوتحليل ومناقشعرض  -2 -1
ينة من مستوى الكفاءة الذاتية المدركة مرتفعا لدى عيكون نصت الفرضية الفرعية الثانية على انه: 

 مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بوالية مستغانم. 

 والختبار هذه الفرضية تم حساب مجموع التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والوزن النسبي

 الستبيان الكفاءة الذاتية المدركة، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول االتي: 
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اءة لكفبيان ااالنحراف المعياري الستع التكرارات ، المتوسط الحسابي و ( : يوضح مجمو 10الجدول رقم )

 الذاتية المدركة .

 

 

ب ي والترتي(: يوضح مجموع التكرارات، المتوسطات، االنحراف المعياري، الوزن النسب11الجدول رقم) 

 الستبيان الكفاءة الذاتية المدركة.

 األبعاد
عدد 

 الفقرات
 العدد

مجموع 

 التكرارات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 الوزن النسبي

 ٪69.31 6,98425 52,6727 2897,00 55 19 الكفاءة الذاتية المدركة

  ان:( 11يتضح من خالل الجدول رقم ) 

 لفقراتالعدد االجمالي  19) 76= 4*19اقصى درجة الستبيان الكفاءة الذاتية المدركة هي:  -

 اعلى درجة في االستبيان(. االستبيان،

اقصى درجة في ÷ تبيان المتوسط الحسابي لالس :المدركةالستبيان الكفاءة الذاتية الوزن النسبي  -

 .100االستبيان * 

52.6727÷76 *100 =69.31. 

% وهو بذلك أكبر من  69.31ويتضح ان مستوى الكفاءة الذاتية المدركة مرتفع بصورة عامة ألنه بلغ    

50                                                                                                                           .%        

دراسة الرواحية و (؛2013)حجازي  (؛2011)مع دراسات كل من الخاليلة وتتفق نتائج الدراسة الحالية 

التي اكدت تمتع العاملين بكفاءة ذاتية مدركة عالية، وقد يرجع ذلك لتوافر ظروف مناسبة لهم  ،(2016)

 N Sum Mean Std. Deviation 

Totalk 55 2897,00 52,6727 6,98425 

Valid N 

(listwise) 
55    
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                                                                       في بيئة العمل، وتعدد الطرق التي من شانها تعزيز الكفاءة الذاتية المدركة لديهم.                      

في ان وضوح دور ومهام مستشار التوجيه  (2013حجازي )وتتفق النتائج أيضا مع ما توصل إليه 

اضافة الى  وشعوره بالقبول ومواجهته للتحديات الكبيرة في عمله، المدرسي والمهني في مكان تأدية عمله،

زمالئه، لها دور كبير في تحفيز بيئة العمل ورفع الكفاءة الذاتية  واالندماج بين التقدير من طرف رؤسائه،

 المدركة لديه ليرتقي بعمله الى درجة االجادة والتميز.

ئية االداحول الدور الذي تلعبه انجازات الموظف  (2014البادي )كما تتفق النتائج مع نتائج دراسة 

شراف ود االالبديلة التي يتعلم منها، في ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية، باإلضافة الى وج الخبرات وتوافر

لة لخالياالدائم والتدريب عبر الدورات والتكوينات، فكل ذلك يعزز من الكفاءة الذاتية المدركة، واشارت 

ا ه بالرضالموظف، وتشعر الى دور تقديم التغذية الراجعة البناءة، التي تؤثر ايجابيا في فاعلية  (2011)

 الوظيفي، وبالتالي يرفع من مستوى ادائه المهني.

البادي ، ودراسة (2012)بالمقابل تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من أبو غالي 

ضة في التي اوضحت انخفاض مستوى الكفاءة الذاتية المدركة، وتعلل الباحثة هذه النسبة المنخف (2014)

دية ات السابقة الى عدم وضوح دور الموظف وما يفرضه واقع العمل، الى جانب قلة الحوافز الماالدراس

 والمعنوية التي تساعد بشكل كبير في تحفيز بيئة العمل ورفع الكفاءة الذاتية المدركة. 

 : عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة -3 -1

داللة احصائية في مستوى التوافق المهني تعزى لمتغير  توجد فروق ذاتالتي تنص على انه: 

 .0.05و 0.01)الجنس، الطور التعليمي، الخبرة المهنية، المستوى التعليمي( عند مستوى الداللة 

 لدراسة هذه الفرضية يتوجب علينا عرض كل متغير على حدا:



مناقشتها ...................................عرض نتائج الدراسة وتفسيرها و : ...........الخامس الفصل  
 

103 
 

 ختبار: وال)الجنس(توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني تعزى لمتغير  .أ

للكشف عن داللة الفروق بين الجنسين في مستوى  (T testهذه الفرضية تم حساب اختبار )

 التوافق المهني، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول االتي: 

وافق ( للكشف عن الفروق بين الجنسين في مستوى التT. Test( : يوضح  اختبار )12الجدول رقم )

 المهني.

Group Statistics 

 Sexe N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

totalt 
Mas 22 103,8636 13,09415 2,79168 

Fem 33 107,3636 13,44623 2,34069 

 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Totalt Equal variances assumed ,002 ,961 

Equal variances not 

assumed 
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 (: يوضح داللة الفروق بين الجنسين في مستوى التوافق المهني:13الجدول رقم )
 

t-test for Equality of Means 

t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

-,956 53 ,344 -3,50000 3,66286 -10,84677 3,84677 

-,961 45,989 ,342 -3,50000 3,64312 -10,83326 3,83326 

 

( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني تعزى لمتغير 13يتضح من الجدول)

  Sig = 0.334 >0.05  بحكم ان قيمة 0.05)الجنس(عند مستوى الداللة 

هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني  لدى  تبين نتائجكما 

فق مستشاري التوجيه المدرسي والمهني لمتغير الجنس، وتعزو الباحثة عدم وجود فروق في ابعاد التوا

 وف،المهني تعزى لمتغير الجنس الى ان غالبية مستشاري التوجيه المدرس والمهني يعملون في نفس الظر 

( وابو 2002الشافعي)ويتعرضون لنفس المواقف، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من

التي اظهرت عدم وجود ( 2018شيخ)، اضافة الى دراسة (2012(والنجار والطالع )2009غالي)

دى هني لفروق بين الذكور واإلناث في مستوى التوافق المهني، وتعلل الباحثة مرة اخرى حالة التوافق الم

ين، النهم يتلقون نفس فرص النمو المهني بغض النظر عن طبيعة الجنس، وهذا يوجد حالة من الجنس

دية و الما الرضا الذاتي لديهم و يفتح لهم المجال للتنافس و االبداع و القدرة على التكيف مع بيئة العمل

 تهممكانياتطويرها ضمن ااالجتماعية ، واقامة عالقات اكثر توافقا مما يشعرهم بأهمية ذواتهم والسعي الى 

 و قدراتهم المتاحة . 

توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني تعزى لمتغير )الطور  .ب

( للكشف عن داللة الفروق بين T testوالختبار هذه الفرضية تم حساب  اختبار )التعليمي(
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وافق المهني ، وكانت النتائج مستشاري الطوريين التعليميين )المتوسط و الثانوي( في مستوى الت

 كما هي موضحة في الجدول االتي : 

 طورين في مستوى ( للكشف عن الفروق بين الt.test( : يوضح اختبار )14الجدول رقم )

 التوافق المهني .

Group Statistics 

 Class N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

totalt 

secondaire

s 
36 107,1111 14,05861 2,34310 

moyene 19 103,7895 11,76897 2,69999 

 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

S 

Equal variances 

assumed 

1,717 ,196 

Equal variances not 

assumed 
  

    

 
انوي( في والث ين التعليميين ) المتوسط داللة الفروق بين مستشاري الطور  (: يوضح15الجدول رقم )

 مستوى التوافق المهني :
t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

,879 53 ,383 3,32164 3,77856 -4,25720 10,90047 

,929 42,828 ,358 3,32164 3,57492 -3,88871 10,53199 

( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني تعزى 15يتضح من الجدول رقم )

 sig= 0. 383> 0.05        قيمةبحكم ان  0.05لمتغير )الطور التعليمي( عند مستوى الداللة 

كما تبين نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني لدى 

مستشاري التوجيه المدرسي والمهني لمتغير الطور التعليمي؛ وتعلل الباحثة هذه النتيجة كون معظم 
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ن في ظروف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في الطورين المتوسط والثانوي يقومون بمهام ويعملو 

 مهنية متشابهة الى حد ما، وبالتالي توافقهم المهني من عدمه هو االخر يكون متقارب جدا.

الختبار و ية(ج. توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني تعزى لمتغير )الخبرة المهن

مستشاري التوجيه هذه الفرضية تم حساب  اختبار التباين االحادي  للكشف عن داللة الفروق بين 

ي فالمدرسي والمهني في مستوى التوافق المهني  وفقا للخبرة المهنية وكانت النتائج كما هي موضحة 

 الجدولين اآلتيين : 

هني لم(: يوضح اختبار التباين االحادي للكشف عن الفروق في مستوى التوافق ا16الجدول رقم ) 

 وفق متغير الخبرة المهنية . 

 

 

 

 

Test of Homogeneity of  Variances 
 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,567 2 52 ,571 

 

Descriptives 

Totalt 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 
Minimu

m 

Maxi

mum 
Lower Bound Upper Bound 

moins 

de 5 

ans 

31 104,6452 11,31238 2,03176 100,4957 108,7946 80,00 
131,

00 

de 5 a 

10 ans 
14 102,4286 16,77321 4,48283 92,7440 112,1131 87,00 

148,

00 

plus de 

10 ans 
10 115,0000 10,57250 3,34332 107,4369 122,5631 99,00 

128,

00 

Total 55 105,9636 13,29712 1,79298 102,3689 109,5584 80,00 
148,

00 
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 ( : يوضح وجود فرق بين مجموعتين على االقل في تفسير داللة الفروق بين17الجدول رقم )
 مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في مستوى التوافق المهني وفقا للخبرة المهنية

 
ANOVA 

Totalt 

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
1045,402 2 522,701 3,197 ,049 

Within Groups 8502,525 52 163,510   

Total 9547,927 54    

 

 > Sig =0.049( انه على االقل يوجد فرق بين مجموعتين، بحكم ان قيمة17يتضح من الجدول رقم )
 ، و بالتالي نقوم بإجراء االختبار البعدي :     0.05

التوافق  المهني في مستوى المدرسي و ق بين مستشاري التوجيه ( : يوضح داللة الفرو18الجدول رقم )
 المهني وفقا للخبرة المهنية  :

 
Multiple Comparisons 

 

Dependent Variable: totalt  

 LSD 

(I) 

experiance 

(J) experiance Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

moins de 5 

ans 

de 5 a 10 ans 2,21659 4,11750 ,593 -6,0458 10,4790 

plus de 10 ans -10,35484* 4,65033 ,030 -19,6864 -1,0233 

de 5 a 10 

ans 

moins de 5 

ans 
-2,21659 4,11750 ,593 -10,4790 6,0458 

plus de 10 ans -12,57143* 5,29437 ,021 -23,1953 -1,9475 

plus de 10 

ans 

moins de 5 

ans 
10,35484* 4,65033 ,030 1,0233 19,6864 

de 5 a 10 ans 12,57143* 5,29437 ,021 1,9475 23,1953 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
( و سنوات 5وجود فروق في مستوى التوافق المهني ما بين الفئة )اقل من  (18الجدول رقم )يتضح من 

 .Sig=   0.05>0.030بحكم ان قيمة  0.05سنوات( عند مستوى الداللة  10الفئة )اكثر من 
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 10سنوات( والفئة )أكثر من  10الى  5ووجود فروق في مستوى التوافق المهني مابين الفئة )من 

 Sig = 0.021< 0.05بحكم ان قيمة  0.05سنوات( عند مستوى الداللة 

افق سنوات( في مستوى التو  10الى  5سنوات( والفئة )من  5وعدم وجود فروق ما بين الفئة )اقل من 

 ، بحكم ان قيمة :0.05ائية عند مستوى الداللة المهني ذات داللة احص

Sig = 0.593>0.05 

تبين نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني  لدى مستشاري 

 10ر من سنوات ( و) اكث 5التوجيه المدرسي و المهني لمتغير الخبرة المهنية  ما بين الفئتين ) اقل من 

ين بسنوات ( نظرا للفارق الكبير  10سنوات( و) اكثر من  10الى  5ذلك بين الفئتين )من سنوات ( و ك

الى  5سنوات ( والفئة  )من  5الفئتين في عدد السنوات ، في حين عدم وجود فروق بين الفئة ) اقل من 

ط يرتب والمهنيسنوات (، وعليه تعزو الباحثة ذلك الى ان التوافق المهني لمستشاري التوجيه المدرسي  10

  لمهنةابالمهنة   و مكانتها اكثر من عدد سنوات الخبرة، و لقد بينت الكثير من البحوث ان التوافق مع 

ا زادت ى كلميكون  غالبا في ثم ينحط بالتدريج عند السنة الخامسة والثامنة ، ثم يبدا في االرتفاع مرة اخر 

ر، ) دويداروح المعنوية عند ذروتها بعد عشرين سنةالمدة التي امضاها الفرد في العمل، كلما تكون ال

 .                                             ( 48، ص1995

، وترى (2016الرواحية )و  (2006السماري )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من        

ع فقا مالخبرة يكونون اقل توا الباحثة ان هذه النتيجة منطقية، ذلك الن الموظفين )المستشارين( حديثي

نا مهنتهم مقارنة مع الموظفين القدامى، فنقص ممارستهم للمهنة و معرفتهم البسيطة بمشكالتها احيا

 تجعلهم غير راضين عن عملهم.                                      

حدي ودراسة  (2008الدركزلي)و (2008شيخ)كما ال تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من  

 التي اوضحت عدم وجود في التوافق المهني تعزى لمتغير سنوات الخبرة. (2019)
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:  (يميد.توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني تعزى لمتغير )المستوى التعل

(للكشف عن داللة الفروق بين مستشاري التوجيه T testوالختبار هذه الفرضية تم حساب اختبار )

ما تائج كوالماجستير( ، وكانت الن المدرسي و المهني ذوي المستويين التعليميين ) الليسانس  و الماسترا

  هي موضحة في الجدول االتي :

مهني ( للكشف عن داللة الفروق في مستوى التوافق الt.test( : يوضح اختبار )19الجدول رقم )
 وفق متغير المستوى التعليمي .

Group Statistics 

 

 
Niveau N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error Mean 

totalt 

Licence 35 104,2000 12,24697 2,07012 

master ou 

magister 
20 109,0500 14,77721 3,30428 

 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Totalt 

Equal variances 

assumed 
,810 ,372 

Equal variances not 

assumed 
  

 
 (: يوضح داللة الفروق بين مستشاري التوجيه المدرسي و المهني في مستوى 20الجدول رقم )

 التوافق المهني وفقا للمستوى التعليمي :
t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

-1,310 53 ,196 -4,85000 3,70281 -12,27689 2,57689 

-1,244 33,922 ,222 -4,85000 3,89919 -12,77478 3,07478 
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( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني تعزى 20يتضح من الجدول رقم )

 sig ..> 0.05sig = 0.196  قيمة بحكم ان  0.05لمتغير )المستوى التعليمي( عند مستوى الداللة 

لدى  تبين نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهن      

ن مة كل مستشاري التوجيه المدرسي والمهني لمتغير المستوى التعليمي، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراس

ة (؛ دراس2008(؛ والدركزلي )2005(؛ دراسة عيسى )2002(؛ الشافعي )2012النجار والطالع )

التوجيه  حيث تعزو الباحثة ذلك الى ان غالبية مستشاري  (2016(؛ والرواحية )2010فحجان )

 المدرسي والمهني حاصلون على شهادات جامعية عليا سواء ليسانس او ماستر / ماجستير،  وذلك راجع

الى كون الشهادة الجامعية شرط اساسي لاللتحاق بمنصب مستشار للتوجيه المدرسي والمهني، اضافة 

السعي الى تحقيق الى كونهم يتعرضون في الغالب لنفس ظروف العمل وتتاح الفرص للجميع من اجل 

 نمو مهني جيد.         

 : عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الرابعة -4 -1

تية ة الذاتوجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءنصت الفرضية الفرعية الرابعة على انه: 

ى د مستو التعليمي( عنالمدركة تعزى لمتغير )الجنس، الطور التعليمي، الخبرة المهنية، المستوى 

 . 0.05و  0.01الداللة 

 لدراسة هذه الفرضية يتعين علينا دراسة نتائج كل متغير على حدا:

ختبار والس(توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمتغير)الجنأ. 

ذاتية (للكشف عن داللة الفروق بين الجنسين في مستوى الكفاءة الT testهذه الفرضية تم حساب اختبار )

 المدركة، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول االتي: 
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( للكشف عن الفروق بين الجنسين في مستوى t.test(: يوضح اختبار)21الجدول رقم )

 . الكفاءة الذاتية المدركة

Group Statistics 

 Sexe N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

totalk 
Mas 22 52,7273 7,41416 1,58070 

Fem 33 52,6364 6,79990 1,18371 

 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Totalk 

Equal variances assumed ,462 ,500 

   

Equal variances not assumed   

 

 داللة الفروق بين الجنسين في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة:(:يوضح 22الجدول رقم )

t-test for Equality of Means 

t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

047, 53 963, ,09091 1,94036 -3,80097 3,98278 

,046 42,405 ,963 ,09091 1,97479 -3,89325 4,07507 

( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة 22يتضح من الجدول رقم)

 Sig=0. 963>0.05بحكم ان قيمة 0.05تعزى لمتغير )الجنس(عند مستوى الداللة 

تبين نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى كما 

المخالفي مستشاري التوجيه المدرسي والمهني لمتغير الجنس، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 

مستشارين وتعزو الباحثة ذلك لكون ال (.2014البادي )و (2013(؛ البهدل )2010(؛ حنفي )2010)

يواجهون نفس الظروف اليومية من مشجعات او محبطات للعمل، وان االفراد الذين يمتلكون معتقدات عن 
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نشاطهم وخبرتهم الذاتية يتخطون جملة المعيقات المهنية، كون ان تلك المعتقدات هي بمثابة اإلطار 

 المرجعي لسلوكياتهم.

ر ءة الذاتية المدركة تعزى لمتغير )الطو توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاب. 

ي (للكشف عن داللة الفروق بين مستشار T testهذه الفرضية تم حساب اختبار ) روالختبا (،التعليمي

وضحة هي م الطورين التعليميين )المتوسط والثانوي( في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة وكانت النتائج كما

 في الجدول االتي: 

وى ( للكشف عن داللة الفروق بين الطورين في مستt.test (: يوضح اختبار)23)الجدول رقم 
 الكفاءة الذاتية المدركة .
Group Statistics 

 Class N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Total

k 

Secendaire 36 53,2778 7,05331 1,17555 

Moyene 19 51,5263 6,89096 1,58090 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Totalk 

Equal variances assumed ,827 ,367 

Equal variances not 

assumed 
  

 

نوي( في التعليميين )المتوسط والثا (: يوضح داللة الفروق بين مستشاري الطورين24الجدول رقم )
 مستوى الكفاءة الذاتية المدركة :

Group Statistics 

 class N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

totalk 
secendaire 36 53,2778 7,05331 1,17555 

moyene 19 51,5263 6,89096 1,58090 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

t

o

t

a

l

k 

Equal variances 
assumed ,827 ,367 ,883 53 ,381 1,75146 1,98456 

-

2,22906 
5,73199 

Equal variances 
not assumed 

  

,889 37,511 ,380 1,75146 1,97006 
-

2,23843 
5,74136 

 
 ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة24يتضح من الجدول رقم )

 = Sig 0.381  0.05 <  قيمة بحكم ان  0.05تعزى لمتغير )الطور التعليمي( عند مستوى الداللة 

لدى  مستوى الكفاءة الذاتية المدركةوتبين نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في 

لى االمر امستشاري التوجيه المدرسي والمهني لمتغير الطور التعليمي، وتعلل الباحثة هذه النتيجة بإرجاع 

جملة المعتقدات الذاتية لكل مستشار عن ذاته وقدراته ومؤهالته المدركة في مجال عمله سواء في 

 المتوسط او الثانوي.

خبرة لة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمتغير )التوجد فروق ذات دال  .ج

ق بين والختبار هذه الفرضية تم حساب اختبار التباين االحادي للكشف عن داللة الفرو المهنية(، 

 لنتائجللخبرة المهنية وكانت اي في مستوى التوافق المهني وفقا مستشاري التوجيه المدرسي والمهن

 في الجدول االتي: كما هي موضحة 
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 الذاتية ( : يوضح اختبار التباين االحادي للكشف عن الفروق في مستوى الكفاءة25الجدول رقم )

 . المدركة وفق متغير الخبرة المهنية

Totalk 

 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

moins de 5 

ans 
31 52,9355 7,24769 1,30172 50,2770 55,5940 44,00 67,00 

de 5 a 10 

ans 
14 49,9286 5,81066 1,55296 46,5736 53,2835 39,00 59,00 

plus de 10 

ans 
10 55,7000 6,83211 2,16050 50,8126 60,5874 44,00 66,00 

Total 55 52,6727 6,98425 ,94176 50,7846 54,5608 39,00 67,00 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Totalk 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,083 2 52 ,346 

 
لكفاءة ا( : يوضح داللة الفروق بين مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في مستوى 26الجدول رقم)

 الذاتية المدركة وفقا للخبرة المهنية:
ANOVA 

Totalk 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 
199,210 2 99,605 2,127 ,129 

Within Groups 2434,900 52 46,825   

Total 2634,109 54    

 
بين  ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة26يتضح من الجدول رقم )

 0.05 <بحكم ان قيمة .المجموعات الثالث تعزى لمتغير )الخبرة المهنية( عند مستوى الداللة

0.129Sig = 
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ين بتبين نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة 

ة لنتيجلمهنية، وتتفق هذه االمجموعات الثالث لدى مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، لمتغير الخبرة ا

ن يمتلكون . وتعزو الباحثة ذلك الى ان االفراد الذي(2013( ودراسة البهدل )2011دراسة العتيبي )مع 

، لخبرةدراية عن أنفسهم وقدراتهم الذاتية في مجال عملهم، فان هذه االخيرة كفيلة بتخطي حاجز سنوات ا

ظهرت والتي ا (2013الوائلي وعالء الدين )دراسة  (2006)عبد هللا وتختلف هذه الدراسة مع دراسة 

 مارسةوجود فروق في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة وفقا لسنوات الخبرة، وفسرت الباحثة ذلك بان الم

مل ي العالفعلية للعمل تجعل الموظف أكثر شعورا بالثقة بالنفس مما يخلق الرغبة لديه بمنافسة زمالئه ف

 مواقف الجديدة والطارئة.والتعامل مع ال

ستوى توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمتغير )المد. 

ي (للكشف عن داللة الفروق بين مستشار T testوالختبار هذه الفرضية تم حساب اختبار )، التعليمي(

تائج ت النوالماستر  او الماجستير(، وكان التوجيه المدرسي والمهني ذوي المستويين التعليميين )الليسانس

 كما هي موضحة في الجدول االتي: 

ة ( للكشف عن الفروق في مستوى الكفاءة الذاتيt.test( : يوضح اختبار) 27الجدول رقم )

 المدركة وفق متغير المستوى التعليمي .
Group Statistics 

 
niveau N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error Mean 

totalk 

licence 35 51,8000 6,60125 1,11581 

master ou 

magister 
20 54,2000 7,53658 1,68523 

 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 
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totalk 

Equal variances assumed 2,650 ,109 

Equal variances not 

assumed   
 
 

لكفاءة االفروق بين مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في مستوى (: يوضح داللة 28الجدول رقم )
 الذاتية المدركة وفقا للمستوى التعليمي:

 
t-test for Equality of Means 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

-1,232 53 ,223 -2,40000 1,94842 -6,30803 1,50803 

-1,187 35,498 ,243 -2,40000 2,02115 -6,50109 1,70109 

 
 ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة28يتضح من الجدول رقم )

 .Sig = 0.223> 0.05  قيمةبحكم ان  0.05تعزى لمتغير )المستوى التعليمي( عند مستوى الداللة 

دى لتبين نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة 

 ئلي والوامستشاري التوجيه المدرسي والمهني لمتغير المستوى التعليمي ، و تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

، حيث تعزو الباحثة ذلك الى ان غالبية مستشاري  (2010حنفي )و دراسة ( 2013عالء الدين )

ان التوجيه المدرسي و المهني حاصلون على شهادات جامعية عليا سواء ليسانس او ماستر/ ماجستير ، و 

عمل ، ال الاغلبهم اجروا تكوينات ميدانية اكسبتهم وعيا فكريا عاليا و المزيد من الخبرة و الكفاءة في مج

 في اثبات ذواتهم من اجل التميز المهني .  مما يجعلهم اكثر رغبة

 : عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الخامسة -5 -1

يمكن التنبؤ بتوافق مهني ايجابي من خالل الكفاءة الذاتية  نصت الفرضية الفرعية الخامسة على انه:

 ،0.05و 0.01الداللة المدركة لدى عينة من مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، عند مستوى 
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والختبار هذه الفرضية تم حساب معادلة االنحدار البسيط لالستبيان وكانت النتائج كما هي موضحة في 

 الجدول االتي:

توافق (: يوضح معادلة االنحدار البسيط للكشف عن امكانية التنبؤ بال29الجدول رقم )
 المهني من خالل الكفاءة الذاتية المدركة .

 

Regression  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

totalt 
105,963

6 
13,29712 55 

total

k 
52,6727 6,98425 55 

Variables Entered/Removeda 

 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 btotalk . Enter 

a. Dependent Variable: totalt 

b. All requested variables entered. 

Correlations 

 Totalt Totalk 

Pearson 

Correlation 

Totalt 1,000 ,562 

Total

k 
,562 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Totalt . ,000 

Total

k 
,000 . 

N 

Totalt 55 55 

Total

k 
55 55 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 a562, ,316 ,303 11,10198 

a. Predictors: (Constant), totalk 

b. Dependent Variable: totalt 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 3015,468 1 3015,468 24,465 ,000b 

Residual 6532,459 53 123,254   

Total 9547,927 54    

a. Dependent Variable: totalt 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 91,3346 121,2930 105,9636 7,47275 55 

Residual 
-

26,87334 
35,26654 ,00000 10,99870 55 

Std. Predicted 

Value 
-1,958 2,051 ,000 1,000 55 

Std. Residual -2,421 3,177 ,000 ,991 55 

a. Dependent Variable: totalt 

 

Charts  

b. Predictors: (Constant), totalk 

 

تية (: يوضح داللة التنبؤ بالتوافق المهني من خالل الكفاءة الذا30الجدول رقم )
 المدركة:

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 
49,607 11,492 

 
4,317 ,000 

Totalk 1,070 ,216 ,562 4,946 ,000 

a. Dependent Variable: totalt 
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لداللة توى ايتبين من الجداول السابقة و الدالة الخطية، وجود معنوية و داللة االرتباط و االنحدار عند مس

  0.01%فهي دالة عند 5ي اقل من و بالتالي ه 0.00تساوي  Sig، بحكم ان قيمة  0.05و  0.01

ا يدل على قوة ، اضافة الى تقارب  معظم النقاط من الخط المستقيم مم 0.05هي حتما دالة عند و 

   لمدرسيعند مستشاري التوجيه ااالنحدار، و بالتالي يمكن القول انه بإمكاننا التنبؤ بالتوافق المهني 

، (2010حنفي )من خالل كفاءتهم الذاتية المدركة و تتفق هذه النتيجة مع دراسة والمهني بوالية مستغانم 

ه ووعيه بحسن التوظيف في اداء المهام  وتوقعاتوعليه يشكل استبصار الموظف بقدراته و امكانياته 

ي كلما ، اازواالنج، دافعا قويا للعمل نجاز المهام او االنشطة المتعددةالمثابرة المطلوبة إلم الجهد  و بحج

ق كانت الكفاءة الذاتية المدركة على مستوى عال عند الموظفين اثر بشكل ايجابي على مستوى التواف

 المستشارين بصفة خاصة  . المهني لدى الموظفين و
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 : مناقشة نتائج الفرضية العامةعرض وتحليل و  -6 -1

كة لدى المدر  توجد عالقة ارتباطية بين التوافق المهني والكفاءة الذاتيةنصت الفرضية العامة على انه: 

   . 0.05و   0.01عينة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، عند مستوى الداللة 

 الفرضية تم حساب معامل االرتباط بيرسون، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدولوالختبار هذه 

 االتي:

 ة:(: يوضح عالقة االرتباط بين التوافق المهني والكفاءة الذاتية المدرك31الجدول رقم )

يتبين من  الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق المهني  والكفاءة الذاتية المدركة لدى  

عينة من مستشاري التوجيه المدرسي و المهني بوالية مستغانم من خالل استخدام معامل االرتباط بيرسون 

ن القول ان قوة العالقة االرتباطية ( و بالتالي هو قريب من الواحد نوعا ما، لذلك يمك0.56الذي بلغ ) 

  Sig ،  اضافة الى قيمة 0.01متوسطة ، وبالتالي قيمته دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

Correlations 

 Totalt Totalk 

totalt 

Pearson Correlation 1 ,562** 

Sig. (1-tailed)  ,000 

N 55 55 

Bootstrapc 

Bias 0 -,004 

Std. Error 0 ,095 

95% Confidence 

Interval 

Lower 1 ,347 

Upper 1 ,735 

totalk 

Pearson Correlation ,562** 1 

Sig. (1-tailed) ,000  

N 55 55 

Bootstrapc 

Bias -,004 0 

Std. Error ,095 0 

95% Confidence 

Interval 

Lower ,347 1 

Upper ,735 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

c. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 
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وهي بالفعل كذلك وهذا يعني مرة اخرى ان االرتباط دال  0.05(التي يجب ان تكون اقل من 0.000)

تتفق ينة فانه يزيد التوافق المهني، و ة لدى افراد العاي بمعنى كلما توافرت الكفاءة الذاتية المدرك ،احصائيا

الوائلي وعالء الدين و دراسة  (2013حجازي )( ودراسة 2016الرواحية )هذه النتيجة مع دراسة 

، وفسرت الباحثة ذلك بان الموظف (2010دراسة حنفي )و (2012دراسة النجار والطالع )و (2013)

و زمالئه في العمل يؤدي ذلك الى احساسه بالتوافق المهني، كما عندما يتلقى دعم و مساندة من رؤسائه 

ان تمتع الموظف )المستشار( بالثقة بالنفس يزيد من الدافعية في العمل واالنجاز، ومواجهة ما يعترضه 

من صعاب، فكلما زاد تقبل الفرد لذاته زاد توافقه والعكس، كما ان هناك عالقات عالية بين تصور 

 وتحصيله في حياته .االنسان لنفسه 

الموظف ه ، فوعليه لمفهوم الكفاءة الذاتية المدركة اهمية بالغة و حيوية في تنشيط الفرد و توافقه مع مهنت

بانتماء لمهنته، وبالتالي ينعكس ذلك على وظيفته، اما  رال يشعالذي يتمتع بكفاءة ذات منخفضة 

ل، لمدركة لديه القدرة على مواجهة ضغوط العمالموظف الذي يتمتع بمستوى عال من الكفاءة الذاتية ا

تية فاءة الذابالك بالتالي ارتباط التوافق المهنير نظرة ايجابية مشرقة للمهنة ، وااللتزام بكل واجباتها، و وينظ

المدركة يساعد الموظف على تحمل مسؤوليات  العمل، ومواجهة الصعاب، وتوقع النتائج والحلول 

ه التوجعمله، ويدفعه الى رفع كفاءته في العديد من المهارات التي يحتاجها و  للمشكالت التي تواجهه في

ثر العمل على التعامل مع مختلف احباطات المهنة بشكل اكعالقة طيبة مع رؤسائه وزمالئه، و الى خلق 

 فاعلية، واالستفادة من الخبرات السابقة في التعامل مع المواقف داخل مهنته .

التي و انكاره في التحكم في الضغوط المهنية وتنظيمها،  نال يمككما ان للكفاءة الذاتية المدركة دور 

 الئق بدورها تؤثر على النمو المهني للموظف، واالتجاه االيجابي نحو زمالئه ورؤسائه، والتفاعل بشكل

 معهم والتقليل من االحباط الوظيفي. 
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 :  استنتاج عام

شاري هدف البحث الحالي الى معرفة عالقة التوافق المهني بالكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة من مست

هذه  والكشف عن امكانية التنبؤ بالتوافق المهني من خالل مستغانم، والمهني بواليةالتوجيه المدرسي 

ي ياني التوافق المهناالهداف استخدمت المنهج الوصفي باالعتماد على استب وتحقيقا لهذه االخيرة،

ن وخمسيالمدركة المعدلين من طرف الباحثة تم تطبيقهما على عينة تكونت من خمسة  والكفاءة الذاتية

                                                                عشوائية.بطريقة  ومستشارة والذين تم اختيارها( مستشارا 55)

 ائج الفرضيات تحصلت الباحثة على النتائج التالية :     بعد التحليل االحصائي لنتو 

 رتباطية متوسطة بين التوافق المهني و الكفاءة الذاتية المدركة لدى مستشاري التوجيهاتوجد عالقة  -     

 بوالية مستغانم  .

 عالي من التوافق المهني.  والمهني بمستوى وجيه المدرسي يتمتع مستشاري الت –   

 .   المهني بمستوى عالي من الكفاءة الذاتية المدركةمستشاري التوجيه المدرسي و يتمتع  –  

 امكانية التنبؤ بالتوافق المهني من خالل الكفاءة الذاتية المدركة لدى مستشاري التوجيه المدرسي –  

   مستغانم. والمهني بوالية
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 :  الدراسةخاتمة 

نة من هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن عالقة التوافق المهني بالكفاءة  الذاتية المدركة لدى عي

بقة االستفادة من الدراسات السا  باالطالع على ادبيات الدراسة و  المهني مستشاري التوجيه المدرسي و 

عبد ؛ (2000الزبيدي ) ؛(1999عثمان )كل من المتمثلة في دراسة التي تطرقت لكال المتغيرين و 

، اما متغير الكفاءة الذاتية المدركة فتم بالنسبة لمتغير التوافق المهني( 2018شيخ )ال و( 2000القادر)

 (2017دغيش ) ؛(2017)دبي  ؛(2010الي )حنفي و الجم كل من اتدراسالتطرق اليه بالرجوع الى 

ذلك باستخدام المنهج الوصفي و ، ( Voelk & Micheal, 2004) ميشلاضافة الى دراسة فولك و 

تيارها بطريقة عشوائية وبلغ االساسية التي تم اخباعتباره المناسب ألهداف الدراسة على عينة الدراسة 

بعد جمع البيانات باستخدام اداتي البحث المعدلتين من (مستشارا ومستشارة، و 55افرادها خمسة وخمسين )

ن في : استبيان التوافق المهني والكفاءة طرف الباحثة بعد حساب خصائصهما السيكومترية المتمثلتا

 Spssباستخدام حزمة التحليل االحصائي ) لمتحصل عليهاة البيانات ا، تمت معالجالذاتية المدركة

عليه اظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة و  ،ى االساليب احصائية المناسبةمعتمدين في ذلك عل) 20اصدار

الكفاءة الذاتية مستوى عالي من التوافق المهني و  ارتباطية موجبة بين متغيرات الدراسة، اضافة الى وجود

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق المهني حسب كة لدى عينة الدراسة، مع المدر 

متغير الجنس، الطور التعليمي والمستوى التعليمي، في حين انه توجد فروق ذات داللة احصائية حسب 

نوات( و )من س 10سنوات وأكثر من  5المستوى المذكور تعزى لمتغير الخبرة المهنية بين فئتين )اقل من 

مستوى الكفاءة  سنوات(. مع عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في 10وأكثر من  10سنوات الى  5

الذاتية المدركة حسب المتغيرات االربع الجنس، الطور التعليمي، المستوى التعليمي والخبرة المهنية. 

، مع امكانية ءتهم الذاتية المدركةوبالتالي يمكن التنبؤ بالتوافق المهني لدى عينة البحث من خالل كفا

 والمهني.التنبؤ بالتوافق المهني من خالل الكفاءة الذاتية المدركة لدى مستشاري التوجيه المدرسي 
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ورا لعب دتعلى هذه النتائج تبين لنا ان كفاءة مستشار التوجيه المدرسي والمهني الذاتية المدركة  وبناء 

ة لذاتيافي تحقيق التوافق المهني لديه، حيث انه كلما زادت ثقة المستشار بقدراته ارتفعت معها كفاءته 

ه لذات ة المستشار االيجابيةالمدركة وبالتالي يستطيع المستشار تحقيق التوافق مع محيطه المهني، فنظر 

لق تبعث في نفسه العزيمة واالصرار على النجاح واالقبال على العمل بدافعية اقوى، خاصة اذا ما تع

مع  االمر ببيئة مشحونة بالضغوط كالمؤسسات التربوية التي تعد ضمن اعلى البيئات الضاغطة في المجت

ؤسسات التربوية اي مكان عمل مستشار التوجيه وعليه اصبحت مراكز التوجيه المدرسي والمهني والم

تي المهنية وخاصة في المراحل الحرجة ال مطالبة بتنمية جميع جوانب شخصية المستشار في كل المراحل

عن  يكون فيها الضغط المهني مرتفعا نوعا ما، حيث يكون المستشار في نوع من الصراع والتوتر والبحث

ظهار يكون محمال بطاقات واستعدادات ومهارات البد من استغاللها واتقديم االفضل الى جانب انه ايضا 

مل ان الى مثل اعلى يصبو اليه كل فرد على ا احسن ما لديه من اجل بلوغ  التوافق المهني، الذي  يشير

 يحققه بشكل او باخر.

كون تاخرى قد  وتبقى نتائج هذه الدراسة نسبية غير مطلقة نظرا لعدم تسليط الضوء على عوامل ومتغيرات

ئج ء نتالها عالقة بتحقيق التوافق المهني الى جانب الكفاءة الذاتية المدركة، وعلى هذا االساس وفي ضو 

 هذه الدراسة ارجو ان تكون بمثابة انطالقة لبحوث اخرى للكشف عن العوامل االخرى المساهمة في

ا في هذ خيرا اسال هللا تعالى ان يباركالتوجيه المدرسي والمهني. اتحقيق التوافق المهني لدى مستشاري 

 البحث ويجازي الناظر فيه خير جزاء والحمد هلل رب العالمين.
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 التوصيات :
الكفاءة و مهني اتفقت دراستنا الحالية مع ما وقعنا عليه من البحوث والدراسات التربوية على اهمية التوافق ال

ن مباطها التوصيات والتطبيقات التربوية التي يمكن استنالذاتية المدركة للفرد وفيما يلي استعراض الهم 

ما بلباحثة ونتائج هذه الدراسة توصي ا وبناء على االدب النفسي والتربوي والدراسات السابقة هذه الدراسة،

 يلي:

 تبادل الخبرات على المستويين النظري والتطبيقي، ليحقق التوافق المهني مستوى مرتفع جدا، 

 دة عقد الدورات التدريبية التنموية، وورشات العمل المتخصصة.وذلك من خالل زيا

 تزانه مساهمة البيئة المحيطة بالفرد في تنمية الذات لديه، من خالل معاملة سوية تحقق ذاته وا

لتي وا اسبة،والسيما المهنية، بحيث يختار الفرد المهنة المن ومشاركته في اتخاذ القرارات، الداخلي،

 ه وميوله وقدراته، فيرتفع مستوى الفاعلية الذاتية المدركة لديه.تتفق مع اهتمامات

 :ري الرواتب، الترقيات، والحوافز، بحيث تكون رواتب مستشا االهتمام بالجانب االقتصادي مثل

 التوجيه المدرسي والمهني تتناسب مع مؤهالتهم العلمية.

 مدركة، تية الوافق المهني والكفاءة الذاتعميق الدور االيجابي الذي تمثله العالقة االيجابية بين الت

 نتيجة لما اسفرت عنه نتائج الدراسة.

 بما مواصلة مركز التوجيه المدرسي والمهني اقامة فعاليات لتنمية االنشطة، والندوات العلمية ،

واتاحة الفرصة ألكبر عدد من الموظفين  والمواهب المتعددة، يكفل تحقيق وتطوير القدرات

ندوات والدورات العلمية دون اقتصارها على فئة معينة من الموظفين للمشاركة في ال

 )المستشارين(.
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 :االقتراحات

 لممكنااستكماال لجهد الباحثة الذي قامت به، وفي ضوء وانتهت اليه هذه الدراسة، ترى الباحثة انه من 

 منها: على عدة دراسات،

  لعمل، على سبيل المثال وليس الحصر )قيم ادراسة العالقة بين التوافق المهني ومتغيرات مختلفة

 التفكير االبداعي ... الخ(.

 مختلفة. دراسة فاعلية برنامج ارشادي جمعي عن التوافق المهني وربطه بمتغيرات 

 اجراء دراسات و بحوث لمعرفة االسباب و العوامل المساهمة في رفع مستوى الكفاءة الذاتية 

تها تعزيزها، و االسباب المساهمة في انخفاضها و معالج المدركة لدى المستشارين و العمل على

 من اجل تحقيق التوافق المهني لديهم .

  مستشاري التوجيه المدرسي  ودوري لدىقياس مستوى الكفاءة الذاتية المدركة بشكل مستمر

تعزيز  وسلوك ودوافع العمال والعمل علىفي بيئة العمل لمحاولة التنبؤ باتجاهات  مهنيوال

 السلبية. ومعالجة االتجاهاتاالتجاهات االيجابية 

 محفزة للموظفين )المستشارين( العمل باستمرار وخلق بيئة عمل جذابة و  وتطوير بيئةن تحسي

 المهني.للمساهمة في رفع مستوى التوافق 

  لي بالتاو  ءة الذاتية المدركة للمستشارينمن الكفا أفضلتقديم برامج ارشادية تنموية لتحقيق مستوى

 .بلوغ مستوى عالي من التوافق المهني
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 ( :01الملحق رقم )

 التوافق المهني للتحكيم نموذج مقياس

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس وعلوم التربية

  تخصص ارشاد وتوجيه

 2ماستر 

ارشاد في إطار انجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في قسم علم النفس وعلوم التربية تخصص 
مدرسي يه الوتوجيه بعنوان )التوافق المهني وعالقته بالكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة من مستشاري التوج

 والمهني لوالية مستغانم(

 ي تعبر،والت االستبيان هذا في لفردا عليها يتحصل التي بحيث يمكن تعريف التوافق المهني بانه: الدرجة
 المهنية. وبين بيئته بينه االنسجاما من نوعم لخلق سعيه بعد الفرد بها يشعر الت الرضا حالة عن

كيف الم (2018بو عزيز محمد  ) وعليه يسرنا ان نضع بين ايديكم هذا االستبيان المقتبس من دراسة  
يالت من قبلنا وهو استبيان يحتوي على خمس ابعاد، ويتضمن جملة من البنود، بعد اجراء جملة من التعد

 ءم مع موضوع الدراسة الحالية وهي كاالتي: عليه ليتال

عة االبقاء على مكونات االستبيان، مع تعديل طفيف في الفقرات، المتمثلة في مجموعة من البنود موز 
( ابعاد، كل بعد يقيس جانب من جوانب التوافق المهني في مجال التوجيه واالرشاد 5على خمسة )

 المدرسي والمهني.

ن ع:  ونقصد به مدى رضا مستشاري التوجيه المدرسي  والمهني ظروف العمل طبيعة و البعد االول:
 يات.ظروف العمل مثال من حيث: االضاءة، التهوية، نظام العمل، الخدمات المقدمة، االدوات و االمكان

 ستشاري مع بين :   ونعني به طبيعة العالقة المهنية التي تجمالبعد الثاني :عالقة المستشار مع التالميذ
 التوجيه والتالميذ ، اخذين بعين االعتبار االطمئنان و االستقرار النفسي من طرف التالميذ نحو

 المستشار، الى جانب احترام و تقدير مجهودات المستشار .
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ات و معلوماي من حيث العالقات الشخصية ، تبادل ال البعد الثالث :عالقة المستشار مع بقية الزمالء:
                                                                 حل المشكالت اضافة الى العالقة مع مستشاري التوجيه المدرسي و المهني . الخبرات ، التعاون في

ن حيث  مموظفين نعني به عدالة التعامل مع جميع الالبعد الرابع : عالقة المستشار مع االطار االداري : 
ء ل المشكالت ، تقدير االداء المميز للعمل ، االستجابة من طرف رؤسانظام العطل ، المساعدة في ح

 العمل ،الى جانب التوجيه و االرشاد . 

قدار ، و م (: من حيث كفايته ، تناسبه مع طبيعة العملالبعد الخامس : المحفزات )الراتب و الترقيات 
 الرفاهية التي يوفرها و نظام الترقيات

صحيح و ح التو تعديل مفتاالمتاحة رباعية هي ، ابدا ، نادرا ، احيانا ، غالبا ، علما بان امكانات االجابة
،  ذلك باإلجابة على البنود في ضوء مقياس رباعي التدرج حيث يلي كل بند اربعة بدائل و هي : ابدا

الى  تشير نادرا ، احيانا ، غالبا ، و ذلك بالنسبة للعبارات التي هي في اتجاه هدف االستبيان ، اي التي
نحو وجود التوافق المهني ، اما العبارات التي ليست في اتجاه هدف االستبيان  ، فيتم عكسها على ال

 التالي  : 

 (.4( تصبح  )1( و )1( تصبح )2( و )2( تصبح )3( ، و )1( تصبح )4الدرجة )
مدى و ذا االستبيان ونرجو من سيادتكم الموقرة االستفادة من خبرتكم العلمية في تقييم مدى مصداقية ه

 تطابق عباراته واالبعاد المصاغة فيه بموضوعية .
 مع بالغ الشكر والتقدير.

 . كريمة عالقستاذة المشرفة: أ.داال                الباحثة : خلفة نوال                                

 :بيانات المحكم 

 01 االسم  
 02 الدرجة العلمية  
 03 مكان العمل  

 04 التوقيع  

التعديل 
 المناسب

غير 
 مناسبة

 البنود مناسبة

 البعد االول :  طبيعة و ظروف العمل
 تيح امكانياتي ممارسة مهنة المستشار بكل يسر و سهولة. ت -1   

 هنة المستشار ميولي و رغباتي.متحقق  -2   
 ر بان عملي في مجال تخصصي مجهدا .اشع -3   
 مهنة شاقة .مهنة المستشار  -4   
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ءالبعد الثالث: عالقة المستشار مع بقية الزمال  
بالسرور في االوقات التي اقضيها مع زمالئي .اشعر  -24     
حرص على تكوين عالقات ايجابية مع الزمالء .ا -25     
شعر بالضيق من كثرة انتقاد زمالئي لي .ا -26     
عر بان عالقاتي مع زمالئي طيبة .اش -27     
عاني من وجود التكتالت بين الزمالء في المؤسسة .ا  -28     
كثرة الخالفات مع الزمالء .اعاني من  -29     
ني استخفاف بعض الزمالء مني .يزعج -30     
شعر بعدم تقدير زمالئي لي في العمل .ا -31     

 

 ن تأدية عملي بالمؤسسة غير مناسب.مكا -5   
 رى انه يمكن ان اؤدي عمال اخر بأداء افضل .ا -6   
 صحتي .اعتقد ان مهنتي تضر ب -7   
 اجد متعة حقيقية في عملي. -8   
 رى ان صحتي و لياقتي العامة تناسب مهنة المستشار .ا -9   
 ايرة رؤسائي .تضطرني الى مسارى ان طبيعة عملي  -10   

 جبر نفسي على الذهاب الى عملي معظم االوقات .ا -11   
 ساعدني جو المؤسسة على تأدية عملي بنجاح. ي -12   

 رى اني استطيع تعليم المهارات لزمالئي بسهولة.ا -13   
 شعر بصعوبة في تأديتي لعملي نتيجة لنقص االمكانيات . ا -14   
 اشعر باإلنهاك الشديد في نهاية العمل . -15   
 عتقد ان مرافق المؤسسة غير مهيأة لتنفيذ البرامج .ا  -16   
 عاني من كثرة االعباء الكتابية الملقاة على عاتقي .ا  -17   

 البعد الثاني :  عالقة المستشار مع التالميذ
 بالصيق اذا اشتكى لي احد التالميذأشعر  -18   
 اميل للمرح أثناء عملي -19   
 أن لي مكانة خاصة عند التالميذاشعر  -20   
 أحب مشاهدة نتائج عملي مع التالميذ -21   
  أشعر بلتقدير لمجهوداتي -22   
 تضايق من الالمباالة المفرطة من قبل بعص التالميذأ -23   
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لبعد الرابع : عالقة المستشار مع االطار االداري ا  
رى ان زمالئي يعاملوني المعاملة التي استحقها .ا -32     
التي تواجهني . مسؤولون في حل المشكالتيساهم ال -33     
شعر بعدالة المسؤولين في تعاملهم معي. ا -34     
قدر المسؤولون ادائي المميز للعمل .ي -35     
شعر بالضيق من كثرة الخالفات االدارية مع المسؤولين .ت -36     
شعر ان العقوبات االدارية لمعاقبة المخالفين عادلة و مناسبة .ا -37     
ل.االستجابة من طرف رؤسائي في العماجد نقص في  -38     

 

 

 

 

 

 

 

 ( :02الملحق رقم )

 البعد الخامس:  المحفزات ) الراتب و الترقيات(
تي دخال مناسبا.توفر لي مهن -39     
تيح مهنة المستشار فرصا كافية لدخل اضافي .ت -40     
فكر احيانا في تغيير مهنتي بسبب قلة دخلها .ا -41     
للترقية .ة ضرورية اعتقد ان الكفاء -42     
ظام الترقيات في مهنتي يرضيني بدرجة كافية .ن -43     
تناسب راتبك مع الدرجة العلمية التي تعمل بها .ي -44     
اتبي مع طبيعة عملي .يتناسب ر  -45     
شعر بالضيق لعدم وجود حوافز مالية .ا -46     
ك كل شهر بانتظام استلم راتب -47     
اتي .كفاية الراتب لسد حاجياعاني من عدم  -48     
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 اسماء االساتذة المحكمين الستبيان التوافق المهني :

 الجامعة الرتبة التخصص اسم االستاذ

جامعة عبد الحميد بن باديس  استاذ محاضر )أ( علم النفس العمل والتنظيم. الستاذ بلكرد محمدا -01
 -مستغانم -

جامعة عبد الحميد بن باديس  استاذ محاضر )ب( علم النفس العمل والتنظيم. سعيد نيشقاالستاذ -02
 -مستغانم -

 استاذ محاضر )ب( علوم التربية الستاذ عبادية عبد القادرا -03
جامعة عبد الحميد بن باديس 

 -مستغانم -

 استاذ محاضر )ب( علم النفس العمل والتنظيم . الستاذ غبريني مصطفىا -04
عبد الحميد بن باديس  جامعة

 -مستغانم -

 استاذة محاضرة )ب( علم النفس . الستاذة عباسة أمينةا-05
جامعة عبد الحميد بن باديس 

 -مستغانم -

جامعة عبد الحميد بن باديس  استاذة محاضرة )ب( علوم التربية الستاذ بوثليجة .ا  -06
 -مستغانم -

 

 ( :03الملحق رقم )

 استبيان التوافق المهني المعدل من طرف الباحثة و المتعلق بالدراسة االستطالعية : 

 *وزارة التعليم العالي و البحث العلمي*

 ** -مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 **كلية العلوم االنسانية و االجتماعية 

 *قسم علم النفس و علوم التربية *

 *تخصص ارشاد و توجيه *

 * 2 ماستر*

 تحية طيبة ...

ة التوافـق المهنـي وعالقتـه بالكفـاء»اختي المستشارة، اخـي المستشـار، فـي إطـار اعـداد بحـث علمـي بعنـوان: 
 الذاتية المدركة لدى عينة من مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بوالية مستغانم "
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تعطـي رأيـك حـول كـل عبـارة بوضـع نضع بين أيديكم هذه االسـتمارة يرجـى منـك ان تقـرا جميـع عباراتهـا، ثـم 
 (امام البديل الذي يتناسب مع رأيك، مع عدم وضع أكثر من عالمة امام العبارة الواحدة.xعالمة )

 شكرا على حسن تعاونكم، وكريم تجاوبكم.

 اوال: البيانات الشخصية: 

 : ذكر     انثى  الجنس 

 سنة فما فوق              40من  سنة         40الى 30سنة      من  30: اقل من السن 

 متزوج            اعزب           الحالة االجتماعية :

 ليسانس       ماستر او ماجستير                المستوى التعليمي :

 متوسط                ثانوي      الطور التعليمي : 

 سنوات فما فوق   10سنوات       من  10الى  05سنوات        من  05اقل من      الخبرة المهنية : 

 

 البنود ابدا نادرا احيانا غالبا 

 مكانياتي تتيح لي العمل كمستشار .ا -1     
حقق مهنة المستشاررضا وظيفي . ت -2      
 ير مالئمة لعملي غظروف العمل بالمؤسسة  -3    
 ان اؤدي عمال اخر بشكل  افضل. ارى انه يمكن -4    
 اجد متعة حقيقية في عملي. -5    
رى ان صحتي و لياقتي العامة تناسب مهنة المستشار .ا -6      
رى ان طبيعة عملي تضطرني الى مسايرة رؤسائي .ا -7      
ساعدني جو المؤسسة على تأدية عملي بنجاح. ي -8      

المهارات لزمالئي بسهولة.يع تعليم ارى اني استط -9      
قص االمكانيات يعيق اداء عملي . ن -10      
شعر باإلنهاك الشديد في نهاية العمل .ا -11      

 

شعر بالضيق اذا اشتكى لي احد التالميذ .ا -12      
تميز بأسلوب مرح اثناء عملي .ا -13      
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شعر ان لي مكانة خاصة عند التالميذ .ا -14      
حب مشاهدة نتائج عملي مع التالميذ ا -15      
شعر بتقدير التالميذ لمجهوداتي .ا -16      
تضايق من الالمباالة المفرطة من قبل بعض التالميذ.ا -17      
شعر بالمتعة في االوقات التي اقضيها مع زمالئي .ا -18      
حرص على تكوين عالقات ايجابية مع الزمالء .ا -19      
شعر بالضيق عندما اتعرض النتقادات من زمالئي .ا -20      
شعر بان عالقاتي مع زمالئي طيبة ا -21      
عاني من وجود التكتالت بين الزمالء في المؤسسة .ا  -22      
عاني من كثرة الخالفات مع الزمالء ا  -23      
زعجني استخفاف بعض الزمالء .ي -24      
الئي لي في العمل .)نقص( تقدير زماشعر بقلة او  -25      

 

 

 

رى ان زمالئي يعاملوني المعاملة التي استحقها .ا -26      
ساهم المسؤولون في حل المشكالت التي تواجهني .ي -27      
شعر بالعدالة االجتماعية في العمل .ا -28      
قدر المسؤولون ادائي المميز للعمل .ي -29      
شعر بالضيق من كثرة الخالفات االدارية مع المسؤولين ا -30      
اشعر ان العقوبات المسلطة على مخالفي القانون الداخلي للمؤسسة  -31    

 )عادلة او صائبة (.
جد نقصا في االستجابة من طرف رؤسائي في العمل.ا -32      
ي مهنتي دخال مناسبا.لتوفر  -33      
بب قلة دخلها .في تغيير مهنتي بسافكر احيانا  -34      
عتقد ان الكفاءة ضرورية للترقية .ا  -35      
ظام الترقيات في مهنتي يرضيني بدرجة كافية .ن -36      
تناسب راتبي مع الدرجة العلمية التي اعمل بها .ي -37      
تناسب راتبي مع طبيعة عملي .ي -38      
لنقص الحوافز المالية .لرضا المهني اشعر بعدم ا -39      
لم راتبي كل شهر بانتظام.است -40      
عاني من عدم كفاية الراتب لسد حاجياتي .ا  -41      
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 (:04الملحق رقم )

 صدق االتساق الداخلي الستبيان التوفق المهني المتعلق بالدراسة االستطالعية

 

 bt1 bt2 bt3 bt4 bt5 totalité 

bt1 

Pearson 

Correlation 
1 ,502** ,315 ,608** ,235 ,792** 

Sig. (2-tailed)  ,005 ,090 ,000 ,210 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

bt2 

Pearson 

Correlation 
,502** 1 ,534** ,289 -,254 ,500** 

Sig. (2-tailed) ,005  ,002 ,122 ,176 ,005 

N 30 30 30 30 30 30 

bt3 

Pearson 

Correlation 
,315 ,534** 1 ,451* -,077 ,602** 

Sig. (2-tailed) ,090 ,002  ,012 ,684 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

bt4 

Pearson 

Correlation 
,608** ,289 ,451* 1 ,230 ,744** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,122 ,012  ,221 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

bt5 

Pearson 

Correlation 
,235 -,254 -,077 ,230 1 ,545** 

Sig. (2-tailed) ,210 ,176 ,684 ,221  ,002 

N 30 30 30 30 30 30 

totalT 

Pearson 

Correlation 
,792** ,500** ,602** ,744** ,545** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,000 ,000 ,002  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ( :05الملحق رقم)

 ثبات استبيان التوافق المهني المتعلق بالدراسة االستطالعية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,740 41 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value ,602 

N of Items 21a 

Part 2 
Value ,576 

N of Items 20b 

Total N of Items 41 

Correlation Between Forms ,581 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,735 

Unequal Length ,735 

Guttman Split-Half Coefficient ,735 

a. The items are: T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, 

T17, T19, T21, T23, T25, T27, T29, T31, T33, T35, 

T37, T39, T41. 

b. The items are: T41, T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, 

T16, T18, T20, T22, T24, T26, T28, T30, T32, T34, 

T36, T38, T40. 
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 ( :06الملحق رقم )

 نموذج مقياس الكفاءة الذاتية المدركة للتحكيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

-مستغانم  –باديس  بن الحميد عبد جامعة  

واالجتماعيةاإلنسانية  العلوم كلية  

التربية وعلوم النفس علم قسم  

وتوجيه ارشاد تخصص  

  2ماستر 

 تحية طيبة...

لمهني سي وانود القيام بإجراء دراسة تهدف الى معرفة الكفاءة الذاتية المدركة عند مستشاري التوجيه المدر 
 لمدرسيالتوافق المهني وعالقته بالكفاءة الذاتية المدركة عند عينة من مستشاري التوجيه ا)تحت عنوان 

 (لوالية مستغانموالمهني 

يان الستبعلما انه يمكن تعريف الكفاءة الذاتية المدركة بانها الدرجة التي يتحصل عليها الفرد في هذا ا
ضية والتي تعبر عن معتقداته حول قدرته على تنفيذ مخططاته و انجاز اهدافه، اي االعتقادات االفترا

 في ظروف متغيرة . التي يمتلكها الفرد حول قدراته لتنفيذ االعمال بنجاح 

 تبانةمن ذوي الخبرة والدراية في مجال تخصصكم، يرجى من سيادتكم النظر في فقرات هذه االس وبما انكم
: ازالة ةوالدراسة الحالي"بعد اجراء جملة من التعديالت عليها للتالءم  (2018الفاخوري")المقتبسة عن 

 با جملة من الفقرات وتعديل مقياس التصحيح في ضوء مقياس رباعي التدرج: ابدا، نادرا، احيانا، غال

 وعليه نرجو منكم ابداء آرائكم في صالحيتها وتعديل ما ترونه مناسبا، شاكرين تعاونكم معنا. 

 بيانات المحكم

  االسم  -01
  مية .الدرجة العل -02
  مكان العمل   -03
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  التوقيع  - 04
 

 التعديل المناسب غير صالحة  صالحة  الفقرات

    حب المواقف التي يمكنني فيها اظهار قدر من التحدي . ا -1
    تحمل المتاعب في عملي مع الطلبة مهما كانت .ا -2
    تقبل بسهولة العمل مع الطلبة ا -3
بالعمل  تعاون مع بقية زمالئي في اتخاذ القرارات الخاصةا -4

 مع الطلبة .

   

    ستطيع اقناع الزمالء بوجهة نظري .ا -5
لتدريب الطلبة على ايجاد طرق حل بديلة لتحقيق  لدي القدرة  -6

 االهداف   

   

    هنتي كمستشار للطلبة تتالءم مع ميلي المهنية .م -7
    عتقد باني قادر على التعامل مع االحداث المفاجئة .ا  -8
ستطيع التغلب على مشاعر القلق الناجمة عن طبيعة عملي ا -9
 . 

   

    .  لدي ثقة عالية بقدراتي على اداء واجباتي المهنية بفاعلية – 10
لى التخطيط و التنفيذ الجيد للمواقف علدي القدرة  - -11

 االرشادية مع الطلبة 

   

    دي ارادة و قوة عزيمة تجعلني ناجح في عملي .ل -12
    نني موضع ثقة زمالئي في محيط العمل .ا -13
م الصعبة عندما اشعر اني غير قادر على اتجنب المها -14

 القيام بها 

   

على التصرف بموضوعية ازاء المشكالت  لدي القدرة  -15
 الصفية التي تواجهني مع الطلبة  .

   

متلك قدرات شخصية و عقلية تؤهلني للقيام بعملي ا -16
 كمستشار للتوجيه المدرسي و المهني .

   

دراتي الذاتية للتعامل مع صعوبات التي اعتمد على ق -17
          تواجهني مع الطلبة                                          

   

لى التصرف بموضوعية ازاء المشكالت علدي القدرة  -18
 الصفية التي تواجهني مع الطلبة . 

   

    كثيرا ما اترك االعمال و المهام قبل اتمامها . -19
    لدي القدرة على التأثير في ظروف عملي مع الطلبة . –20
    ستطيع التحكم على انفعاالتي و مشاعري .ا -21
عتقد اني قادر على حل مختلف مشاكل الطلبة    .ا  -22     
    ثابرعلى تحقيق اهدافي حتى لو فشلت عدة مرات.ا -23
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    متلك مقدرة جيدة للتعامل مع الطلبة .ا -24
 

 

 ( :07الملحق رقم )

 اسماء االساتذة المحكمين الستبيان الكفاءة الذاتية المدركة :

 الجامعة الرتبة التخصص اسم االستاذ
علم النفس العمل     الستاذ بلكرد محمد ا -01

 والتنظيم.
جامعة عبد الحميد بن باديس  استاذ محاضر )أ(

 -مستغانم -
علم النفس العمل     الستاذ قنيش سعيد ا-02

 والتنظيم.
جامعة عبد الحميد بن باديس  استاذ محاضر )ب(

 -مستغانم -
جامعة عبد الحميد بن باديس  استاذ محاضر )ب( علوم التربية الستاذ عبادية عبد القادر ا -03

 -مستغانم -
    علم النفس العمل الستاذ غبريني مصطفى ا -04

 والتنظيم .
جامعة عبد الحميد بن باديس  استاذ محاضر )ب(

 -مستغانم -
جامعة عبد الحميد بن باديس  استاذة محاضرة )ب( علم النفس  الستاذة عباسة أمينة ا-05

 -مستغانم -
جامعة عبد الحميد بن باديس  استاذة محاضرة )ب( علوم التربية الستاذ بوثليجة .ا  -06

 -مستغانم -
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 ( :08الملحق رقم )

 عية استبيان الكفاءة الذاتية المدركة المعدل من طرف الباحثة و المتعلق بالدراسة االستطال

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

-مستغانم  –باديس  بن الحميد عبد جامعة  

واالجتماعيةاإلنسانية  كليةالعلوم  

التربية وعلوم النفس علم قسم  

وتوجيه ارشاد تخصص  

  2ماستر 

 تحية طيبة ...

كفاءة التوافق المهني وعالقته بال»اختي المستشارة، اخي المستشار، في إطار اعداد بحث علمي بعنوان: 
 الذاتية المدركة لدى عينة من مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بوالية مستغانم "

ثم تعطي رأيك حول كل عبارة بوضع  نضع امامك هذه االستمارة يرجى منك ان تقرا جميع عباراتها،
 (امام البديل الذي يتناسب مع رأيك، مع عدم وضع أكثر من عالمة امام العبارة الواحدة.xعالمة )

 شكرا على حسن تعاونكم، وكريم تجاوبكم.

 اوال : البيانات الشخصية : 

 انثى   :    ذكر       الجنس

 سنة فما فوق            40سنة          من  40الى 30سنة         من  30اقل من  السن :

 : متزوج             اعزب               الحالة االجتماعية

 : ليسانس         ماستر او ماجستير                       المستوى التعليمي

 سنوات فما فوق                       10سنوات       من  10الى  05ن سنوات         م 05اقل من  الخبرة المهنية :
 

 الفقرات  ابدا نادرا احيانا غالبا
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 حب المواقف التي يمكنني فيها اظهار قدر من التحدي . ا -1    
 تحمل المتاعب في عملي مع التالميذ مهما كانت .ا -2    
   

 
 جد سهولة في العمل مع التالميذ .ا -3 

قية زمالئي في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل اتعاون مع ب -4    
 مع التالميذ .

 ستطيع اقناع الزمالء بوجهة نظري .ا -5    
 عتقد اني قادر على حل مختلف مشاكل التالميذ .ا  -6    
 رى مهنتي تتالءم مع ميولي المهنية .ا -7    
 المفاجئة .ستطيع التعامل مع االحداث ا -8    
ستطيع التغلب على الصعوبات التي تواجهني في مهنتي ا -9    

 . 
ية بقدراتي على اداء واجباتي المهنية لدي ثقة عال - 10    

 بفاعلية . 
لى التخطيط و التنفيذ الجيد للمواقف علدي القدرة  -11    

 االرشادية مع التالميذ .
 دي ارادة و قوة عزيمة تجعلني ناجح في عملي ل -12    
 رى انني موضع ثقة زمالئي في محيط العمل ا  -13    
ة امكانياتي في التعامل مع المهام الصعبة  اقر بمحدودي -14    

. 
 ثابرعلى تحقيق اهدافي حتى لو فشلت عدة مرات .ا -15    
للقيام بعملي متلك قدرات شخصية و عقلية تؤهلني ا -16    

 كمستشار للتوجيه المدرسي و المهني .
دراتي الذاتية للتعامل مع صعوبات التي اعتمد على ق -17    

                    تواجهني مع التالميذ   .                                  
لى التصرف بموضوعية ازاء المشكالت علدي القدرة  -18    

 الصفية التي تواجهني مع التالميذ . 
 جد نفسي مجبرا على ترك االعمال دون اتمامه ا -19    
 تعامل مع ظروف العمل مع التالميذ  .ا -20    
 ستطيع التحكم على انفعاالتي  و مشاعري .ا -21    
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 ( : 09الملحق رقم )

المتعلق بالدراسة االستطالعية  صدق االتساق الداخلي الستبيان الكفاءة الذاتية المدركة
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Correlations 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 totalK 

K1 Pearson 
Correlation 

1 ,053 -,110 ,037 ,015 -,162 -,134 ,055 -,114 ,036 ,127 -,155 -,111 ,247 ,071 -,227 ,319 -,040 -,255 ,185 ,254 ,161 

Sig. (2-
tailed) 

  ,781 ,564 ,845 ,939 ,393 ,481 ,774 ,549 ,850 ,503 ,415 ,560 ,189 ,710 ,228 ,085 ,833 ,175 ,329 ,175 ,396 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K2 Pearson 
Correlation 

,053 1 ,182 -,281 ,328 -,142 ,485** -
,382* 

-,053 ,217 -,111 ,136 ,569** ,551** ,658** -,256 ,243 ,225 ,284 ,100 -,058 ,668** 

Sig. (2-
tailed) 

,781   ,335 ,133 ,077 ,454 ,007 ,037 ,781 ,249 ,558 ,472 ,001 ,002 ,000 ,171 ,196 ,233 ,128 ,599 ,762 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K3 Pearson 
Correlation 

-,110 ,182 1 ,072 -,041 -,062 ,047 -,190 ,045 ,200 -,274 ,158 -,140 ,354 ,393* ,096 -,077 -,148 ,033 ,239 -,067 ,297 

Sig. (2-
tailed) 

,564 ,335   ,704 ,831 ,747 ,806 ,316 ,813 ,290 ,142 ,405 ,460 ,055 ,032 ,614 ,685 ,434 ,863 ,203 ,727 ,110 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K4 Pearson 
Correlation 

,037 -,281 ,072 1 -,211 -,107 ,173 ,066 -,117 ,346 -,182 ,176 -,292 -,235 -,170 ,256 ,089 -,193 -,117 -,336 ,049 -,005 

Sig. (2-
tailed) 

,845 ,133 ,704   ,263 ,575 ,360 ,730 ,538 ,061 ,336 ,353 ,118 ,212 ,369 ,172 ,639 ,308 ,538 ,070 ,795 ,980 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K5 Pearson 
Correlation 

,015 ,328 -,041 -,211 1 ,000 ,157 -,082 ,208 ,189 -,131 -,243 ,489** ,211 ,334 -,372* ,489** ,205 ,349 ,178 ,161 ,569** 

Sig. (2-
tailed) 

,939 ,077 ,831 ,263   1,000 ,407 ,668 ,270 ,317 ,489 ,196 ,006 ,263 ,071 ,043 ,006 ,276 ,059 ,348 ,396 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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K6 Pearson 
Correlation 

-,162 -,142 -,062 -,107 ,000 1 -,306 ,189 ,247 -,169 -,057 ,097 -,325 -,192 -,294 ,141 -,146 ,185 -,357 ,016 ,133 -,078 

Sig. (2-
tailed) 

,393 ,454 ,747 ,575 1,000   ,100 ,317 ,187 ,373 ,765 ,608 ,080 ,310 ,115 ,456 ,442 ,327 ,052 ,931 ,484 ,682 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K7 Pearson 
Correlation 

-,134 ,485** ,047 ,173 ,157 -,306 1 -
,366* 

,022 ,134 -,107 ,022 ,362* ,129 ,393* -,085 ,274 -,072 ,201 -,144 -,101 ,370* 

Sig. (2-
tailed) 

,481 ,007 ,806 ,360 ,407 ,100   ,046 ,909 ,481 ,574 ,909 ,049 ,495 ,032 ,657 ,143 ,706 ,286 ,449 ,595 ,044 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K8 Pearson 
Correlation 

,055 -
,382* 

-,190 ,066 -,082 ,189 -
,366* 

1 ,129 -,154 -,276 ,000 -,196 -,010 -,111 ,370* -,172 ,064 -,304 ,024 ,027 -,052 

Sig. (2-
tailed) 

,774 ,037 ,316 ,730 ,668 ,317 ,046   ,496 ,416 ,140 1,000 ,300 ,959 ,561 ,044 ,362 ,737 ,102 ,901 ,886 ,785 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K9 Pearson 
Correlation 

-,114 -,053 ,045 -,117 ,208 ,247 ,022 ,129 1 -,157 -,280 -,090 -,103 ,053 ,155 ,242 -,066 ,348 ,012 -,077 ,065 ,266 

Sig. (2-
tailed) 

,549 ,781 ,813 ,538 ,270 ,187 ,909 ,496   ,407 ,135 ,637 ,587 ,782 ,412 ,198 ,729 ,059 ,948 ,684 ,733 ,156 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K10 Pearson 
Correlation 

,036 ,217 ,200 ,346 ,189 -,169 ,134 -,154 -,157 1 -,130 ,007 ,059 ,094 ,240 -,274 ,332 ,226 ,098 ,185 ,080 ,452* 

Sig. (2-
tailed) 

,850 ,249 ,290 ,061 ,317 ,373 ,481 ,416 ,407   ,492 ,973 ,755 ,622 ,201 ,143 ,073 ,229 ,607 ,329 ,674 ,012 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K11 Pearson 
Correlation 

,127 -,111 -,274 -,182 -,131 -,057 -,107 -,276 -,280 -,130 1 -,310 -,132 -,286 -,034 -,313 -,181 -,030 -,234 -,060 -,177 -,370* 

Sig. (2-
tailed) 

,503 ,558 ,142 ,336 ,489 ,765 ,574 ,140 ,135 ,492   ,095 ,488 ,125 ,858 ,092 ,339 ,875 ,214 ,752 ,349 ,044 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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K12 Pearson 
Correlation 

-,155 ,136 ,158 ,176 -,243 ,097 ,022 ,000 -,090 ,007 -,310 1 -,071 -,064 -,143 ,242 -,139 ,253 -,112 -,148 ,065 ,117 

Sig. (2-
tailed) 

,415 ,472 ,405 ,353 ,196 ,608 ,909 1,000 ,637 ,973 ,095   ,709 ,735 ,449 ,198 ,463 ,177 ,555 ,436 ,733 ,539 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K13 Pearson 
Correlation 

-,111 ,569** -,140 -,292 ,489** -,325 ,362* -,196 -,103 ,059 -,132 -,071 1 ,257 ,356 -,333 ,251 ,000 ,538** ,185 -,025 ,429* 

Sig. (2-
tailed) 

,560 ,001 ,460 ,118 ,006 ,080 ,049 ,300 ,587 ,755 ,488 ,709   ,171 ,054 ,072 ,181 1,000 ,002 ,329 ,898 ,018 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K14 Pearson 
Correlation 

,247 ,551** ,354 -,235 ,211 -,192 ,129 -,010 ,053 ,094 -,286 -,064 ,257 1 ,714** -,064 ,306 ,087 ,041 ,124 ,077 ,608** 

Sig. (2-
tailed) 

,189 ,002 ,055 ,212 ,263 ,310 ,495 ,959 ,782 ,622 ,125 ,735 ,171   ,000 ,737 ,100 ,648 ,830 ,513 ,687 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K15 Pearson 
Correlation 

,071 ,658** ,393* -,170 ,334 -,294 ,393* -,111 ,155 ,240 -,034 -,143 ,356 ,714** 1 -,117 ,235 ,118 ,089 ,070 -,003 ,718** 

Sig. (2-
tailed) 

,710 ,000 ,032 ,369 ,071 ,115 ,032 ,561 ,412 ,201 ,858 ,449 ,054 ,000   ,538 ,212 ,534 ,639 ,713 ,989 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K16 Pearson 
Correlation 

-,227 -,256 ,096 ,256 -
,372* 

,141 -,085 ,370* ,242 -,274 -,313 ,242 -,333 -,064 -,117 1 -
,387* 

-,035 -,077 -,213 -,057 -,079 

Sig. (2-
tailed) 

,228 ,171 ,614 ,172 ,043 ,456 ,657 ,044 ,198 ,143 ,092 ,198 ,072 ,737 ,538   ,034 ,854 ,685 ,257 ,765 ,679 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K17 Pearson 
Correlation 

,319 ,243 -,077 ,089 ,489** -,146 ,274 -,172 -,066 ,332 -,181 -,139 ,251 ,306 ,235 -,387* 1 -,072 ,252 ,166 ,182 ,492** 

Sig. (2-
tailed) 

,085 ,196 ,685 ,639 ,006 ,442 ,143 ,362 ,729 ,073 ,339 ,463 ,181 ,100 ,212 ,034   ,704 ,179 ,380 ,334 ,006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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K18 Pearson 
Correlation 

-,040 ,225 -,148 -,193 ,205 ,185 -,072 ,064 ,348 ,226 -,030 ,253 ,000 ,087 ,118 -,035 -,072 1 0,000 -,104 ,080 ,388* 

Sig. (2-
tailed) 

,833 ,233 ,434 ,308 ,276 ,327 ,706 ,737 ,059 ,229 ,875 ,177 1,000 ,648 ,534 ,854 ,704   1,000 ,583 ,674 ,034 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K19 Pearson 
Correlation 

-,255 ,284 ,033 -,117 ,349 -,357 ,201 -,304 ,012 ,098 -,234 -,112 ,538** ,041 ,089 -,077 ,252 0,000 1 -,002 ,100 ,283 

Sig. (2-
tailed) 

,175 ,128 ,863 ,538 ,059 ,052 ,286 ,102 ,948 ,607 ,214 ,555 ,002 ,830 ,639 ,685 ,179 1,000   ,990 ,599 ,129 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K20 Pearson 
Correlation 

,185 ,100 ,239 -,336 ,178 ,016 -,144 ,024 -,077 ,185 -,060 -,148 ,185 ,124 ,070 -,213 ,166 -,104 -,002 1 -,220 ,194 

Sig. (2-
tailed) 

,329 ,599 ,203 ,070 ,348 ,931 ,449 ,901 ,684 ,329 ,752 ,436 ,329 ,513 ,713 ,257 ,380 ,583 ,990   ,243 ,303 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K21 Pearson 
Correlation 

,254 -,058 -,067 ,049 ,161 ,133 -,101 ,027 ,065 ,080 -,177 ,065 -,025 ,077 -,003 -,057 ,182 ,080 ,100 -,220 1 ,242 

Sig. (2-
tailed) 

,175 ,762 ,727 ,795 ,396 ,484 ,595 ,886 ,733 ,674 ,349 ,733 ,898 ,687 ,989 ,765 ,334 ,674 ,599 ,243   ,197 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

totalK Pearson 
Correlation 

,161 ,668** ,297 -,005 ,569** -,078 ,370* -,052 ,266 ,452* -
,370* 

,117 ,429* ,608** ,718** -,079 ,492** ,388* ,283 ,194 ,242 1 

Sig. (2-
tailed) 

,396 ,000 ,110 ,980 ,001 ,682 ,044 ,785 ,156 ,012 ,044 ,539 ,018 ,000 ,000 ,679 ,006 ,034 ,129 ,303 ,197   

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ( :10)الملحق رقم 

 ثبات استبيان الكفاءة الذاتية المدركة المتعلق بالدراسة االستطالعية :

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 

Value ,049 

N of 

Items 
10a 

Part 2 

Value ,444 

N of 

Items 
9b 

Total N of Items 19 

Correlation Between Forms ,552 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,711 

Unequal Length ,712 

Guttman Split-Half Coefficient ,699 

a. The items are: K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, 

K10, K12. 

b. The items are: K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, 

K19, K20, K21. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,547 19 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
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 ( : استبيان التوافق المهني الخاص بالدراسة االساسية :11الملحق رقم )

 *وزارة التعليم العالي و البحث العلمي*

* -مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس  * 

 واالجتماعية **كلية العلوم االنسانية 

 *قسم علم النفس و علوم التربية *

 *تخصص ارشاد و توجيه *

 * 2ماستر *

 تحية طيبة ...

كفاءة التوافق المهني وعالقته بال»اختي المستشارة، اخي المستشار، في إطار اعداد بحث علمي بعنوان: 
 المدرسي والمهني بوالية مستغانم "الذاتية المدركة لدى عينة من مستشاري التوجيه 

نضع امامك هذه االستمارة يرجى منك ان تقرا جميع عباراتها، ثم تعطي رأيك حول كل عبارة بوضع 
 (امام البديل الذي يتناسب مع رأيك، مع عدم وضع أكثر من عالمة امام العبارة الواحدة.xعالمة )

 شكرا على حسن تعاونكم ، و كريم تجاوبكم .

 البيانات الشخصية : اوال : 

 : ذكر              انثى  الجنس 

 سنة فما فوق              40سنة           من  40الى 30سنة          من  30اقل من  السن :

 : متزوج         اعزب         الحالة االجتماعية

 : ليسانس           ماستر او ماجستير                المستوى التعليمي

 : متوسط               ثانوي  الطور التعليمي

 سنوات فما فوق   10سنوات       من  10الى  05سنوات        من  05اقل من  الخبرة المهنية :
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 البنود ابدا نادرا احيانا  الفقرات
     مكانياتي تتيح لي العمل كمستشار .ا -1 
ضا وظيفي  .  ر  تحقق مهنة المستشار --2      
     مالئمة لعملي . ظروف العمل بالمؤسسة غير -3
     عمال اخر بشكل  افضل. ارى انه يمكن ان اؤدي -4
     اجد متعة حقيقية في عملي. -5
مهنة المستشار .رى ان صحتي و لياقتي العامة تناسب ا -6      
رى ان طبيعة عملي تضطرني الى مسايرة رؤسائي .ا -7      
ساعدني جو المؤسسة على تأدية عملي بنجاح. ي -8      
رى اني استطيع تعليم المهارات لزمالئي بسهولة.ا -9      

قص االمكانيات يعيق اداء عملي . ن -10      
التالميذ .شعر بالضيق اذا اشتكى لي احد ا -11      
اتميز بأسلوب مرح اثناء عملي . 12      
شعر ان لي مكانة خاصة عند التالميذ.ا -13      
حب مشاهدة نتائج عملي مع التالميذ.ا -14      
شعر بتقدير التالميذ لمجهوداتي .ا -15      
تضايق من الالمباالة المفرطة من قبل بعض التالميذ.ا -16      
ئي  .بالمتعة في االوقات التي اقضيها مع زمالاشعر  -17      
حرص على تكوين عالقات ايجابية مع الزمالء .ا -18      
شعر بالضيق عندما اتعرض النتقادات من زمالئي  .ا -19      
شعر بان عالقاتي مع زمالئي طيبة ا -20      
عاني من وجود التكتالت بين الزمالء في المؤسسة .ا  -21      
عاني من كثرة الخالفات مع الزمالء ا  -22      
زعجني استخفاف بعض الزمالء .ي -23      
شعر بقلة او )نقص( تقدير زمالئي لي في العمل.ا - 24      
     رى ان زمالئي يعاملوني المعاملة التي استحقها .ا -25
     ساهم المسؤولون في حل المشكالت التي تواجهني .ي -26
     شعر بالعدالة االجتماعية في العمل.  ا -27
     قدر المسؤولون ادائي المميز للعمل .ي -28
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     شعر بالضيق من كثرة الخالفات االدارية مع المسؤولين ا -29
قوبات المسلطة على مخالفي القانون الداخلي للمؤسسة اشعر ان الع -30

 )عادلة او صائبة ( .
    

     سائي في العمل.االستجابة من طرف رؤ  اجد نقصا في -31
ر لي  مهنتي دخال مناسبا.توف -32      
فكر احيانا في تغيير مهنتي بسبب قلة دخلها ا -33      
عتقد ان الكفاءة ضرورية للترقية .ا  -34      
ظام الترقيات في مهنتي يرضيني بدرجة كافية .ن -35      
العلمية التي اعمل بها .ي مع الدرجة يتناسب راتب -36      
تناسب راتبي مع طبيعة عملي .ي -37      
شعر بعدم الرضا المهني لنقص الحوافز المالية  .ا -38      
لم راتبي كل شهر بانتظام.است -39      
عاني من عدم كفاية الراتب لسد حاجياتي .ا  -40      
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 ( :12الملحق رقم )

 استبيان الكفاءة الذاتية المدركة الخاص بالدراسة االساسية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -مستغانم  –باديس  بن عبدالحميد جامعة

 واالجتماعيةاإلنسانية  العلوم كلية

 التربية وعلوم النفس علم قسم

 وتوجيه ارشاد تخصص

 2ماستر 

 تحية طيبة ....

كفاءة التوافق المهني وعالقته بال»المستشار، في إطار اعداد بحث علمي بعنوان: اختي المستشارة، اخي 
 الذاتية المدركة لدى عينة من مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بوالية مستغانم "

نضع امامك هذه االستمارة يرجى منك ان تقرا جميع عباراتها، ثم تعطي رأيك حول كل عبارة بوضع 
 يل الذي يتناسب مع رأيك، مع عدم وضع أكثر من عالمة امام العبارة الواحدة.(امام البدxعالمة )

 شكرا على حسن تعاونكم، وكريم تجاوبكم.

 اوال : البيانات الشخصية : 

 انثى   ذكر       الجنس :

 سنة فما فوق            40سنة          من  40الى 30سنة           من  30اقل من  السن :

 : متزوج               اعزب               الحالة االجتماعية

 : ليسانس           ماستر او ماجستير                       المستوى التعليمي

 سنوات فما فوق  10سنوات        من  10الى  05سنوات         من  05:    اقل من  الخبرة المهنية
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. 

 الفقرات ابدا نادرا احيانا غالبا
 حب المواقف التي يمكنني فيها اظهار قدر من التحدي . ا -1    
 اتحمل متاعب عملي  .  - 2    
   

 
 تميز بسهولة العمل رفقة التالميذ.ا  -3 

 ستطيع اقناع الزمالء بوجهة نظري .ا -4    
 عتقد اني قادر على حل مختلف مشاكل التالميذ ا  -5    
 مهنتي تتالءم مع ميولي المهنية .ارى  -6    
 ستطيع التعامل مع االحداث المفاجئة .ا -7    
 ستطيع التعامل مع ضغوط العمل  . ا -8    
 دي ثقة عالية بقدراتي على اداء واجباتي المهنية بفاعلية . ل -9    
 دي ارادة و قوة عزيمة تجعلني ناجح في عملي ل -10    
 رى انني موضع ثقة زمالئي في محيط العمل ا  -11    
 قر بمحدودية امكانياتي في التعامل مع المهام الصعبة  .ا -12    
 ثابرعلى تحقيق اهدافي حتى لو فشلت عدة مرات .ا -13    
شخصية و عقلية تؤهلني للقيام بعملي كمستشار للتوجيه  امتلك قدرات -14    

 المدرسي و المهني .
                                                    دراتي الذاتية للتعامل مع صعوبات التي تواجهني مع التالميذ . اعتمد على ق -15    
لى التصرف بموضوعية ازاء المشكالت الصفية التي تواجهني علدي القدرة  -16    

 مع التالميذ . 
 دون اتمامه .جد نفسي مجبرا على ترك االعمال ا -17    
 تعامل مع ظروف العمل مع التالميذ  .ا -18    
 ستطيع التحكم على انفعاالتي   ومشاعري .ا -19    


