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أثش أسلوب توكيذ الزات في تنمية الشضا الوظيفي
لذى المششذات التشبويات

 سناء علي حسون الخزسجي.د.م
 الكلية التشبوية المفتوحة/ديالي
0الملخص
يرمي البحث الى معرفة (أثر اسموب توكيد الذات في تنمية الرضا الوظيفي لدى المرشدات التربويات) وذلؾ عبر التحقؽ

ٓ) بيف رتب درجات المجموعة التجريبية قبؿ0ٓ٘(  (ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى:مف الفرضيات اآلتية

 تـ اعتماد المنيج التجريبي لمتحقؽ مف0) والمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي،البرنامج وبعده

) مرشدة تربوية مف المواتي حصمف عمى اقؿ درجة في مقياس الرضا30(  اذ تكونت عينة البحث مف، فرضيات البحث

 ٖٕٔٓ) لمرضا الوظيفي لدى المرشديف التربوييف والذي تـ عرضو عمى مجموعة مف،  وتـ تبني مقياس ( رشيد،الوظيفي
 وقد،  وبمغ عدد الجمسات (ٕٔ جمسة) ارشادية،  واعتمدت استراتيجيات اسموب توكيد الذات، الخبراء اجمعوا عمى استخدامو

ٓ) في المجموعة التجريبية ولصالح االسموب0ٓ٘( توصؿ البحث الحالي الى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

 ومف التوصيات،  بيف المجموعتيف التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية، االرشادي

ضرورة اىتماـ وسائؿ اإلعبلـ وخاصة التابعة لو ازرة التربية بدور المرشدات التربويات واإلشادة بجيودىـ ضمف برامج خاصة تعد
 ويقترح البحث الحالي تجريب البرنامج اإلرشادي عمى عينات مف المرشديف التربوييف في محافظات أخرى واجراء، ليذا الغرض

0مقارنة بيف تمؾ الدراسات والدراسة الحالية

The effect of the self-assertion method in the development of job
satisfaction
Educational counselors
Dr. Sana Ali Hassoun Al-Khazraji
Diyala / Open Educational College
Abstract:
The present research aims at identifying the effect of the self-assertion method in the
development of job satisfaction among the educational mentors by verifying the following
hypotheses: (There were no statistically significant differences at the level of (0.05) between the
grades of the experimental group before and after the program, the experimental group and the
control group In the post-test). The experimental method was adopted to verify the hypotheses of
the research. The sample consisted of (30) educational guides from those who obtained the lowest
grade in the job satisfaction scale. A criterion (Rachid, 2013) was adopted for the job satisfaction
of the educational counselors, which was presented to a group of experts (12 sessions). The
current research found that there were statistically significant differences at (0.05) In the
experimental group and for the guidance method, between the experimental groups and the
control group in the post-test and for the benefit of the experimental group. Among the
recommendations is the need for the media, especially the Ministry of Education, to take the role
of educational guides and praise their efforts within special programs prepared for this purpose.
Educational guides in other governorates and a comparison between these studies and the current
study.
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مشكمة البحث:
يعبر الرضا الوظيفي عف شعور الفرد بالسعادة واالرتياح في أثناء أدائو لعممو ويتحقؽ ذلؾ

بالتوافؽ بيف ما يتوقعو الفرد وما يحصؿ عميو فعبلً في ىذا العمؿ والرضا الوظيفي يمثؿ أحد

العوامؿ التي تدفع الفرد إلى العمؿ واإلنتاج  (0الفالح  ، ٕٓٓٔ،ص ٔ0) ٚ

ويعبر الرضا الوظيفي عف مشاعر الفرد تجاه العمؿ الذي يقوـ بو وعف مدى اإلشباع الذي

يعتقد الفرد أنو يحققو مف ذلؾ العمؿ  ،فكمما كاف تصور الفرد لعممو أنو يحقؽ لو إشباعاً كبي اًر

لحاجاتو  ،كانت مشاعره نحو ىذا العمؿ إيجابية  ،وبالتالي يكوف راضياً عف عممو  ،أما إذا تصور

الفرد أف عممو ال يحقؽ لو اإلشباع المناسب لحاجاتو وكانت مشاعره نحو ىذا العمؿ سمبية ،

يكوف غير ر ٍ
اض عف عممو  ،وبالتالي ينعكس ذلؾ عمى أدائو في العمؿ  ( 0أبو شيخة ٜٜٔٚ ،

،ص ٖٕ ) 0

ويشير(ماىر )ٕٖٓٓ،الى أف الرضا الوظيفي يتأثر بشخصية الفرد إذ يميؿ األشخاص

السعداء في حياتيـ إلى أف يكونوا سعداء في عمميـ أما الذيف يعانوف في حياتيـ أو غير الراضيف

عف نمط حياتيـ العائمية واالجتماعية فإنيـ عادة ما ينقموف ىذه التعاسة إلى عمميـ ( 0ماىر ،
ٖٕٓٓ  ،صٖٕٔ )0

يعد المرشد التربوي بكفاءتو العممية وتوكيده الذاتي عنص اًر أساساً وفعاالً في العممية التربوية

والتعميمية 0وىذا ما لمستو الباحثة في اثناء عمميا في اإلرشاد إذ الحظ اف كثي اًر مف المرشديف
يمتحقوف بمينة اإلرشاد دوف رغبة منيـ ويحدث ذلؾ ألسباب كثيرة تجعؿ ىذه المينة ىي البديؿ

الوحيد ولذلؾ يحتمؿ اف يكوف عدد كبير مف ىؤالء المرشديف غير متوافقيف مع مينو اإلرشاد مما

ينعكس سمباً عمى عمميـ ويخمؽ جواً غير مبلئـ لمعممية التربوية ،ولمتحقؽ مف ذلؾ بمقاء ()10
مرشدات تربويات ممف يعممف في مدارس قضاء بعقوبة وقد اكدت نسبة ( )90منيف عمى انخفاض

مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدات التربويات واف ذلؾ قد انعكس عمى مستوى العممية التربوية
والتعميمية في المدرسة وينعكس عمى التعامؿ مع الطالبات في العمؿ االرشادي ٓ

ويدعـ ذلؾ خبرة الباحثة ومعرفتيا لمفردات االسرة العراقية والبيئة المدرسية ومتطمبات التي

يواجييا العمؿ االرشادي برزت ىذه المشكمة التي سعيت لدراستيا بغية الوصوؿ الى توصيات

ومقترحات مف خبلؿ االجابة عف السؤاؿ االتي -:

ىل ألسموب توكيد الذات اثر في تنمية الرضا الوظيفي لدى المرشدات التربويات ؟

أىمية البحث:

مازاؿ اإلرشاد ينمو يوماً بعد يوـ ويتطور ويصحح مساره لكي يفيد المجتمع بالشكؿ الصحيح

ومازاؿ اإلرشاد يتعمؽ ويدخؿ في مجاالت وقطاعات جديدة في الحياة ويظير أىميتو لممجتمع
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يومياً  ،حتى أضحى اإلرشاد كمينة ال يستغنى عنو وعمـ ال يشؾ احد في تطوره  ،وفف يتمكف مف
يعمؿ بو مف إضفاء جوانب براقة في حياة اإلنساف وميارة تحتاج إلى تعميـ وتدريب وتطوير

مستمر ،وعممية تقوـ عمى خطوات متتالية متسمسمة متصمة ومرتبطة ومعتمدة عمى بعضيا(0أبو

اسعد ،ٕٓٔٔ،صٖٔ )0

واف لممرشد التربوي دو اًر كبي اًر في تحقيؽ أىداؼ اإلرشاد وأىداؼ المسترشد وبمورة طموحاتو

وتطمعاتو وأمالو مف خبلؿ تقديـ الخدمات اإلرشادية والمساعدة الفنية والمينية المتخصصة ،

ودراسة المسترشد عبر مراحمو التعميمية إذ يعد المرشد التربوي مف أىـ العوامؿ الفاعمة في بناء

شخصية المتعمـ وذلؾ مف خبلؿ ممارسة أدواره ومسؤولياتو  ،فيكوف ببل شؾ أداة إصبلح وتعديؿ

وأفضؿ نموذج يحتذي بو لغرس السموؾ المرغوب فيو ويتـ تحقيؽ كؿ ذلؾ مف خبلؿ العمؿ في
مناىج اإلرشاد والتوجيو المختمفة  ( 0السفاسة ، ٕٓٓ٘ ،ص ٖ0) ٜ

وقد يكوف التوكيد الذاتي لممرشد التربوي مف المؤشرات الميمة لنجاحو في أداء ميامو

وواجباتو ،إذ مف غير التوكيد الذاتي قد يضطرب المرشد التربوي ويشعر بعدـ الرضا الوظيفي
والسيما إذا كاف سوء التوكيد الذاتي مستم اًر نتيجة ظروؼ العمؿ المادية والنفسية واالجتماعية

السيئة(صالح،ٜٜٔ٘،ص٘0)ٙ

وبشأف ىذا المضموف يقوؿ عمماء النفس اف المرشد الذي تتزعزع درجة رضاه بمينتو أو

يتنازعو تضارب في وضعو االجتماعي وما يؤديو مف عمؿ فاف النتيجة الحتمية ىي التسرب مف

العمؿ أو اإلسياـ فيو إسياماً سمبياً (الشياري وآخروف،ٜٔٛٗ ،صٕ)0

مفيوـ الرضا الوظيفي والذي ال يمكف فيمو إال مف خبلؿ التحميؿ العميؽ والشامؿ لجميع

عناصر ىذا المفيوـ  ،يعد مقياس لمدى تقبؿ الفرد لوظيفتو مف جميع جوانبيا وبالتالي يعكس درجة
سعادتو واستق ارره فييا مف خبلؿ ما تحققو لو الوظيفة مف إشباع لحاجاتو المتعددة  ،فقد أشارت كؿ

مف نظرية سوبر ونظرية ىزنبيرغ إلى إف الفرد الراضي عف مينتو والتي تتطابؽ مع حالتو العممية

والنفسية والشخصية كمما زاد اىتمامو وتفاعمو في المينة وبدوره ينعكس ذلؾ ايجابياً عمى أدائو0

أما دراسة أبو رمضاف (ٕٗٓٓ) فقد أكدت إف لمرضا الوظيفي اث اَر فعاالَ في العمؿ وتطوره

باعتباره عنص اًر أساسياً مف عناصر التحفيز في العمؿ وعامؿ مف عوامؿ الدفع لئلفراد لمزيد مف

األداء واالنجاز في العمؿ  ( 0أبو رمضاف  ،ٕٓٓٗ،صٗ)0

وفي إطار ذلؾ فإف االىتماـ بالمرشدات بؿ بالمرشديف بشكؿ عاـ في ىذه المجتمع عمى

مستوى بالغ مف األىمية؛ أل ف تقدـ المجتمعات يقاس بمقدار ما توفره مف فرص لتنمية طاقاتيـ
وامكانياتيـ وتوجيييـ لموصوؿ إلى المستوى

ص ٘0 )ٜٔ

المناسب مف العمؿ االرشادي ( رفاعي ،ٜٔٛٔ،
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ولئل رشاد تأثير كبير في توفير تمؾ الفرص عف طريؽ إعداد برامج إرشادية إنمائية تتضمف

استراتيجيات إنشائية تشتمؿ عمى إجراءات تؤدي إلى النمو السميـ لدى األسوياء ،ويتـ مف خبلليا
الوصوؿ إلى أعمى مستوى ممكف مف النضج والصحة النفسية والسعادة والرضا النفسي والكفاية

والتوافؽ النفسي 0ويتحقؽ ذلؾ عف طريؽ تقبؿ الذات ،ونمو مفيوـ موجب ليا ،وتحديد أىداؼ
سميمة لمحياة ،واسموب حياة موفؽ (زىراف ، ٜٔٛٓ ،ص ) ٖٛ-ٖٚواستغبلؿ وتنمية قدرات

اإلنساف وطاقتو ،فمـ يعد اليدؼ ىنا لتييئة الظروؼ لموقاية مف االضطرابات بؿ لتحقيؽ أقصى

درجات التوافؽ (0رفاعي  ،ٜٔٛٔ،ص ٘0 )ٜٔ

وعميو عمدت الباحثة في ىذا البحث إلى اختيار األساليب اإلرشادية المعرفية  ،كونيا ذات

أىمية وتأثير فعاؿ كما أشارت إليو الدراسات والبحوث ،حيث تٌ ّعد مف األساليب اإلرشادية الحديثة
التي تيتـ بصفة أساسية بالمدخؿ المعرفي لبلضطرابات النفسية وتيدؼ ىذه األساليب إلى توفير
ما يحتاجو المسترشد وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى المفاىيـ واألفكار الخاطئة وتحديدىا والعمؿ

عمى تصحيحيا ومف ثـ تعديميآ

إف األساليب اإلرشادية المعرفية تعمؿ لدى المسترشد تناسقاً بيف الوظائؼ الدفاعية لمذات،

والعمميات المعرفية المرتبطة باإلدراؾ ،والذاكرة  ،والتفكير ،فيي تكوينات فرضية تتوسط حدوث
المثير وصدور االستجابة ،وطرائؽ مميزة يتصور بيا الفرد تنظيـ البيئة الخارجيٓ

إف أسموب توكيد الذات يعني حرية التعبير االنفعالي وحرية الفعؿ سواء كاف ذلؾ في االتجاه

االيجابي أي في اتجاه التعبير عف األفعاؿ والتعبيرات االنفعالية االيجابية الدالة عمى االستحساف
والتقبؿ وحب االستطبلع والمشاركة والصداقة والحب والود واإلعجاب أو في اتجاه سمبي أي في

اتجاه التعبير عف األفعاؿ الدالة عمى الرفض وعدـ التقبؿ والغضب واأللـ والحزف والشؾ والخوؼ0
ويتضمف التدريب عمى التعبير االيجابي إلى تكويف عادات الحرية االنفعالية لمفرد بحيث يصبح
لمفرد القدرة عمى اف يكشؼ عف مشاعره الحقيقية واف يفعؿ ذلؾ بصراحة وانفتاح مما يؤدي إلى

انخفاض في مستوى القمؽ ومقدرة عمى تكويف عبلقات اجتماعية وانسانية وثيقة واحتراـ واعتزاز
بالذات والمقدرة عمى التكيؼ االجتماعي الفعاؿ (إبراىيـ،ٜٜٔٛ ،ص0)ٜٔٛ

وعمى العموـ فقد اصبح توفير مثؿ ىذه البرامج االرشادية مؤش ار عمى تقدـ المجتمع ورقية ،

لذلؾ تطورت ىذه البرامج بسرعة فائقة في الدوؿ لتواكب الكثير مف المشكبلت والصعوبات التي

يواجييا الناس وايفاء بحاجاتيـ وحاجات المجتمع الذي ينتموف اليو(الدوسري ٓ)ٕٖ٘ ،ٜٔٛ٘ ،

نبلحظ مما تقدـ اف البرامج االرشادية تتصدى لمكثير مف الجوانب االنفعالية في الشخصية اال اف

معالجة انخفاض الرضا الوظيفي لـ يحظ باالىتماـ بالدراسة التطبيقية وىناؾ غياب واضح

الستخداـ االرشاد في معالجة ىذه الظاىرة التي ابتدأت مع وجود االنساف ٓ
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لذلؾ رأت الباحثة أف ىناؾ ضرورة لبناء برنامج ارشادي لتنمية الرضا الوظيفي لدى المرشدات

التربويات 0وتتجمى ىذا البحث في االتي:

ٔ 0انيا دراسة تيدؼ الى تنمية الرضا الوظيفي لدى المرشدات التربوياتٓ

ٕ 0ينبو العامميف في مجاؿ االرشاد عمى اف االرشاد ال ييتـ فقط بالطالب بؿ يمتد لبلىتماـ
بالجوانب والخصائص النفسية واالنفعالية لمشخصية المرشد ٓ

أىداف البحث:

ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى أثر اسموب توكيد الذات في تنمية الرضا الوظيفي لدى

المرشدات التربويات) وذلؾ عبر التحقؽ مف الفرضيات اآلتية:

ٔ -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب درجات المجموعة التجريبية قبؿ البرنامج وبعده0
ٕ -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب

درجات المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة في االختبار البعدي 0

حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي بالمرشدات التربويات العامبلت في المدارس التابعة لممديرية العامة لتربية

محافظة ديالى  /مركز بعقوبة لمعاـ الدراسي (.)2014-2015
تحديد المصطمحات:

أوال /االثر:

أ -تعريؼ (الرازي :)ٜٖٔٛ ،والتأثير ابقاء األثر في الشيءٓ

ب -التعريؼ النظري لمبحث :أنيا القدرة عمى ابقاء التأثير ٓ

ت -التعريؼ االجرائي لمبحث :ىي قدرة البرنامج المعد وفؽ االسموب التوكيدي عمى تنمية الرضا
الوظيفي لدى المرشدات التربويات مف خبلؿ النتائج التي تـ التوصؿ الييا جراء تطبيؽ البرنامج ٓ

ثانياً /توكيد الذات:

Janet, 1994 .1

( الموقؼ الذي يتخذه الفرد ويحافظ فيو عمى حقوقو مف دوف التجاوز عمى حقوؽ اآلخريف بحيث

يتصرؼ بطريقة ايجابية عمى الرغـ مف وجيات النظر األخرى) Jonathan, 2007,p:3( 0
ٕ:Jonathan 2007 0

(ىو القدرة عمى التعبير عف المشاعر واآلراء والمعتقدات بصورة مباشرة وبجدية وبصدؽ دوف

االعتداء عمى آراء اآلخريف)0)Jonathan, 2007,p:3(0
ٖ 0عرفو (ولبي

)
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(بأنو قدرة الفرد عمى التعبير المبلئـ عف أي انفعاؿ نحو المواقؼ واألشخاص فيما عدا التعبير عف

القمؽ وتشمؿ ىذه االنفعاالت التعبير عف الصداقة والمشاعر الوجدانية التي ال تؤذي اآلخريف)0
التعريؼ النظري لمباحثة فقد تبنت تعريؼ جوزيؼ ولبي ٓ

التعرف إالجرائي لمباحثة  :بأنو مجموعة مف األنشطة والفعاليات المستعممة في جمسات البرنامج
والتي ترمي إلى فحص نتائج األسموب المستعمؿ الغاية منو تحقيؽ أىداؼ محددة0

ثالثا /الرضا الوظيفي:

.1عرفو حسن ( : ) 6226
االتجاه العاـ لمفرد نحو وظيفتو  ( 0حسف  ، ٕٕٓٓ ،صٔ0 ) ٕٙ

ٕ 0عرفو المدىون (  : ) 6222ظاىرة معقدة ناتجة عف تقييـ الموظؼ لوظيفتو كأداة إلشباع
حاجاتو بمختمؼ أنواعيا ( المدىوف  ، ٕٓٓ٘ ،ص ٕٕٔ ) 0

ويعرف إجرائيا :

( الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب جراء استجابتو عمى مقياس الرضا الوظيفي ) 0

ثالثـاً  /المرشد التربوي-:

عرفتو وزارة التربية العراقية ((1980

بأنو :الكادر المدرب المسؤوؿ عف تقديـ اإلرشاد لمساعدة األفراد عمى تخميف قػدراتيـ وقابميتيـ
واىتماميـ وذلؾ بتقديـ المعمومات الضرورية والمناسبة التي تعتمد أساساً التخاذ القرار ( و ازرة

التربية  ، ٜٔٛٓ،صٓ )ٔٚ

الفصـــل الثانــي /االطــــار النـظـــري:
سنستعرض في اإلطار النظري بعض النظريات التي فسرت الرضا الوظيفي وأسموب البرنامج

المتبع في البحث وىي - :

اوال -:النظريات التي فسرت الرضا الوظيفي وىي:
 -1نظرية التوقع آلدمز :

يمثؿ الرضا الوظيفي محور نظرية ( آدمز) و تتحقؽ إذا كاف ىناؾ توازف بيف ما يقدمو الفرد
لمعمؿ وبيف ما يحصؿ عميو الفرد مف العمؿ  ،أي بمعنى أخر إيجاد التوازف بيف المدخبلت والعوائد

أو المخرجات  ،وتشير المدخبلت في نظرية العدالة إلى(الجيد ،أداء المياـ  ،الميارات التي
يوظفيا الفرد بالعمؿ )،فيما تشير العوائد أو المخرجات إلى (المكافئات ،الراتب ،الترقيات ،التقدير)

(عبد الباقي  ، ٕٕٓٓ ،صٕٕٔ)0

وبناء عمى ىذه النظرية يقوـ الفرد بأجراء مقارنة بيف معدؿ عوائده وما يقدمو لممنظمة  ،وعوائد

اآلخريف وما يقدموه لممنظمة فإذا تساوى المعدالف شعر الفرد بالرضا عف العمؿ واذا وجد أي
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اختبل ؼ بينيـ مف وجية نظره فأنو يشعر بالظمـ مما يؤثر في رضاه الوظيفي وبالتالي يكثر غيابو
وشكاواه وقد يترؾ العمؿ إذا وجد أفضؿ منو  ( 0النجار  ، ٜٜٖٔ ،ص٘ٔ ) 0

ٕ -نظرية العاممين (لييرزبيرغ) -:

لقد شاع استخداـ نظرية العامميف (لييزبيرغ) في كثير مف أبحاث الرضا الوظيفي منذ عاـ

( )ٜٜٔ٘حيث أسيـ (ىيزبيرغ) في نظرية الرضا عف العمؿ إسياماً جيداً وممموساً عندما أكد عمى
النمو النفسي في تحقيؽ الرضا الوظيفي واف فرص ذلؾ النمو تتحقؽ مف خبلؿ العمؿ الذي يؤديو

الفرد  ( 0كامؿ والبكري  ، ٜٜٔٓ ،صٔ0 )ٛ

وأجرى (ىيرزبيرغ ) دراسة ميدانية عمى مجموعة مف المديريف الميندسيف والمحاسبيف وذلؾ
لمتعرؼ عمى العبلقة بيف الرضا الوظيفي وسموؾ األفراد واندفاعيـ لمعمؿ ونشرت نتائج ىذه الدراسة

في كتابة (( )The motivation to workالشماع وحمود  ، ٕٓٓٓ،صٖٕٔ )  0وقد توصؿ في
دراستو إلى أف ىنالؾ نوعيف مف العوامؿ الخاصة بالوظائؼ والذي ينتج عف توفرىا شعوره أو عدـ

شعوره بالرضا الوظيفي وىي (العوامؿ الوقائية  ،والعوامؿ الدافعة ) ٓ

 -3نظرية ( ماكميالند ) -:

توصؿ ( ماكميبلند ) إلى أف الحاجات اإلنسانية تعكس خصائص الشخصية التي تـ اكتسابيا
في المراحؿ األولى مف حياة الفرد ومف خبراتو ومف التعرض لمظاىر ونواح معينة مف المجتمع

الذي يعيش فيو ،عمى عكس ( ماسمو ) فأف (ماكميبلند) لـ يكف ميتما بتحديد العبلقات المتدرجة أو
اليرمية بيف الحاجات اإلنسانية وبدؿ ذلؾ فقد اىتـ أكثر بالنتائج السموكية المحددة ليذا الحاجات

وبالتالي توصؿ إلى ثبلث فئات أساسيو مف الحاجات (الحاجة إلى االنجاز  ،الحاجة إلى االنتماء

 ،الحاجة إلى القوة ) (المرسي  ، ٕٕٓٓ ،ص ٓ ) ٖٜ٘
ثانيا /توكيد الذاتself – Assertion :

يعد جوزيؼ ولبي  Joseph wolpeمؤسس مفيوـ توكيد الذات إال أف أوؿ مف أشار إليو

وبموره عمى نحو عممي وكشؼ عف مضموف الصحي سالتر  Salterعاـ  ٜٜٔٗضمف كتابات
عف العبلج بالفعؿ المنعكس ورأى إف ىذا المفيوـ يمثؿ خاصية أو سمة شخصية عامة إذا توافرت

في اإلنساف يكوف توكيدياً وفي حاؿ عدـ توافرىا يصبح سمبياً عاج اًز عف تأكيد نفسو في المواقؼ
االجتماعية(إبراىيـ،ٜٜٔٛ،صٔ0)ٕٜ

يعتقد ولبي ( ،)wolpeاف أسموب توكيد الذات أشبو باالرتخاء العضمي العميؽ في قدرتو عمى

اف يكؼ القمؽ ويمنعو ليحؿ محمو نوع مف الثقة بالنفس والرضا عنيا ،وأيضاً يفترض بأنو بواسطة
التصرؼ بطريقة أكثر توكيدية بالذات فإف المسترشد سيكوف أكثر قدرة عمى أف يظفر باثابات
اجتماعية قيمة مف الناحيتيف المعنوية والمادية وبيذا يناؿ رضا اكبر مف الحياة وبتحقيؽ أىدافو
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الميمة فييا ،كما اف عمى المرشد اف يبدأ مساعدة المسترشد بتوضيح السموؾ غير النافع عف عدـ

تأكيد الذات ،واف ينبيو إلى أف الظمـ والحيؼ الممميف بو ىو مف جراء سموكو الخنوعي المستكيف0

وييدؼ اإلرشاد ألتوكيدي الى (تنطيؽ المشاعر  ،التعبير الحر عف الرأي وتأكيد األنا  ،التأكيد

السمبي ،التعمية  ،التدريب عمى االستجابة البدنية المبلئمة  ،التصعيد  ،التساؤؿ السمبي  ،ممارسة

الدور ،النمذجة  ،التعزيز)

إف كؿ مذكر اعبله كاف عرضا ممخصا لنظرية توكيد الذات وستقوـ الباحثة بتبنى ىذه نظرية

اطا ار مرجعيا في تنفيذ جمسات برنامجيا اإلرشادي وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ٔ -تؤكد النظرية أف السموؾ ما ىو إال استجابة متعممة يمكف التخمص منيا عبر محوىا أو
تعديميا أو تغييرىا0

ٕ -اف سموؾ اإلنساف في تغيير مستمر وىذا التغيير ناتج عف عوامؿ ىي (التعمـ ،النمو ،واعاقة
النمو)0

ٖ -تؤكد النظرية أىمية التعمـ وتعده المسؤوؿ عف التغيير في السموؾ الناتج عف التدريب0
ٗ -تؤكد النظرية إمكانية استعماؿ قوانيف التعمـ بيدؼ استبداؿ استجابة بأخرى ،بحيث يمكف محو
واستبداؿ االستجابات االنفعالية غير المرغوب فييا0

٘ -تؤكد النظرية أف السموؾ يقوـ عمى السببية0

 -ٙيستطيع الفرد اكتساب الخبرات في مراحؿ حياتو ،أي أنيا ال تقتصر عمى مرحمة عمرية
معينة0

 -ٚيؤكد ولبي انو باإلمكاف تدريب الفرد ومساعدتو عمى التعبير عف نفسو والمطالبة بحقوقو ،وذلؾ
عبر إظيار االستجابات التوكيدية المناسبة التي تعزز مكانة الذات في نظر صاحبيا ،ونظر

اآلخريف مف حولو0

مناقشة النظريات الخاصة بمفيوم الرضا الوظيفي
استعرضت الباحثة مجموعة مف النظريات الخاصة بمفيوـ الرضا الوظيفي  ،و يمكف مبلحظة

وجود اختبلؼ في كيفية تكوف الرضا الوظيفي لبلفراد ،فقد اشار (لييرزبيرغ) الى تحقيؽ الرضا

الوظيفي اليتـ عف طريؽ زيادة االجور او الحوافز ،وانما يتطمب وجود عوامؿ اخرى ذات اىمية

وتأثير كبير في تحقيؽ الرضا الوظيفي لبلفراد وىذه العوامؿ عبارة عف مجموعتيف ىما (العوامؿ
الوقائية والعوامؿ الدافعة ) 0

اما نظرية ( التوقع ) الدمز فتشير الى اف الرضا الوظيفي يتحقؽ اذا ما كاف ىناؾ توازف بيف ما

يقدمو الفرد لعممو و بيف العائد الذي يتوقع اف يحصؿ عميو فاذا وجد ىذا التوازف بيف المدخبلت و

العائد شعر الفرد بالرضا عف عممو 0
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فيما تشير نظرية ( ماكميبلند ) اف العمؿ الذي يشبع دافع االنجاز و دافع االنتماء و دافع القوة

يؤدي الى تحقيؽ الرضا الوظيفي 0

وقد استفادت الباحثة مف خبلؿ إطبلعيا عمى ىذه النظريات لمعرفة كيؼ يتكوف الرضا

الوظيفي لبلفراد وكذلؾ تبنت الباحثة نظرية العامميف ( لييرزبيرغ ) لتفسير الرضا الوظيفي0
الفصل الثالث /منيجية البحث واجراءاتو:
سنستعرض اإلجراءات التي تمت لتحقيؽ أىداؼ البحث وىي-:

أوال-:التصميم التجريبي-:تـ اعتماد المجموعتيف التجريبية والضابطة كما تـ إجراء االختباريف
القبمي و ألبعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة و الجدوؿ(ٔ)يوضح ذلؾ0
جدول ( )1التصميم التجريبي
عٌنة البحث

المجموعة التجرٌبٌة
المجموعة الضابطة

اختبار قبلً
اختبار قبلً

البرنامج اإلرشادي
بدون برنامج

اختبار بعدي
اختبار بعدي

ولقد اعتمدت الباحثة ىذا التصميـ لؤلسباب اآلتية -:

ٔ 0انو مف التصميمات ذات الضبط المحكـ ( الزوبعي  ،ٜٔٛٛ ،صٕٔٔ)ٓ
ٕ 0يشكؿ ىذا النوع مف التصاميـ نواة التصاميـ التجريبية األخرى ( عودة وممكاوي ،ٜٜٕٔ ،
ٖ٘ٔ) ٓ

ٖ 0اف تكافؤ المجموعات يوفر درجة عالية مف الضبط التجريبي ( جابر وكاظـ ٓ)ٜٖٔٚ،ٕٜٓ ،

ثانياً/مجتمع البحث:

يشمؿ البحث جميع المرشدات التربويات في المدارس اإلعدادية و الثانوية لمبنات في مركز

مدينة بعقوبة و البالغ عددىا(ٕٓٗ) مدرسة حيث بمغ عدد المرشدات (ٕٗٔ) مرشدة تربوية 0
ثالثاً /عينة البحث:

تشتمؿ عينة البحث الحالي عمى اختيار(المرشدات التربويات)العامبلت لممديرية العامة تربية

ديالى ويبمغ (ٕٓٔ) مرشدة بالطريقة العشوائية0

تم القيام بالخطوات اآلتية عند اختيار عينة البحث الحالي-:

ٔ-تطبيؽ مقياس الرضا الوظيفي عمى المرشدات التربويات 0

ٕ-اختيار(ٖٓ) مرشدة تربوية مف المواتي حصمف عمى درجات اقؿ مف الوسط الفرضي البالغ(ٔ)ٛ
درجة و تراوحت درجاتيف بيف(٘٘)ٔٙٓ-عمى مقياس الرضا الوظيفي0

توزيع المرشدات وبشكؿ عشوائي إلى مجموعتيف احداىما ضابطة و األخرى تجريبية بواقع(٘ٔ)

مرشدة في كؿ مجموعة ،كما موضح في الجدوؿ (ٕ)0
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جدول()6

توزيع المرشدات عمى المجموعتين التجريبية و الضابطة
عدد المرشدات
51
51
03

المجامٌع
المجموعة التجرٌبٌة
المجموعة الضابطة
المجموع

التكافؤ بين المجموعتين:
اجري التكافؤ بيف المجموعتيف في بعض العوامؿ التي قد تؤثر في سبلمة التجربة وىي(درجة
الرضا الوظيفي قبؿ البدء بالتجربة  ،سنوات الخدمة  ،الحالة االجتماعية )0
أوالً /درجة الرضا الوظيفي قبل البدء بالتجربة-:

لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف في ىذا المتغير استخدـ (اختبار ماف -وتني Man – Whitney

 )testلعينتيف مستقمتيف متوسطتيف الحجـ و بمغت القيمة المحسوبة(٘ )ٚٔ0وىي اكبر مف القيمة
الجدولية البالغة(ٓٗ ) وبذلؾ لـ يظير فرؽ داؿ إحصائيا وىذا يشير إلى إف المجموعتيف متجانستيف
في درجة الرضا الوظيفي  0و الجدوؿ(ٖ) يوضح ذلؾ0
جدول()3
القيم اإلحصائية الختبار مان – وتني بمقياس الرضا الوظيفي لممجموعتين التجريبية و الضابطة
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

مجموع الرتب
5.291
25291

العدد
51
51

قٌمةuمحسوبة
5591

قٌمةuجدولٌه
03

مستوى الداللة
3931

داللة الفرق
غٌر دالة

ثانيا /سنوات الخدمة -:
إلفراد العينة،استخدـ (اختبار كولمكورؼ-

لمعرفة داللة الفرؽ بيف سنوات الخدمة

سميرنوؼ)Kolmogrov-Smirnov testوتبيف أف القيمة المحسوبة بمغت( )28121وىي اصغر
مف القيمة الجد ولية وىي()1832عند مستوى داللة(٘ٓ)ٓ0مما يدؿ عمى إف المجموعتيف

متجانستيف في متغير سنوات الخدمة والجدوؿ(ٗ)يوضح ذلؾ0
جدول()2

القيم اإلحصائية الختبار كولمكورف-سميرنوف لمتغير سنوات الخدمة بين المجموعتين التجريبية و الضابطة
المجموعة سنوات الخدمة للمرشدات
التجرٌبٌة
الضابطة

1
0
0

53
0
0

51
،
،

23فما فوق
5

قٌمة ك
عدد
اإلفراد المحسوبة
385،5
51
51
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ثالثاً /الحالة االجتماعية:

لمعرفة داللة الفرؽ في الحالة االجتماعية إلفراد العينة استخدـ( اختبار كولمكورؼ –

سميرنوؼ  )Kolmogrov-Smirnov testوتبيف إف القيمة المحسوبة( )28121وىي اصغر مف

الجدولية ( )1832عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ0مما يدؿ عمى إف الفرؽ غير داؿ إحصائيا بيف
المجموعتيف التجريبية و الضابطة في متغير الحالة االجتماعية والجدوؿ(٘) يوضح ذلؾ0
جدول()2

القيم اإلحصائية الختبار كولمكورف-سميرنوف لمتغير الحالة االجتماعية بين المجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

الحالة االجتماعٌة
متزوج
اعزب
2
5
5
2

ارملة
2
2

عدد
اإلفراد
51
51

قٌمة ك
المحسوبة
385،5

قٌمة ك
الجدولٌة
5802

مستوى
الداللة
3931

داللة
الفرق
غٌر دال

اربعاً /أداتا البحث-:لمتحقؽ مف أىداؼ البحث تـ اعتماد األداتيف اآلتيتيف-:

أوال :تبني البحث الحالي مقياس الرضا الوظيفي الذي اعده الباحث ( احمد يحيى رشيد )ٕٖٓٔ،
لقياس الرضا الوظيفي لدى افراد عينة البحث ٓ

اما سبب تبني المقياس ( احمد يحيى رشيد )ٕٖٓٔ،

ٔ 0يعد ىذا المقياس مف المقاييس الحديثة التي تقيس الرضا الوظيفي ٓ
ٕ-يتضمف ىذا المقياس المجاالت التي أشارت إلييا بعض الدراسات بأنيا تؤدي إلى رفع مستوى
الرضا الوظيفي لدى اإلفراد ٓ
وصف المقياس:

اعدت الباحث احمد يحيى رشيد ىذا المقياس في عاـ (ٖٕٔٓ) ويتكوف المقياس مف ()27

عمي غالباً  ،تنطبؽ
عمي دائماً  ،تنطبؽ ّ
فقرة وخمسة بدائؿ الموجودة اماـ كؿ فقرة وىي ( تنطبؽ ّ
عمي أبداً )  ،وحددت االوزاف (٘ )ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،لمفقرات
عمي ناد اًر ،ال تنطبؽ ّ
عمي أحياناً  ،تنطبؽ ّ
ّ
االيجابية و( ٔ )٘،ٗ،ٖ،ٕ،لمفقرات السمبية ،تحسب الدرجة عمى كؿ فقرة مف فقرات المقياس  ،لذلؾ
فاف اعمى درجة يمكف الحصوؿ عمييا ىي (ٖ٘ٔ)درجة واقؿ درجة ىي ( )ٕٚوىذا وبمغ المتوسط

الفرضي لممقياس (ٔ )ٛدرجة واعتبر الوسط الفرضي نقطة القطع عند المقارنة الوسط التطبيقي مع
الوسط الفرضي لمحكـ عمى عينة البحث فيما اذا كانت تتمتع بالرضا الوظيفي

اـ ال ٓ

تـ استخراج صدؽ االداة باكثر مف طريقة وىي (صدؽ المحتوى وصدؽ البناء المتمثؿ بالصدؽ

العاممي )ٓ تـ استخراج القوة التميزية لممقياس باستخداـ طريقة ( المجموعتاف المتطرفتاف ) وتـ
استخراج ثبات المقياس بطريقتيف ىما -:

ٔ 0معامؿ االتساؽ الداخمي بطريقة التجزئة النصفية وقد كاف مقدار الثبات ( ٓٓ)ٓ،ٛ
ٕ 0معامؿ االتساؽ الخارجي طريقة اعادة االختبار وقد كاف مقداره ( ٓ)ٓ،ٛ
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ثانيا -:البرنامج اإلرشادي)-:)Counseling programme
ٔ -تطبيؽ مقياس الرضا الوظيفي عمى عينة مف إفراد مجتمع البحث وفي ضوء النتائج تـ تحديد
المشكبلت و درجة حدتيا إذ عدت الفقرة الحائزة عمى( ٕ درجة) مشكمة 0وفي ضوء ذلؾ يمكف
تحديد الحاجات في البرنامج0

ٕ-استخداـ أنموذج) )Borders& sanderإذ تتمخص خطوات ىذا األنموذج عمى وفؽ الخطوات
اآلتية:

أ .تقرير حاجات المرشدات وتحديدىا-:
كانت الخطوة األولى التي جرى الوقوؼ عندىا حاجات المرشدات ا لتربويات فيما يتعمؽ بالرضا

الوظيفي وقد تحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ مقياس عمى عينة مكونة مف(ٕٓٔ) مرشدة مف مرشدات
التربويات و تـ حساب الوسط المرجح والوزف المئوي لمفقرة عمى المقياس وجاءت مرتبة تصاعديا

كما في الجدوؿ(0) ٛ

جدول ( )2الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مقياس الرضا الوظيفي

تسلسل الفقرة
5
2
0
0
1
2
5
،
.
53
55
52
50
50
51
52
55
5،
5.
23
25
22
20
20
21
22
25

توفر لً وظٌفتً مكانة اجتماعٌة متمٌزة 9
اشعر بالرضا عن عالقتً مع زمالئً فً المدرسة 9
ٌقدر المجتمع أهمٌة المرشد التربوي 9
مستوى التعاون مع زمالئً فً المدرسة غٌر جٌد
ٌتفهم المجتمع طبٌعة عملً اإلرشادي 9
اشعر بالراحة واالنسجام مع زمالئً داخل المدرسة 9
اشعر أن المرشد ٌقدم خدمه إنسانٌة كبٌرة لآلخرٌن
ٌتفهم المدٌر طبٌعة عملً
توفر لً وظٌفة اإلرشاد إحساس بالفخر
اشعر بالرضا عن العالقة مع إدارة المدرسة
عدم توفر فرص إلظهار إمكانٌتً و قدراتً فً وظٌفتً9
ٌتقبل المدٌر آرائً و مقترحاتً
استطٌع التعبٌر عن ذاتً من خالل و وظٌفتً
اشعر بالرضا عن األسلوب الذي ٌتبعه المشرف معً
طبٌعة عملً غٌر مالئمة لمٌولً و رغباتً 9
ٌتناسب الراتب مع حجم ما أقدمه من عمل
اشعر بالفخر ألنً مرشد
الراتب الذي أتقاضاه ٌلبً متطلبات المعٌشة
توفر لً وظٌفتً فرص الكتشاف معلومات جدٌدة
اعتقد ان عمل المرشد التربوي غٌر ممل او روتٌنً
استطٌع تحقٌق طموحً من خالل عملً
ٌوجد تعاون بٌنً وبٌن إدارة المدرسة
اشعر بالدافعٌة نحو عملً
تساعدنً مالحظات المشرف على تطوٌر أدائً فً العمل
اشعر بالرضا عن ظروف عملً
اشعر بالرضا عن الراتب الذي أتقاضاه
ٌشارك زمالئً فً تحقٌق أهداف عملٌة اإلرشاد 9
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الوسط المرجح
1.55
2.90
1.70
2.98
1.93
2.45
2.49
2.97
1.75
2.65
1.45
2.95
1.88
2.90
2.60
2.26
1.50
2.60
2.93
1.95
1.49
2.19
1.72
2.57
2.75
2.50
2.57

الوزن المئوي
31
58
34
59
39
49
49
59
35
53
29
59
37
58
52
45
30
52
58
39
29
43
34
51
51
50
51
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ب -أىداف البرنامج االرشادي :يرمي البرنامج إلى:
تـ صياغة اليدؼ العاـ لمبرنامج اإلرشادي وىو تنمية الرضا الوظيفي لدى المرشدات التربويات ،

وحددت األىداؼ الفرعية األخرى وفؽ الحاجات التي شخصت0

جـ -تحديد األولويات:

رتبت الدرجات التي تـ الحصوؿ عمييا مف الفقرات في المقياس والتي لـ تجتاز الوسط المرجح

( )2وبذلؾ تـ تحديد( )10فقرة تعبر عف حاجات المرشدات بحسب أىميتيا وأولويتيا موزعة إلى
( )1فقرات سمبية و( )9فقرة ايجابية ،والجدوؿ ( )ٜيوضح ذلؾ .
الجدول ()2

الحاجات التي شخصت عمى مقياس الرضا الوظيفي وقد رتبت ترتيبيا تصاعدياً بحسب اوساطيا المرجحة
واوزانيا المئوية

رتبتها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

رقم
ألفقره
11
21
17
1
3
23
9
13
5
20

الفقرات
عدم توفر فرص إلظهار إمكانٌتً و قدراتً فً وظٌفتً9
استطٌع تحقٌق طموحً من خالل عملً
اشعر بالفخر ألنً مرشد
توفر لً وظٌفتً مكانة اجتماعٌة متمٌزة 9
ٌقدر المجتمع أهمٌة المرشد التربوي 9
اشعر بالدافعٌة نحو عملً
توفر لً وظٌفة اإلرشاد إحساس بالفخر
استطٌع التعبٌر عن ذاتً من خالل و وظٌفتً
ٌتفهم المجتمع طبٌعة عملً اإلرشادي 9
اعتقد ان عمل المرشد التربوي غٌر ممل او روتٌنً

الوسط
المرجح
1.45
1.49
1.50
1.55
1.70
1.72
1.75
1.88
1.93
1.95

الوزن
المئوي
29
29
30
31
34
34
35
37
39
39

وثـ حممت ىذه الفقرات إلى المواضيع بعد االطبلع عمى أدبيات الرضا الوظيفي وبعدىا عرضت
الفقرات عمى لجنة الخبراء وتـ األخذ بآرائيـ و أجريت بعض التعديبلت وتوصؿ إلى الصيغة

النيائية كما موضح في الجدوؿ(ٓٔ) ٓ

الجدول ()12

جمسات فقرات مقياس الرضا الوظيفي التي حولت إلى عنوان الجمسة ضمن البرنامج اإلرشادي
تسلسل
الفقرة فً
المقٌاس
55
50
25
5
55

التسلسل

الفقــــــرات

موضوع الجلسة

5
2
0
0
1

عدم توفر فرص إلظهار إمكانٌتً و قدراتً فً وظٌفتً9
استطٌع التعبٌر عن ذاتً من خالل و وظٌفتً
استطٌع تحقٌق طموحً من خالل عملً
توفر لً وظٌفتً مكانة اجتماعٌة متمٌزة
اشعر بالفخر ألنً مرشد

المستوى العلمً
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23
1
0
5

،
.
53
55
52
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اعتقد ان عمل المرشد التربوي غٌر ممل او روتٌنً
ٌتفهم المجتمع طبٌعة عملً اإلرشادي 9
ٌقدر المجتمع أهمٌة المرشد التربوي
توفر لً وظٌفة اإلرشاد إحساس بالفخر
اشعر بالدافعٌة نحو عملً

وضوح الدور

المهارات اإلرشادٌة

اختيار وتنفيذ أنشطة البرنامج:
طبؽ اإلرشاد الجمعي باستخداـ أسموب توكيد الذات لػ(ولبي) و استطاعت الباحثة
تحقيؽ(ٕٔ) جمسة إرشادية جمعية وقت كؿ منيا (ٓٗ) دقيقة ٓ

0أستعمؿ في ىذا البرنامج عدد مف النشاطات ىي -ٔ -:التعزيز االجتماعي مثؿ (أحسنت و بارؾ
اهلل فيؾ) -ٕ 0التصعيد 0

ألبيتي

ٖ -تطبيؽ المشاعر

ٗ -التغذية الراجعة0

٘ -التدريب

ذ -تقويم البرنامج-:

ٔ -التقويـ التمييدي-:ويتمخص باإلجراءات التي تمت قبؿ البدء بالبرنامج والمتمثمة في صدؽ
البرنامج و تكافؤ العينة وتحديد الحاجات0

ٕ-التقويـ البنائي -:ويتمخص بإجراء عممية التقويـ عند نياية كؿ جمسة مف خبلؿ توجيو األسئمة
لممسترشديف ومتابعة التدريبات عند بدء كؿ جمسة

-ٖ0التقويـ النيائي -:ويحصؿ ذلؾ مف خبلؿ القياس ألبعدي المقياس الرضا الوظيفي إلفراد
المجموعة التجريبية لتحديد مستوى التغير الحاصؿ لمستوى ىذا المتغير 0

الصدق الظاىري لمبرنامج ) -:)Face Validity of the programme
نعني بالصدؽ الظاىري-:ىو قياـ عدد مف الخبراء المختصيف بتقدير مدى تمثؿ فقرات

المقياس لمسمة المراد قياسيا()0(Ebel, 1972, 79

عرض البرنامج عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في التربية وعمـ النفس(الممحؽ)ٔ/

لمعرفة مدى مناسبة األنشطة والفعاليات المستخدمة لتحقيؽ األىداؼ و قد حصؿ البرنامج عمى

نسبة عالية مف االتفاؽ بمغت(ٓ )%ٜو اخذ الباحث بالمبلحظات و التعديبلت التي قدميا الخبراء
مف اجؿ الوصوؿ إلى المستوى المطموب لمبرنامج0

تطبيق البرنامج اإلرشادي

بعد اختيار عينة البحث و تحديد التصميـ التجريبي و إعداد أدواتو و الفنيات المعتمدة
،قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية-:

ٔ -اختير (ٖٓ) مرشدة بصورة قصدية ممف حصموا عمى اقؿ درجات عمى مقياس الرضا الوظيفي وتـ
توزيعيف بصورة عشوائية و بالتساوي إلى مجموعتيف {تجريبية عددىا(٘ٔ) مرشدة ومجموعة
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ضابطة عددىا(٘ٔ) مرشدة ،التقت الباحثة بمرشدات المجموعة التجريبية لمتعرؼ عمييف و تعريفيف
بطبيعة العمؿ اإلرشادي و أخبلقياتو كما بمغف عف مكاف الجمسات اإلرشادية و زمانيا0

ٕ -حدد عدد الجمسات اإلرشادية لممجموعة التجريبية(ٕٔ) جمسة بواقع جمستيف أسبوعيا  ،وقد طمبت
مف إفراد المجموعة التجريبية الحفاظ عمى سرية ما يدور خبلؿ الجمسات اإلرشادية0

ٖ -حدد مكاف الجمسات اإلرشادية الساعة بيف (٘ )ٕٔ0٘-ٔٔ0مف أياـ األحد واالربعاء مف كؿ
أسبوع0

ٗ -عدت الدرجات التي حصمت عمييا إفراد المجموعتيف التجريبية و الضابطة عمى مقياس الرضا
الوظيفي قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج بمثابة نتائج االختبار القبمي0

٘ -حدد االحد ( )16/2/2014موعدا لمجمسة األولى0

 -ٙتحديد موعد لبلختبار ألبعدي عمى مقياس الرضا الوظيفي األربعاء الموافؽ 02014/3/26
فيما يأتي نموذجين لجمستين إرشاديتين من البرنامج اإلرشادي-:
(الجمسة االولى)

ت موضوع
الجلسة
 5االفتتاحٌة

الحاجات
-5التعارف المتبادل
بٌن الباحثة وأفراد
المجموعة اإلرشادٌة
 -2التعارف بٌن
أفراد المجموعة
 -0تعرف أفراد
المجموعة بالهدف
من البرنامج
ومواضٌع الجلسات
اإلرشادٌة
 -0تحدٌد زمان
ومكان تقدٌم
البرنامج اإلرشادي

األهداف الخاصة

النشاطات واالستراتٌجٌات

 -5تعرف الباحثة نفسه ألفراد المجموعة
تهٌئة أفرادالمجموعة للبرنامج وٌطلب منهم التعرٌف بأنفسهم
 -2تعرف الباحثة أفراد المجموعة بطبٌعة
اإلرشادي
مهمته وبأهداف البرنامج وموضوعاته
 -2التعارف
-0تعرٌف أفراد المجموعة باإلجراءات
المتبادل بٌن
والنشاطات التً سوف تقدم فً أثناء
الباحثة وأفراد
المجموعة من جهة الجلسات اإلرشادٌة
 -0تعرٌف أفراد المجموعة بالتعلٌمات
وأفراد المجموعة
والضوابط الخاصة بالجلسات
فٌما بٌنهم

التقوٌم
توجه الباحثة
سؤاالً
للمسترشدٌن
هل نوجد
مسترشدة ال
تعرف اسم زمٌلها
أو اسم الباحثة ؟
هل توجد
مسترشدة ال
ترغب باالنضمام
للبرنامج
اإلرشادي؟

إدارة الجمسة األولى:
 -تقوـ الباحثة بتعريؼ نفسيا ألعضاء المجموعة اإلرشادية موضحاً ميمتيا

 توضح الباحثة باف اليدؼ مف الجمسات ىو التدريب عمى بعض األنشطة والميارات والتي مفالممكف استعماليا في الحياة اليومية المينية

 تطمب الباحثة مف أعضاء المجموعة اإلرشادية تقديـ أنفسيـ (أسماءىـ ،أماكف عمميـومعمومات أخرى مثبلً اليوايات ،الميوؿ)

 تقوـ الباحثة بالتعريؼ عمى توقعات المسترشديف مف البرنامج اإلرشادي ،وىذا يساعده عمىالتعرؼ والكشؼ عف التوقعات الخاطئة وتصحيحيا وتثبيت التوقعات الصحيحة وتعزيزىا
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 -تؤكد الباحثة لممسترشديف بأف ليـ الحؽ بالتحدث بحرية عف آرائيـ ومشاعرىـ وأنيـ سيحصموف

عمى الوقت الكافي لمحديث ،ويشجع أعضاء المجموعة اإلرشادية عمى اإلنصات الجيد لكؿ

مسترشدة تطمب التحدث

 االتفاؽ مع المسترشديف عمى ( سرية المعمومات) التي تطرح في الجمسة اإلرشادية -االتفاؽ عمى تحديد قاعة االرشاد في المديرية العامة لتربية ديالى النعقاد الجمسات اإلرشادية مع

تحديد يومي األحد واالربعاء مف كؿ أسبوع في الساعة التاسعة صباحاً ،والتعرؼ عمى آرائيـ

ومواقفيـ في ذلؾ الموعد

 تؤكد الباحثة عمى ضرورة الحضور في موعد كؿ جمسة ويطرح سؤاؿ :ىؿ ىناؾ مسترشدة الترغب بالحضور أو المشاركة بالبرنامج أو يتعذر عميو االلتزاـ بالموعد

 يقدـ الحموى لتشجيع االتصاؿ وكسر الحاجز النفسي وزيادة في األلفة والمحبةٓالجمسة الثانية

ت موضوع
الجلسة
 2المستوى
العلمً

الحاجات

األهداف الخاصة

 -5تنمٌة روح
ا -معرفة معنى
المستوى العلمً الطموح العلمً
 -2تنمٌة الطموح  -2ان ٌرتقً
المرشد(بمستوى
العلمً
 -0التعرف على طموحه العلمً)
ٌرتقً فً وظٌفته
أهمٌة المستوى
 -0ان ٌواكب احد
العلمً لالرتقاء
بالرضا الوظٌفً التطورات العلمٌة
للمرشد

النشاطات واالستراتٌجٌات

التقوٌم

التصعٌد – تنطٌق المشاعر – التعزٌز
تقوم الباحثة بعرض الموضوع موضحا ً أهمٌة
المستوى العلمً لكل فرد بشكل عام وللمرشد
النفسً بشكل خاص مستشهداً بذلك بأحادٌث
الرسول الكرٌم والتراث الشعبً
 -2تقوم الباحثة بعرض بعض المواقف ألشخاص
ناجحٌن فً مهنتهم 9المستوى العلمً فً
االرتقاء بمكانتهم االجتماعٌة
 -0تقوم الباحثة بتوضٌح كٌفٌة االرتقاء
بالمستوى العلمً ورفع الطموح وانه حق
مشروع لكل إنسان ولكل (مسترشد) وٌفسح
المجال أمام المسترشدٌن بالتعبٌر عن مشاعرهم
وآرائهم بشأن رفع مستوى طموحهم العلمً
 -0نقوم الباحثة بتقدٌم التعزٌز لكل مسترشد
إعداد نشرة جدارٌه تحت عنوان ( الطموح
العلمً حق لكل إنسان متعلم)
تعرض الباحثة بعض النماذج ألشخاص فً
المجتمع من شخصٌات علمٌة مرموقة ( عربٌة
– او على الصعٌد العالمً) تلخٌص ما دار فً
الجلسة مع ذكر الجوانب االٌجابٌة والسلبٌة
تطلب الباحثة من كل مسترشد كفاٌة موقف أسهم
فٌه فً تدعٌم المستوى العلمً لطالبه

تطلب الباحثة
من كل فرد من
أفراد
المجموعة
اإلرشادٌة ان
ٌكتب نصا ً ال
ٌزٌد عن
خمسة اسطر
عن أهمٌة
المستوى
العلمً لإلنسان

إدارة الجمسة الثانية-:
ٔ -تقوـ الباحثة بعرض الموضوع موضحاً فكرة (المستوى العممي) لكؿ فرد بشكؿ عاـ وأىمية
االرتقاء بالمستوى العممي لممرشد النفسي والتربوي بشكؿ خاص مستشيداً بآيات مف القرآف الكريـ
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يد المَّو َّانو الَ إالَّ ىو واْلمبلَئِ َكةُ وألُو اْل ِعْمـ قائِماً باْل ِ
قسط الَ إلَوَ إالَّ ُى َو
بسـ اهلل الرحمف الرحيـَ :ش َ ُ ُ
َُ َ َ
َ
اْلعز ُيز الّحكيِ ُـ (اية (،)ٔٛآؿ عمراف)  ،وأحاديث الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمـ) (اطمب العمـ مف
الميد إلى المحد)

ٕ -تقوـ الباحثة بعرض بعض المواقؼ ألشخاص ناجحيف في مينتيـ واسيـ المستوى العممي
باالرتقاء بمكانتيـ االجتماعية

ٖ -تعرض الباحثة نشرة جدارية تحت عنواف(المستوى العممي حؽ مشروع لكؿ إنساف متعمـ)

ٗ -يعرض الباحث بعض النماذج لشخصيات عممية مرموقة في المجتمع العراقي أو عمى الصعيد
العربي أو العالمي

تمخص الباحثة ما دار في الجمسة مع ذكر الجوانب االيجابية والسمبية

٘ -تطمب مف كؿ مسترشدة اف تذكر موقفاً عف المستوى العممي ودوره في توكيد ذاتو ويشجع
المسترشديف عف طريؽ فسح المجاؿ والحرية لمتعبير عف آرائيـ ويعزز دور كؿ مسترشد يتحدث

وبصراحة أماـ أفراد المجموعة اإلرشادية

 -ٙتطمب الباحثة مف كؿ مسترشدة اف تذكر موقفاً أسيـ في تدعيـ المستوى العممي لطبلبو0
الجمسة :التاسعة
موضوع
الجلسة
وضوح
الدور

الحاجات
 -5الحاجة إلى
زٌادة الوعً بدور
المرشد
 -2الحاجة إلى
إسناد عمل المرشد
من قبل العاملٌن
معه فً المدرسة
 -0الحاجة إلى
إبراز نشاطات
المرشد النفسً فً
المدرسة

األهداف
الخاصة
 -5ان ٌفهم
المسترشدٌن
دورهم فً
المدرسة
 -2ان ٌتعرفوا
على نقاط
القوة والضعف
وبشكل ٌومً
ومتواصل
 -0ان ٌتمكنوا
من معالجة
أخطائهم
وبشكل ٌومً

النشاطات واالستراتٌجٌات

التقوٌم

االستجابة البدنٌة المالئمة – لعب الدور -التعزٌز–-
تنطٌق المشاعر -التأكٌد السلبً
تقدم الباحثة فكرة( وضوح الدور) للمسترشدٌن عبر
نشرة جدارٌه
تطلب الباحثة من كل مسترشد ذكر مشكلة دراسٌة
تمت مواجهتها من قبل المسترشد
تطلب الباحثة استعمال لغة الجسم مع التعبٌرات
الوجهٌة وبصوت عالً ومسموع ونبرة واضحة
تطلب الباحثة من كل مسترشد كتابة تعبٌر إنشائً
عن فكرة ( ما دوري فً المدرسة) ؟
تناقش الباحثة مع المسترشدٌن فكرة ( القوة
والضعف) فً إبراز دور الفرد لآلخرٌن
تطلب الباحثة من كل مسترشد ذكر موقفٌن احدهما
كان ٌرمز لنواحً الضعف فً الدور واآلخر إلى
نواحً القوة فً دور المسترشد

تعرض الباحثة
نشرة جدارٌة
جدٌدة تتضمن
بعض األفكار
عن غٌاب دور
المرشد
النفسً وتطلب
من
المسترشدٌن
تقوٌمها لٌتم
مناقشتها فً
الجلسة القادمة

إدارة الجمسة التاسعة:
ٔ -تقدـ الباحثة فكرة وضوح دور المرشد لممسترشد عبر عرض نشرة جداريو تتضمف ما يمي:
ٔ -ضع خطتؾ اليومية

ٕ -سجؿ مشكبلت طمبتؾ اليومية في سجؿ خاص
ٖ -تابع المواقؼ الطارئة لطبلبؾ
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ٗ -شجع المسترشديف المتفوقيف

٘ -احرص عمى متابعة الطمبة المتأخريف دراسيا
 -ٙتابع الطمبة المشاغبيف

 -ٚتعاوف مع أولياء أمور الطمبة وبشكؿ يومي
 -ٛحاوؿ تكرير تواصمؾ مع أعضاء الييئة التدريسية لمتعرؼ عمى المستوى العممي لطبلبؾ
 -ٜنظـ جدوؿ أعمالؾ اليومي

ٓٔ -ابتعد عف فرض الحموؿ لمشكبلت الطمبة بشكؿ مباشر
ٕ -تطمب الباحثة مف كؿ مسترشد ذكر مشكمة دراسية تمت مواجيتيا مع الطمبة مف قبؿ المرشد

ٖ -تطمب الباحثة عبر تدريب المسترشديف عمى استعماؿ لغة الجسـ مع التعبيرات الوجيية
وبصوت عاؿ ومسموع ونبرة واضحة

ٗ -تطمب الباحثة مف كؿ مسترشد كتابة تعبير إنشائي عف فكرة (ما دوري في المدرسة؟)
٘ -تناقش الباحثة مع المسترشديف عف فكرة(القوة والضعؼ) في إبراز دور الفرد لآلخريف

 -ٙتطمب الباحثة مف كؿ مسترشد ذكر موقفيف احدىما كاف يرمز لنواحي الضعؼ واآلخر يرمز
لنواحي (القوة) في دور المسترشد

الوسائل اإلحصائية )-:)Statistical means

وقد تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي ( )spssالحقيبة االحصائية لمعموـ االجتماعية وما

يعتمده مف إجراءات في تنفيذ الوسائؿ اإلحصائية بما يأتي -:

ٔ 0معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Person Correlation Coif isnotاستعماؿ لحساب ثبات االختبار

بطريقة اعادة االختبار ٓ

ٕ 0اختبار كولمكورؼ – سمير نوؼ ( )Kolfogrov-Smirnovاستعمؿ لمعرفة داللة الفرؽ بيف

المجموعتيف التجريبية والضابطة في المتغيرات (تحصيؿ الدراسي لبلـ والتحصيؿ الدراسي لبلب)

عند احتساب التكافؤ ٓ

ٖ 0اختبار ماف – وتني لمعينات متوسطة الحجـ ( )Man-Whitney testاستعمؿ لمعرفة داللة
الفرؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة عند التطبيؽ البرنامج وفي االختبار القبمي عند احتساب

التكافؤ بيف المجموعتيف ٓ

ٗ 0اختبار ولكوكسف لمعيتيف المترابطتيف ( )Wilcoxen testلمعرفة داللة النتائج بيف عينيف
مترابطتيف ٓ
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الفصل الرابع/عرض النتائج و التوصيات و المقترحات:
أوالً /عرض النتائج ومناقشتيا:

سيتـ عرض النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي عمى وفؽ فرضياتو وتفسيرىا في ضوء

اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولتيا الباحثة و كما يأتي-:

الفرضية األولى-:ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(٘ٓ)ٓ0بيف رتب درجات
المجموعة التجريبية قبؿ البرنامج وبعده0

ألجؿ التحقؽ مف ىذه الفرضية طبقت الباحثة اختبار(ولكوكسف)لعينتيف مترابطتيف لمعرفة داللة
الفرؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي اذ تبيف اف القيمة المحسوبة (صفر) اصغر مف القيمة

الجدولية (ٕ٘) عند مستوى داللة(٘ٓ )ٓ0اف ىناؾ فرؽ ذات داللة احصائية وىذا مما يدؿ عمى
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف درجات االختباريف القبمي والبعدي وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية

وتقبؿ الفرضية البديمة ولصالح البرنامج0
جدول رقم()11

درجات المجوعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده وقيمة ( )wالمحسوبة والجدولية
ت

5
2
0
0
1
2
5
،
.
53
55
52
50
50
51

المجموعة التجرٌبٌة
قبل
البرنامج
53
52
20
20
22
22
1.
1.
،،
1،
15
15
12
52
21

بعد
البرنامج
501
500
50،
52.
501
501
503
502
502
505
501
500
52.
503
501

و ٕٔٓ=+

الفرق
بعدي-
قبلً
21
15
50
22
50
50
55
،0
00
50
5،
52
50
20
53

رتبه
الفرق
0
2
52
1
.81
.81
5
51
5
.81
50
50
.81
0
2

قٌمة w
المحسوبة

صفر

جدولٌة

21

مستوى
الداللة

3831

داللة
الفروق

دالة
احصائٌا ً

و = -صفر

الفرضية الثانية-:التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(٘ٓ)ٓ0بيف رتب درجات
المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في االختبار البعدي0

ألجؿ التحقؽ مف ىذه الفرضية طبقت الباحثة اختبار(ماف وتني) لعينات متوسطة الحجـ

لمعرفة داللة الفروؽ بيف المجموعة الضابطة والتجريبية اذ تبيف اف القيمة المحسوبة (صفر) وىي
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اصغر مف القيمة الجدولية (ٗ )ٙعند مستوى داللة(٘ٓ )ٓ0يعني رفض الفرضية الصفرية وتقبؿ

الفرضية البديمة اي توجد فروؽ بيف المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيؽ البرنامج ولصالح
المجموعة التجريبية والجدوؿ (ٕٔ) يوضح ذلؾ 0
جدول رقم()16

درجات المجوعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي وقيمة ( )Uالمحسوبة والجدولية
ت

5
2
0
0
1
2
5
،
.
53
55
52
50
50

فٔ =٘ٔ

المجموعة
التجرٌبٌة
الدرجة
52.
52.
503
505
502
500
500
501
501
501
501
501
50،
503

المجموعة الضابطة
الرتبة
5281
5281
5،
5.
23
2581
2581
21
21
21
21
21
2،
2.

الدرجة
10
10
12
15
1،
23
23
22
22
20
20
21
22
50

فٕ = ٘ٔ

الرتبة
5
2
0
0
1
281
281
،81
،81
53
55
52
50
50

قٌمة w
المحسوبة

صفر

رٔ=ٖ٘ٗ

جدولٌة

20

مستوى
الداللة

3831

داللة
الفروق

دالة
احصائٌا ً

رٕ=ٕٓٔ

مف خبلؿ النتائج التي توصمت إلييا الفرضيات تبيف إف المرشدات المواتي تعرضف لمبرنامج

اإلرشادي قد ارتفع مستوى الرضا الوظيفي لدييف بشكؿ ممحوظ مقارنة بالمرشدات المواتي لـ
يتعرضف لمبرنامج اإلرشادي وفقا لممتوسطات والتحميؿ اإلحصائي الذي أعربت عنو الوسائؿ

المستعممة  ،وتعزو الباحثة سبب ذلؾ إلى-:

ٔ 0إف موضوعات البرنامج اإلرشادي و الوسائؿ التي استخدمت كانت مبلئمة لرفع مستوى الرضا
الوظيفي لدى المرشدات وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة( دراسة ألنعيمي ( 0)ٜٜٜٔ

ٕ 0إ ف أسموب االرشاد توكيد الذات كاف لو األثر االيجابي في المجموعة التجريبية إذ قاـ بتنمية الرضا
الوظيفي لدى مرشدات ىذه المجموعة .

ثانيا /التوصيات:
ً
ٔ -إعطاء مخصصات خاصة لممرشديف التربوييف تتناسب مع دورىـ الميـ في العممية التربوية0

ٕ -االىتماـ بأقساـ اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي في الجامعات وتوفير مستمزمات االرتقاء
بميماتيا كي تتمكف مف إعداد مرشديف تربوييف متميزيف0
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ٖ -ضرورة االىتماـ بشكؿ أفضؿ بشريحة المرشديف التربوييف مف قبؿ الجيات المسؤولة عف
اإلرشاد التربوي  ،لما تقوـ بو ىذه الشريحة مف دور في تربية األجياؿ وتوجيييـ  ،عف طريؽ

تخصيص حوافز أو امتيازات خاصة بالمرشديف التربوييف 0

ٗ -يوصي الباحثة الجيات المسؤولة عف اإلرشاد في و ازرة التربية و في الجامعات إلى ضرورة
االستمرار في إجراء البحوث والدراسات الخاصة بشريحة المرشديف التربوييف لتطوير و تحسيف
العممية اإلرشادية 0

٘ -يوصي الباحثة و ازرة التربية إلى ضرورة االستفادة مف حالة الرضا الوظيفي لدى المرشديف
التربوييف لتطوير عممية اإلرشاد ولتعزيز الميارات اإلرشادية لدييـ  ،عف طريؽ تزويدىـ بوسائؿ

اإلرشاد الحديثة و تقنياتو  ،وعف طريؽ عقد الندوات و المؤتمرات و الدورات اإلرشادية 0

ثالثًا /المقترحات:

تطوي اًر لمبحث الحالي واكماالً لو تقترح الباحثة إجراء دراسات الحقة مثؿ:

ٔ 0تجريب البرنامج اإلرشادي عمى عينات مف المرشدات التربويات في محافظات أخرى واجراء
مقارنة بيف تمؾ الدراسات والدراسة الحالية0

ٕ 0تطبيؽ البرنامج اإلرشادي الحالي باألسموب توكيد الذات في تنمية الرضا الوظيفي لدى عينات
أخرى مثؿ ذوي الميف الصحية أو المعمميف0

ٖ 0إجراء دراسات وصفية عمى الرضا الوظيفي لدى المرشدات التربويات وربطو بمتغي ارت أخرى
كالتوافؽ الميني والصحة النفسية والذكاء االجتماعي0

ٗ 0إجراء دراسات تجريبية أخرى باستعماؿ أساليب إرشادية معرفية جديدة لتنمية الرضا الوظيفي
لدى المرشدات التربويات0
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المصــادر:

ٔ 0إبراىيـ ،عبد الستار(:)ٜٜٔٛالعبلج النفسي السموكي المعرفي الحديث أساليبو ومياديف تطبيقو ،دار الفجر،
القاىرة ،مصر0

ٕ 0أبو اسعد  ،احمد عبد المطيؼ ( ٕٔٔٓ )  :العممية اإلرشادية  ،ط ٔ  ،دار المسير لمنشر و التوزيع و الطباعة
 ،عماف 0
ٖ 0أبو رمضاف  ،نجوى نعيـ ( ٕٗٓٓ )  :قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العامميف في الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة  ،فمسطيف 0

ٗ 0أبو شيخو  ،نادر احمد (  : ) ٜٜٔٚالرضا الوظيفػ ػػي لرجؿ األمف فػ ػػي أجيزة األمف العربيػػة  ،أكاديمية نايؼ
العربية لمعموـ األمنية الرياض 0
٘ 0جابر  ،جابر عبد الحميد وكاظـ  ،احمد خيري (ٖ :)ٜٔٚمناىج البحث في التربية وعمـ النفس  ،بغداد ،
العراؽ  ،دار النيضة العربية ٓ

 0ٙحسف  ،راوية محمد ( ٕٕٓٓ )  :إدارة الموارد البشرية ( رؤية مستقبمية)  ،دار الجامعة لمطباعة والنشر ،
اإلسكندرية 0
 0ٚالداىري  ،صالح حسف ( ٕٓٓٓ )  :مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي  ،مؤسسة حماد لمخدمات والدراسات
الجامعية  ،عماف 0
 0ٛالدوسري ،صالح جاسـ ( ٘ :)ٜٔٛاالتجاىات العممية في تخطيط برامج التوجو واإلرشاد ،رسالة الخميج
العربي ،مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج ،العدد ٘ٔ ،السنة الخامسة  ،الرياض ،السعودية0

 0ٜالرازي  ،ابو بكر بف عبد القادر ( ٖٓٗٔ_ٖ : )ٜٔٛمختار الصحاح  ،دار الرسالة لمنشر ،

الكويت ٓ

ٓٔ 0رشيد  ،احمد يحيى (ٖٕٔٓ)  :االغتراب وعبلقتو بالرضا الوظيفي لدى المرشديف التربوييف في المرحمة
الثانوية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة ديالى  ،كمية التربية االساسية ٓ
ٔٔ 0رفاعي  ،محمد رفاعي ( ٔ : ) ٜٔٛالسموؾ اإلنساني في التنظيـ  ،مكتبة النيضة العربية  ،القاىرة  ،مصر0
ٕٔ 0زىراف  ،حامد عبد السبلـ (ٓ : )ٜٔٛالتوجية واالرشاد النفسي  ،طٕ ،عالـ الكتب  ،القاىرة ٓ

ٖٔ 0الزوبعي  ،عبد الجميؿ وآخروف (  : ) ٜٔٛٛاالختبارات والمقاييس النفسية  ،مطابع دار الكتب  ،جامعة
الموصؿ 0
ٗٔ 0السفاسة  ،محمد إبراىيـ ( ٕ٘ٓٓ )  :إدراؾ المرشديف التربوييف ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد(اإلنمائي،
الوقائي ،العبلجي) في بعض المدارس األردنية  ،مجمة جامعة دمشؽ  ،المجمد ( ٕٔ )  ،العدد ( ٕ ) 0

٘ٔ 0الشماع  ،خميؿ حسيف وحمود ،خضير كاظـ ( ٕٓٓٓ )  :نظرية المنظمة  ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع و
الطباعة  ،عماف 0
 0ٔٙالشياري ،محمد ىاشـ وآخروف (ٗ :)ٜٔٛتوفير المعمـ واالحتفاظ بو في الجميورية العربية اليمنية ،مركز
البحث والتطوير التربوي0
 0ٔٚصالح ،صالح ميدي (٘ :)ٜٜٔاالحتراؽ النفسي لدى المرشديف التربوييف وعبلقتو ببعض المتغيرات ،الجامعة
المستنصرية ،كمية التربية ،أطروحة دكتوراه (غير منشورة)0

 0ٔٛعبد الباقي  ،صبلح الديف ( ٕٓٓٓ) :السموؾ اإلنساني في المنظمات ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر0
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 0ٜٔعودة  ،احمد سميماف وممكاوي  ،فتحي حسيف (ٕ :)ٜٜٔاساسيات البحث العممي في التربية والعموـ
االنسانية ،اربد  ،جامعة اليرموؾ  ،كمية التربية  ،مطبعة جامعو اليرموؾ ٓ
ٕٓ 0الفالح  ،نايؼ بف سميماف (ٕٔٓٓ)  :الثقافة التنظيمية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي في األجيزة األمنية  ،رسالة
ماجستير أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية  ،كمية الدراسات  ،الرياض 0

ٕٔ 0كامؿ  ،مصطفى و البكري  ،سونيا ( ٓ : ) ٜٜٔدراسة تحميمية لمرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس
بجامعة القاىرة  ،مجمة اإلدارة العامة  ،المجمد ( ٕٖ )  ،العدد ( ٔ )  ،القاىرة 0
ٕٕ 0ماىر ،احمد ( ٖٕٓٓ )  :السموؾ التنظيمي  ،مدخؿ بناء الميارات  ،الدار الجامعية لمطباعة  ،اإلسكندرية 0
ٖٕ 0المدىوف  ،محمد ( ٕ٘ٓٓ )  :إدارة وتنمية الموارد البشرية  ،دار إبداع لمطباعة والنشر  ،غزة  ،فمسطيف 0

ٕٗ 0المرسي  ،جماؿ الديف محمد ( ٕٕٓٓ )  :السموؾ التنظيمي ( نظريات و نماذج  ،و تطبيؽ عممي إلدارة
السموؾ في المنظمة  0دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية0
ٕ٘ 0مميكة ،لويس كامؿ (ٗ :)ٜٜٔالعالج السموكي وتعديل السموك ،طٕ ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف0

 0ٕٙالنجار  ،نبيؿ ( ٖ :)ٜٜٔاإلدارة أصوليا و اتجاىاتيا المعاصرة  ،الشركة العربية لمنشر و التوزيع  ،القاىرة 0
27. Ebel . R. L (1972) : Essentials of Education measurement , prentice – Hall , New
York .
28. Jonathan, R(2007), Practical counseling skill, A Psychological skills approach for
the helping Profession& for Voluntary Counselor, E.B.P.Aolt, Rinehart and Winston,
London.

ممحق ()1

أسماء السادة الخبراء مرتبة بحسب درجاتيم العممية بحسب الحروف اليجاء
ت
5
2
2

أسماء السادة الخبراء و اللقب العلمً
أ  9د  9سالم نوري صادق
أ  9د  9لٌث كرٌم حمد
أ.م  9د خنساء عبد الرزاق عبد

التخصص
إرشاد وتوجٌه
إرشاد وتوجٌه
علم النفس
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مكان العمل
كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى
كلٌة التربٌة األساسٌة جامعة دٌالى
معهد المعلمات  /دٌالى
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ممحق ()6

مقياس الرضا الوظيفي
أختي المرشدة

تحية طيبة

بيف يديؾ مجموعة مف الفقرات راجيا منؾ الدقة في اإلجابة عمييا  ،إذ أف الغرض منيا ىو البحث العممي فقط0
وتود الباحثة أف تذكرؾ أف اإلجابة عمى تمؾ الفقرات ال تعني انؾ مصيب أو مخطئ  ،فأفضؿ جواب لؾ ىو الذي
يعبر عف موقفؾ فعبلً لذلؾ يرجى قراءة كؿ عبارة بتأني والنظر في مدى انطباؽ محتواىا عميؾ مف خبلؿ اختيار
ما يعبر عف أحسف وصؼ لؾ مف بيف البدائؿ الخمسة الموضوعة أماـ كؿ فقرة يرجى عدـ ترؾ أي فقرة دوف إجابة

مػع مبلحظة أف كؿ فقػرة ال يوضػع ليا إال أشػارة واحدة فقط  ،وال حاجة لذكر االسـ ألف الغرض ىو لمبحث

العممي فقط مع وافر الشكػر والتقدير0
تنطبق
علً
دائما

ت

الفقرة

5
2
0
0
1
2
5
،
.
53
55
52
50
50
51
52
55
5،
5.
23
25
22
20
20
21
22
25

توفر لً وظٌفتً مكانة اجتماعٌة متمٌزة 9
اشعر بالرضا عن عالقتً مع زمالئً فً المدرسة 9
ٌقدر المجتمع أهمٌة المرشد التربوي 9
مستوى التعاون مع زمالئً فً المدرسة غٌر جٌد
ٌتفهم المجتمع طبٌعة عملً اإلرشادي 9
اشعر بالراحة واالنسجام مع زمالئً داخل المدرسة 9
اشعر أن المرشد ٌقدم خدمه إنسانٌة كبٌرة لآلخرٌن
ٌتفهم المدٌر طبٌعة عملً
توفر لً وظٌفة اإلرشاد إحساس بالفخر
اشعر بالرضا عن العالقة مع إدارة المدرسة
عدم توفر فرص إلظهار إمكانٌتً و قدراتً فً وظٌفتً9
ٌتقبل المدٌر آرائً و مقترحاتً
استطٌع التعبٌر عن ذاتً من خالل و وظٌفتً
اشعر بالرضا عن األسلوب الذي ٌتبعه المشرف معً
طبٌعة عملً غٌر مالئمة لمٌولً و رغباتً 9
ٌتناسب الراتب مع حجم ما أقدمه من عمل
اشعر بالفخر ألنً مرشد
الراتب الذي أتقاضاه ٌلبً متطلبات المعٌشة
توفر لً وظٌفتً فرص الكتشاف معلومات جدٌدة
اعتقد ان عمل المرشد التربوي غٌر ممل او روتٌنً
استطٌع تحقٌق طموحً من خالل عملً
ٌوجد تعاون بٌنً وبٌن إدارة المدرسة
اشعر بالدافعٌة نحو عملً
تساعدنً مالحظات المشرف على تطوٌر أدائً فً العمل
اشعر بالرضا عن ظروف عملً
اشعر بالرضا عن الراتب الذي أتقاضاه
ٌشارك زمالئً فً تحقٌق أهداف عملٌة اإلرشاد 9
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تنطبق
علً
غالبا

تنطبق
علً
أحٌانا

تنطبق
علً
نادرا

ال تنطبق
علً أبدا

