
 زةػػػػػػغ –الجامعػػػة اإلسالميػػػػػػػػة 
 عمػػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػات العميػػػػػػػػػػػا                                                                  

 كػػػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 نفسػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػقس

                             
 

 التفكري األخالقي وعالقته بالتوافق املهين لدى املرشدين الرتبويني

 
 

 إعداد الطالب
 أيمف مصطفى موسى الزاممي

 
 إشراؼ الدكتور

 المزينيعطية أسامة 
 ووزير التربية والتعميـ العالي المساعد النفسية الصحة أستاذ

 
 

في عمـ  الرسالة استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير قدمت ىذه
  .غزة  –بالجامعة اإلسالمية ة بكمية التربية يصحة نفس / النفس

 
 
 
 

ىػػػػ2543- ـ3122



 



 أ 

 

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 

 لبل تؼبىل :

 }وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ {
 (4)انمهى ، آّخ                                              

 
 

 لبل تؼبىل :ً

  }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ {
 ( 4 آّخ،  البلد)                                                                                           
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 ذاءــــــإه
 
 

 .ا اهلل ملعمـ كالمعرفة أبي كأمي رحمهالشمعتيف المتيف أضاءتا لنا الطريؽ ا إلى
 
 .كأخكاتي األعزاء  إخكاني إلى
 

 . زكجتي الغالية كمشكارم الصعب  إلى رفيقة دربي
 

 ) لما ككـر كمحمد ( .  أبنائي األحبةإلى 
 

 . إلى كؿ مف عممني حرفان 
 

 . إلى طبلب العمـ كالمعرفة
 

 . الشهداء اإلبرار إلى مف هـ أكـر منا جميعان 
 
 . جميع األسرل القابعيف خمؼ القضباف إلى

 
 إليكم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع .
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 انتمذَر و انشكر
 

هدانا لئلسبلـ ، كبصرنا باإليماف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد الذم أرسػم  اهلل  الذم هلل الحمد
  . شريةالب كأستاذ اإلنسانية معمـ أجمعيف كصحب  آل  رحمة لمعالميف ،  كعمى

 إدارة اإلسػبلمية كاعترافػان بالضضػؿ ككفػاء الجميػؿ ال يسػعني إال أف أتقػدـ بالشػكر الجزيػؿ  لمجامعػة
  .لمعمـ طريقنا تسهيؿ عمى كعامميف كأساتذة

 أسػامة المزينػي الػذم   /الضاضػؿ الػدكتكر الدراسػة هػذ  عمػى لممشػرؼ بالشػكر كاالمتنػاف كمػا أتقػدـ
   .كالمشكرة النصح لي كقدـ اـكاالهتم مف الكقت الكثير منحني

  عايػدة صػالح / ة كالػدكتكر ،  الػداخمي المنػاقش عاطؼ األغػػػػا     /الدكتكر مف لكؿ بالشكر أتقدـ كما
 الكػراـ لجميػع األسػاتذة مكصػكالن  كالشػكر الدراسػة ، هػذ  بمناقشػة تضضػبل المػذاف ،الخػارجي  المنػاقش
  .النهائية رت صك  إلى كصؿ حتى المقياس بتحكيـ قامكا  الذيف

 إبراهيـ شيخ العيد عمى ما بذل  مف كقت لمساعدتي في انجاز هذ  البحث. لمدكتكر/  بالشكر كأتقدـ

كيسرني أف أشكر أخي الدكتكر / طمعت شيخ العيد لما بذل  مف جهد كبير في مساعدتي في إعػداد 
 هذا البحث .

 البحث .  هذا كطباعة تنسيؽ كما يسعدني أف أشكر زكجتي / أـ كـر لما بذلت  مف جهد في

خالػد مخيمػر مػدير مدرسػتي لتقػديـ الػدعـ  /لؤلسػتاذ  كالعرفػاف الشػكر بجزيػؿ أتقػدـ أف لػي كيطيػب
 كالمساندة طكاؿ قترة الدراسة .

  . العالميف رب هلل الحمد أف دعكانا كآخر
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 انذراصت مهخص
 لدل التكافؽ المهني تكلكمس األخبلقي التضكير مستكل عف الكشؼ إلى هذ  الدراسة هدفت

 التػي تعػزل منهمػا كػؿ فػي كالضػركؽ بينهمػا ، العبلقػة عػف الكشػؼ إلػى ككذلؾ المرشديف التربكييف ،
 كالتخصص ( . كسنكات الخبرة ، ، الجنس  (لمتغيرات

  :اآلتية بالتساؤالت الدراسة مشكمة تحددت وقد 
 ما مستكل التضكير األخبلقي لدل المرشديف التربكييف ؟ -1
 ما مستكل التكافؽ المهني لدل المرشديف التربكييف ؟ -2
 تعزل المرشديف التربكييف لدل األخبلقي التضكير مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد هؿ -3

 ؟ ( إناث ذككر، ) لمتغير الجنس
 لالمرشديف التربكييف تعز  لدل األخبلقي التضكير مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد هؿ -4

 ؟ ( سنكات خمس مف أكثر– سنكات  خمس مف أقؿ ) في اإلرشاد التربكم الخبرة لسنكات
 تعزل المرشديف التربكييف لدل األخبلقي التضكير مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد هؿ -5

 تخصصات أخرل ( ؟ –لمتخصص ) إرشاد 
 تعػزل المرشػديف التربػكييف لػدل المهنػي التكافؽ مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد هؿ -6

 ؟ ( إناث ذككر، ) لمتغير الجنس
 لالمرشديف التربكييف تعز  لدل المهني التكافؽ مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد هؿ -7

 ؟ ( سنكات خمس مف أكثر– سنكات  خمس مف أقؿ ) في اإلرشاد التربكم الخبرة لسنكات
 تعػزل المرشػديف التربػكييف لػدل المهنػي التكافػؽ مسػتكل يفػ إحصػائية داللػة ذات فركؽ تكجد هؿ -8

 تخصصات أخرل ( ؟ –لمتخصص ) إرشاد 
 لػدل المهنػي التكافػؽ األخبلقػي ك بػيف التضكيػر إحصػائية داللػة ذات ارتباطيػ  عبلقػة تكجػد هػؿ -9

 المرشديف التربكييف ؟

 األدالقة  رالتفكية مقيةا  باسةتددام الباحة  قةام الدراسة  هةذ  تسةاالت  علة  ولإلجابة 

 اسػتبانة ( ، كبإعػداد2009( ، كتقنػيف مشػرؼ )2001) الضتػاح عبػد فكقيػة إعػداد مػف للراشةدي 
 التكافؽ المهني لممرشديف التربكييف مف إعداد الباحث .

المرشػديف التربػكييف  ( مػف162تتكػكف مػف ) عينػة عمػى الدراسػة أدكات بتطبيػؽ الباحث قاـك 
 ( . رفح كخاف يكنس كالكسطى ) اتفي محافظ طاع غزة العالميف في المدارس الحككمية في ق

 



 ه 

 اإلحصائية المعالجة في كاستخدـ ، الدراسة فيالتحميمي  الكصضي المنهج الباحث كاعتمد
 كاالنحػراؼ المعيػارم ، كالػكزف النسػبى ، الحسػابي المتكسػطالتكػرار ، ك  : كهػي األسػاليب مػف عػدد

ت " اختبػارك كمعامؿ ارتباط بيرسكف ،  ، لتجزئة النصضيةباخ ، كانمعامؿ ألضا كرك ك المئكية ،  كالنسب
t-test " . 

 : يميالدراسة ما  ىذه نتائج أظيرت دوق     
هنػاؾ  أف إلىكهذا يشير  %69.56بمغ  األخبلقيلدل العينة لمقياس التضكير  يالكزف النسب أف -1

 .فكؽ المتكسط  األخبلقيمستكل مف التضكير 
هنػػاؾ  أف إلػىكهػذا يشػػير % 69.02بمػػغ  التكافػؽ المهنػيعينػة لمقيػػاس لػػدل ال يالػكزف النسػب أف -2

 .التكافؽ المهني فكؽ المتكسط مستكل مف 
 تعزل المرشديف التربكييف لدل األخبلقي التضكير مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ دك كجعدـ -3

 . لمتغير الجنس
المرشػديف التربػكييف  لػدل خبلقػياأل التضكيػر مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ دك كجػعػدـ  -4
 .  في اإلرشاد التربكم الخبرة لسنكات لتعز 
 المرشػديف التربػكييف لػدل األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ دك كجػعػدـ  -5

 لمتخصص  . تعزل
 تعػزل المرشػديف التربػكييف لػدل المهنػي التكافػؽ مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ دك كجػ -6

 . اإلنا  ولصالح ير الجنسلمتغ
 ل المرشػديف التربػكييف تعػز  لػدل المهنػي التكافػؽ مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ دك كجػ -7

 . سنكات خمس مف أقؿ ولصالح في اإلرشاد التربكم الخبرة لسنكات
 تعػزل المرشػديف التربػكييف لػدل المهني التكافؽ مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ دك كجعدـ  -8
 متخصص .ل
 لػدل المهنػي األخبلقػي كالتكافػؽ بػيف التضكيػر إحصػائية داللػة ذات ارتباطيػة عبلقػة دك كجػعػدـ  -9

 .المرشديف التربكييف 
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 األول انفصم

 وأهمُتها وأهذافها انذراصت مشكهت
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 األوؿ الفصؿ
وأىميتيا وأىدافيا الدراسة مشكمة

  :مقػػدمػػة
 ، رئيسة مكانة عاـ بشكؿ الحياة كفي ، أخرل عمكـ كفي ، النضس عمـ في التضكير مسألة تحتؿ

 يكاجههػا التػي الممحػة كالعمميػة النظريػة لممشػكبلت مناسػبة حمػكؿ إيجػاد فػي مػفتك التضكيػر مهمػة ألف

 كأشػدها رقيػان  أكثرهػا بأنػ  المعرفيػة العمميػات سػائر عف التضكير كيتميز،  كالمجتمع الطبيعة في اإلنساف

 عالجةم مف يمكن  مما بها كاإلحاطة كالمكاقؼ كالظكاهر،  األشياء عمؽ إلى النضاذ عمى كأقدرها تعقيدان 

نتاج، ك  المعمكمات عادة ا  ألخبلقػي مػف قابؿ يعتبر التضكير امفي ال،  جديدة كمعمكمات معارؼ إنتاج كا 
.ف اإلنساف يتميز ب  عف المخمكقات األخرل مراتب التضكير العميا أل

 يتصؼ التي كاألكامر العممية القكاعد مف جممة "هك )السبيعي)كما يعرف    األخبلقي كالتضكير

 ، النػاس معظػـ مػف الترحيػب كاإلقبػاؿ يمقػى حينمػا ان طيب السمكؾ كيككف "، الخيِّر أك الطيب كؾالسم بها
 النػاس قبػكؿ كمهػا تمقػى هػذ  األفعػاؿ ألف ، طيػب الخيػر عمػى كالتعػاكف طيبػة كالبشاشػة طيػب فالصدؽ

 فػي األفػراد كتبلحػـ العبلقػات االجتماعيػة ارتقػاء عمػى كتعمػؿ ، كتػززرهـ تضػاهمهـ حسػف إلػى كتػؤدم

  .( 5:  2002،السبيعي) المجتمع

التػي يجػب عمػى كػؿ مسػمـ أف يتحمػى الشخصية  بنية في هامان  جانبان  األخبلقي الجانب يمثؿك 
، كحػرص  ، دعػا إليهػا اإلسبلـ ديف األخػبلؽ الحميػدة، ك  ف يجعم  صضة الزمة ل  عمى الدكاـ، كأ  ب

}ًَئََِّكََ نَؼَهكَ لُهُككٍ    : تعػالى  ، فقػاؿ نبيػ  -تعػالى-كقػد مػدح اهلل  ، عمى تربيػة نضػكس المسػمميف عميهػا

 . ( 4 : آّخ انمهى)سٌزح ػَظِْىٍ {

، يقػكؿ اهلل  لمكصػكؿ إلػى درجػات الجنػة العاليػة ان األخػبلؽ الضاضػمة سػبب تعػالى جعػؿ اهللكما 
انَّرٍَِّ ُّنفِمٌٌَُ فِكِ انسَّكسَّا     ،زْضُ أُػِدَّدْ نِهًُْتَّمِنيَ }ًَسَبزِػٌُاْ ئِنََ يَغْفِسَحٍ يٍِّ زَّثِّكُىْ ًَجَنَّخٍ ػَسْضُيَب انسًََّبًَادُ ًَاألَتعػالى: 

 (.314-311 : آّخ آل ػًساٌ)سٌزح  ًَانضَّسَّا  ًَانْكَبظًِِنيَ انْغَْْظَ ًَانْؼَبفِنيَ ػٍَِ اننَّبسِ ًَانهّوُ ُّحِتُّ انًُْحْسِنِنيَ {

 :  المبيف في دعكت  بقكل   جالغاية األكلى مف بعثت  ، كالمنها ـكما حدد رسكؿ اإلسبل
، فكػػأف الرسػالة التػػي خطرػت مجػػرا  فػي تػػاريخ ( 92)األلبػاني : "" إنمػا بعثػػت ألتمػػـ مكػاـر األخػػالؽ 

الحياة ، كبػذؿ صػاحبها جهػدان كبيػران فػي مػد شػعاعها كجمػع النػاس حكلهػا ، ال تنشػد أكثػر مػف تػدعيـ 
نارة آفا  إليهـ عمى بصيرة  ، حتى يسعكا ـالكماؿ أماـ أعينه ؽفضائمهـ ، كا 

 ( .   7:  1987) الغزالي ،                                                                     
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فك   يحكػـ الػذم العمػـ هػك األخػبلؽ كعمػـ ، اإلنسػاني السػمكؾ يػدرس الػذم العمـ هك النضس عمـ ا 
 ، متعممػة مكتسػبة كهػي ، كؾالسػم قكاعػد عمػـ هػي فػاألخبلؽ ، الخطػأ أك بالصػكاب السػمكؾ هػذا عمػى
 ، كعقػاب ثػكاب مػف االجتماعيػة التنشػئة لمتغيػرات األكلػى سػنكات  طػكاؿ الطضػؿ تعػرض أف حيػث

 ، السػمككية كمعاييرهـ الكالديف كاتجاهات قيـ الطضؿ يكتسب أف شؾ ببل عمي  يترتب كتقميد، كمبلحظة

 الخاص سمككهـ عمى األخبلؽ هذ  كيطبقكف كالخطأ الصكاب الضترة هذ  في األطضاؿ يتعمـ كباختصار

 ( . 175:  2003) العكاممة ، 

 السمكؾ طبيعة عمى المؤثرة اإلنساني النمك جكانب أهـ مف األخبلقي جانبان  التضكير نمك يمثؿك 

أك  مقبػكؿ هك لما العقمية التضسيرات بطبيعة المعيارم األخبلقي التضكير يرتبط حيث ، لمضرد االجتماعي 
 ( . 21:  2001) الغامدم ،  ان اجتماعي ان مرفكض

 قػيـ مػف بػ  يػؤمف مػا كعمػى الضػرد ، سػمكؾ عمػى لمحكػـ معيػاران  األخبلقػي التضكيػر نمػك يعػدلػذا 

 سػميـ سػمكؾ لكػؿ األسػاس ألنػ  كالمعتقػدات القػيـ لهػذ  نتاجػان  يعػد النمػك هػذا أف ، كمػا اجتماعيػة كتقاليد

 الضػرد تػزكد كالتػي االجتماعيػة بالتنشػئة عنيػةالم المؤسسػات كػؿ تضاعػؿ مػف النمػك يتشػكؿ كهػذا ، كقػكيـ

 ( . 60: 2009كالمعايير االجتماعية ) مشرؼ ،  بالقيـ

كانضتػػػاح الثقافػػػات بشػػػكؿ غيػػػر ، الهائػػػؿ الػػػذم يشػػػهد  هػػػذا العصػػػر التكنكلػػػكجي كمػػػع التطػػػكر
حيػث  ، خػاص بشػكؿ العمػؿ مجػاؿ كفػي ، عػاـ بشػكؿ اإلنسػاف حيػاة عمػى ذلػؾ انعكػس ، مسػبكؽ

 كالعػبلج  ، كاإلرشػاد ، كالتعاكني كالتعميـ اإلنساني الطابع ذات المهف سيما ال ،يدة ظهرت مهف جد

 بػدكر  المكظػؼ قيػاـ دكف تحػكؿالتػي  مختمضػةال ضػغكطالك  معكقػاتكمػا ظهػرت بعػض ال ، النضسػي

 الػذم بالمسػتكل العمػؿ أداء عمػى القػدرة كعػدـ بػالعجز يشػعر  الػذم األمػر ، فاعػؿ بشػكؿ المطمػكب

 . (169 :1999 ، كآخركف الطكاب ) اآلخركف يتكقع  أك ، هك يتكقع 

لذا يحاكؿ كؿ إنساف جاهدان في سمكك  أف يحقؽ أكبر قػدر مػف التكافػؽ يمكنػ  تحقيقػ  ، مػع 
مراعػػاة الظػػركؼ االجتماعيػػة كالماديػػة التػػي تحػػيط بػػ  ، كيمكػػف كصػػؼ عمميػػة التكافػػؽ كسمسػػمة مػػف 

نتهػػي عنػػدما تشػػبع هػػذ  الحاجػػة ، تتخممهػػا محػػاكالت الخطػػكات تبػػدأ عنػػدما يشػػعر الضػػرد بحاجػػة مػػا كت
 ( .  33:  1980لمكصكؿ لئلشباع ) ط  ،

كيعػػػد التكافػػػؽ المهنػػػي أحػػػد أشػػػكاؿ التكافػػػؽ كهػػػك أف يشػػػعر الضػػػرد بإمكانيػػػة مبلءمػػػة كضػػػع  
النضسي لمقتضيات العمػؿ كرغبتػ  فػي التكاصػؿ معػ  كشػعكر  بػأف العمػؿ يحقػؽ لػ  مػا يريػد  كأهػداؼ 

افة إلػػى رضػػا الضػػرد عػػف زمبلئػػ  كرؤسػػائ  كمرؤكسػػي  بصػػضة عامػػة كشػػعكر  بػػالكالء شخصػػية ، باإلضػػ
 ( . 80:  2001لعمم  كألهداؼ هذا العمؿ ) المهنا ، 
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كالتكافؽ المهني يعد مطمبان أساسيان لمعامميف بشكؿ عاـ كلممرشديف التربػكييف بشػكؿ خػاص ، 
مسػاعدة الطػبلب بكػؿ إخػبلص كجديػة،  كذلؾ النجاز عممهـ عمى أكمؿ كجه  ، كالقياـ بأدكارهـ فػي

 ألف المرشد التربكم يعد مف الدعائـ األساسية في عممية التربية كالتعميـ .  
كهنػػا يبلحػػظ أهميػػة مكضػػكعي التضكيػػر األخبلقػػي كالتكافػػؽ المهنػػي بشػػكؿ عػػاـ ، كفػػي مهنػػة 

 الرئيسػة ماتالخػد أهػـ مػف تعتبػرالتربػكم  اإلرشػاد مهنػةاإلرشػاد التربػكم بشػكؿ خػاص ، كذلػؾ ألف 

 التكجيػ  مسػؤكلية أخػذت كقػد ، المدرسػة فػي العػامميف كجميػع الطػبلب يحتاجهػا أبناؤنػا التػي كالمهمػة

   .لمطبلب  السميـ النمك لتراعي التطكرك  الرقي في كاإلرشاد المدرسي

 بسػبب المختمضػة نمػكهـ مراحػؿ فػي النضسػي كاإلرشػاد التكجيػ  إلػى بحاجػة كالجماعػة فػالضرد
،  كمناهجػ  التعمػيـ فػي تطػكر كحػدكث،  كالتكنكلػكجي العممػي كالتقػدـ،  سػرية كاالجتماعيػةاأل التغيػرات

 عمػى عػبلكة ، كالمهػف العمػؿ عمػى طػرأت التػي التعقيػدات ككػذلؾ ، فػي المػدرس الطػبلب أعػداد زيادةك 

 ( .   15 : 1999 ، الهادم كعبد العزة  (العصر هذا في نعيش  الذم القمؽ

، التعميميػػة  لػػذم يػػؤدم دكر اإلرشػػاد كاالستشػػارة لؤلفػػراد كالجماعػػاتكالمرشػػد الطبلبػػي هػػك ا
لممسػػاعدة فػػي التخطػػيط التعميمػػي  ، كذلػػؾ لتقيػػيـ رغبػػاتهـ كاتجاهػػاتهـ كقػػدراتهـ كصػػضاتهـ الشخصػػية

مشػػكبلتهـ بمختمػػؼ  كالمهنػػي ، كمػػا أف المرشػػد الطبلبػػي يسػػاعد الطػػبلب لضهػػـ كيضيػػة التغمػػب عمػػى
  . اأنكاعه

التضكير األخبلقي عامػة ن كلزكمػ  عنػد المرشػديف التربػكييف ، كألهميتػ  المهنيػة  كنظران ألهمية
فػػي مجػػاؿ اإلرشػػاد خاصػػة فػػي عصػػرنا المتغيػػر ، كباعتبػػار أف الباحػػث نضسػػ  مرشػػدان شػػعر بأهميػػة 
كجػػػػػدكل المكضػػػػػكع ، كاستنهاضػػػػػان بدافعيػػػػػة الباحػػػػػث تكاصػػػػػؿ فػػػػػي جمػػػػػع المعمكمػػػػػات المرتبطػػػػػة بػػػػػ  

مع  ، ككيؼ يسهـ التضكير في زيادة أك نقصاف التكافؽ كخاصة في مجػاؿ  كبالمتغيرات التي تتقاطع
 مهنة اإلرشاد ، كمف هنا برزت مشكمة الدراسة .

 ببحػكث القيػاـ باسػتمرار منػا يتطمػب مػا كهػك ، الطريػؽ عمػى خطػكة الدراسة هذ  تككف كبذلؾ

 المرشديف . لهؤالء كتكجي  كتخطيط كدراسات
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   مشكمة الدراسة :
 :اآلت   الرئي  التساالل ف  الدراس  مشكل  ددتتح

 ؟لدى المرشديف التربوييف  بالتوافؽ الميني األخالقي التفكير عالقة ما

 :  التالية التساؤالت السابؽ البحثي السؤاؿ مف كيتضرع
 ما مستكل التضكير األخبلقي لدل المرشديف التربكييف ؟ -1
 التربكييف ؟ما مستكل التكافؽ المهني لدل المرشديف  -2
 تعزل المرشديف التربكييف لدل األخبلقي التضكير مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد هؿ -3

 ؟ ( إناث ذككر، ) لمتغير الجنس
 لالمرشديف التربكييف تعز  لدل األخبلقي التضكير مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد هؿ -4

 ؟ (سنكات خمس مف أكثر– سنكات  خمس مف أقؿ ) في اإلرشاد التربكم الخبرة لسنكات
 تعزل المرشديف التربكييف لدل األخبلقي التضكير مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد هؿ -5

 تخصصات أخرل( ؟ –لمتخصص ) إرشاد 
 تعػزل المرشػديف التربػكييف لػدل المهنػي التكافؽ مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد هؿ -6

 ؟ ( إناث ذككر، ) لمتغير الجنس
 لالمرشػديف التربػكييف تعػز  لػدل المهنػي التكافػؽ مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فركؽ تكجد هؿ -7

 ؟ ( سنكات خمس مف أكثر– سنكات  خمس مف أقؿ ) في اإلرشاد التربكم الخبرة لسنكات
 تعػزل ييفالمرشػديف التربػك  لػدل المهنػي التكافػؽ مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فركؽ تكجد هؿ -8

 تخصصات أخرل ( ؟ –لمتخصص ) إرشاد 
 التكافػؽمسػتكل األخبلقػي ك  التضكيػرمسػتكل بػيف  إحصػائية داللػة ذات ارتباطيػة عبلقػة تكجػد هؿ -9

 المرشديف التربكييف ؟ لدل المهني

 : أىداؼ الدراسة
 . التعرؼ عمى مستكل التضكير األخبلقي لدل المرشديف التربكييف -
 . لدل المرشديف التربكييف التكافؽ المهنيالتعرؼ عمى مستكل  -
تبعػػان  المرشػػديف التربػػكييف لػػدل األخبلقػػي التضكيػػر مسػػتكلفػػي التعػػرؼ عمػػى الضػػركؽ الجكهريػػة  -

 ( .التخصص لمتغيرات كبلن مف )الجنس ، سنكات الخبرة ،
لمتغيػرات  تبعػان  المرشػديف التربػكييف لػدل التكافؽ المهني مستكلفي التعرؼ عمى الضركؽ الجكهرية  -

 ( .التخصص كبلن مف )الجنس ، سنكات الخبرة ،
 .المرشديف التربكييف  لدل المهني التكافؽ األخبلقي ك بيف التضكيرالتعرؼ عمى العبلقة  -
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    : أىمية الدراسة
تكمف أهمية الدراسة الحالية في أهمية الجانب الذم تتصدل ل  ، كتتضح هذ  األهمية فيما 

 : يمي

 ة النظرية :أواًل : األىمي
الت  تناول  التفكير األدالق  لدى المرشدي  التربويي  األول   أنها ف  الدراس  هذ  أهمي  تكم  -

  الباح  . علم حد عل  غزة قطاع ف  

 لممرشػد التعرؼ عمى مستكل التضكير األخبلقي في لممساهمة هادفة محاكلة الحالية الدراسة تمثؿ -
 ، كأثرها عمى عممية التكافؽ المهني . مدارسنا في عميها اآلف هك التي النضسي

هذ  الدراسة في فهـ الطريقة التي يضكػر بهػا المرشػدكف التربكيػكف ، كانعكػاس ذلػؾ عمػى  تساعد قد -
  سمككهـ كتكافقهـ مع مهنة اإلرشاد .

ا يهػـ تنػاكؿت - مػف مرشػديف تربػكييف كنضسػييف  اإلرشػادم الميػداف فػي العػامميف كيخػدـ مكضػكعن
 األمكر. كأكلياء مديريف ك كذلؾ العامميف في الميداف التربكم مف معمميف عييف ، كيهـكاجتما

 رصػيد مػف تزيػد كقػد ، فك كاآلخػر  ، اإلرشػادية بالعمميػة كالمهتمػكف الدارسػكف منهػا يسػتضيد قػد -
 . التربكم  كالمرشد كاإلرشاد التكجي  دراسات مجاؿ في جديدة إضافة كتعتبر المعرفة،

 ىمية التطبيقية :ثانيًا : األ
ككيضيػػة ، التعػػرؼ عػػف العبلقػػة بػػيف التضكيػػر األخبلقػػي كالتكافػػؽ المهنػػي لػػدل المرشػػديف التربػػكييف   -

 االستضادة منها لصالح المرشديف .
 كالمنػاهج  البػرامج تبنػي بضػركرة كليفؤ المسػ مػف أمػكر التربيػة كالتعمػيـ عمػى القػائميف تبصػير -

 . لدل المرشديف التربكييف  األخبلؽ ؿكتأصي لتنمية المبلئمة كاألساليب
تبصػػير المرشػػديف التربػػكييف بضػػركرة أف يككنػػكا قػػدكة لمطػػبلب فػػي ممارسػػة األخػػبلؽ ، كالتصػػرؼ  -

 بأخبلقيات المهنة .  
العمؿ عمي تكفير اإلمكانات المعنكية كالمادية التي تسػاهـ فػي تحقيػؽ التكافػؽ المهنػي لممرشػديف  - 

 .  التربكييف
التػػأقمـ مػع مهنػػة اإلرشػػاد ، كذلػؾ نتيجػػة ممارسػػة  عمػىالدراسػة المرشػػديف التربػػكييف  ذ هػػ تضيػػد قػد -

 التضكير األخبلقي خبلؿ ممارسة المهنة .
 القياـ إلى اإلعبلـ كسائؿ كالمساجد كالجامعات كالمدارس المجتمعية المؤسسات الدراسة هذ  تضيد قد -

. األخبلقي بالجانب العناية مجاؿ في بدكرها
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 طمحات الدراسة :مص

  :األخالقي التفكير -1
 كالتضكيػر ، األخبلقيػة المشػكمة أك األخبلقػي حػؿ المكقػؼ فػي المسػتخدـ التضكيػر هػك نمػط

  السادسة المرحمة إلى المرحمة األكلى مف يمتد ككلبرج لنظرية كفقان  األخبلقي
 ( .   132:  1990،  ميدةح)                                                                 

 التعريؼ اإلجرائي :
 نمػط التضكيػر عػف كهػي تعبيػر األخبلقػي التضكيػر مقيػاس عمػى الضػرد اسػتجابات مجمػكع هػك

 .األخبلقية  المكاقؼحؿ المستخدـ في 

  التوافؽ الميني : -3
 خصائصػ  كمػع ، عميػ  كالمشػرؼ كرؤسػائ  كزمبلئػ  مػع مهنتػ  التكافػؽ عمػى الضػرد قػدرةهػك 

 كاالستقرار باألمف كشعكر  ، دخم  مع كتكافق  ، المتغيرة العمؿ كظركف  مطالب كمع ، كميكل  تيةالذا

 مرضػيان  إنجازان  العمؿ إنجاز عمى كالقدرة ، مهارات  تحسيف ك العمؿ في عمى التقدـ كالقدرة ، العمؿ في
 ( . 8:  2002)الشافعي ، 

 : التعريؼ اإلجرائي
التكافػؽ المهنػي ، كهػك تكافػؽ المرشػد التربػكم مػع   مقيػاس عمػى الضػرد اسػتجابات مجمػكع هػك

بيئت  المهنية ، كشعكر  بالرضا عف عممػ  فػي التعامػؿ مػع مشػكبلت العمػؿ ، كمقدرتػ  عمػى التعامػؿ 
 . كرؤسائ  كزمبلئ مع 

 : المرشد التربوي -3

 عمكمػاتبالم تزكيػد  يػتـ ك كعمميػان  ، كعمميػان  كنظريػان ، ، أكاديميػان  إعػداد  يػتـ شػخص هػك
في  تدريب  كيتـ ، بالجامعات النضس عمـ أقساـ في كالتطبيقية كاألكاديمية المهنية كالمهارات العممية ،
 كالخبػراء األسػاتذة إشػراؼ تحػت كيػتـ المػدارس ، كفػي ، النضسػية كالعيػادات النضسػي اإلرشػاد مراكػز

 ( .  8:  2008)شكماف ، 

  :اإلجرائي التعريؼ
 يعمؿ مكالذ كزارة التربية كالتعميـ ، في المستخدميف سجبلت في رسميان  المسجؿ المرشد كه

، كهك المرشد المؤهؿ في اإلرشاد التربػكم كيقػـك بتقػديـ الخػدمات  كاإلرشاد التكجي  قسـ إطار ضمف
 كالمساعدة اإلرشادية لمطبلب .
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 الدراسة : حدود

  :الزماني الحد
 ـ ( .2011-2010 ) العاـ فم في الضصؿ الثاني الحالية الدراسة تطبيؽ هذ  تـ

 :الحد المكاني 
 فػيالعػاممكف  تربكيػكفال فك المرشػد بهػا يعمػؿ التػي المػدارس عمػى الدراسػة تطبيػؽ هػذ  تػـ

 محافظات رفح كخاف يكنس كالكسطى . في يةالحككم كالتعميـ التربية كزارة مدارس

 :البشري  الحد
 مػدارس فػي العػامميف ( اإلنػاث ، رالػذكك  ) التربػكييف المرشػديف عمػى الدراسػة هػذ  تـ إجراء

( 162) محافظػات رفػح كخػاف يػكنس كالكسػطى ، كالبػالغ عػددهـ فػية الحككميػ كالتعمػيـ التربيػة كزارة
 الديمكجرافية . ـمرشدان كمرشدة ، كمكزعيف حسب طبيعتهـ كخصائصه
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 الثاني الفصؿ

 النظري اإلطار



    Moral Thinking األخالقي التفكير  :أوالً 
   Thinkingالتفكير  ) أ (

كخاصػػة فػػي  ، فػػي مجػػاالت عمػػـ الػػنضس التضكيػػر مػػف أكثػػر المكضػػكعات دراسػػة كبحثػػان  يعػػد
كيسػاعد التضكيػر الضػرد لكػي يصػبح أكثػر قػدرة عمػى  ، رفي كعمـ الػنضس التربػكممجاؿ عمـ النضس المع
سػػكاء ، كالمشػػكبلت التػػي تعتػػرض طريقػػ  فػػي جميػػع منػػاحي الحيػػاة المختمضػػة ، مكاجهػػة الصػػعكبات 

 كانت اجتماعية أـ اقتصادية أـ تربكية أـ أخبلقية أـ سياسية .

العقمػي ،  النشػاط مسػتكيات أعمػى فػي يػأتي فهػك اإلنسػاني ، السػمكؾ أنػكاع أعقد التضكير كيمثؿ
 اإلنسػاف مػرتبط فكجػكد المخمكقػات ، مػف غيػر  عػف اإلنسػاف تميػز التػي الخصائص أهـ مف يعتبر كما

 عػف مػا يتعممػ  أكثػر يػتعمـ فاإلنساف حكل  ، مف األمكر مع بذكاء التعامؿ عمى كقدرت  العقمي بنشاط 

 .(  12 : 2007، ما ) نجـ مشكمة بحؿ يرتبط دكمان  كالتضكير ، التضكير طريؽ

 تعريؼ التفكير :
 :لمتفكير المغوي التعريؼ

 أك ، بطمػب المعػاني كالتػدبر بالتأمػؿ الخػاطر تػردد كتعنػى ، أفكػار كجمعهػا الضكػر مػفالتضكير 

 كتأمم   في  الخاطر أعمؿ تعني كّفكر باألمر ، المعاني مف بالقمب يخطر ما هي
 . ( 769 : 1964، األبجدم  )المنجد                                                         

 :االصطالحي لمتفكير  التعريؼ
هنػػاؾ العديػػد مػػف التعريضػػات التػػي كضػػعها العممػػاء عػػف معنػػى التضكيػػر عمػػى اخػػتبلؼ تكجهػػاتهـ 

 ( :1996،  إلى أسس كاتجاهات نظرية متعددة ، كمف هذ  التعريضات ما ذكرها ) حبيب كاستنادان 

 " المنطؽ بعمماء خاص التعريؼ كهذا ، " النتائج إلى المقدمات مف الكصكؿ هك التضكير . 

 " مشػكبلت  مػف يكاجهػ  مػا يحػؿ أف يحػاكؿ عنػدما الحػي الكػائف يبػذلها التػي المحػاكالت هػك التضكيػر       
 هػاعمي كالسػيطرة  البيئػة هػذ  فهػـ مػف يتمكف لكي صعاب مف يصادف  ما عمى يتغمب أك ، في بيئت 
 . البيكلكجيا بعمماء خاص التعريؼ كهذا معها " ، كالتكيؼ
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 حػؿ  إلػى لمكصػكؿ كافيػة غيػر الجػاهزة الحمػكؿ كتكػكف مشػكمة الضػرد يكاجػ  عنػدما يظهػر " التضكيػر   
عمػى  بػ  يتغمػب حػؿ بإنتػاج كذلػؾ بػالمكقؼ، تتعمػؽ حقػائؽ مػف لديػ  فيمػا يتعامؿ الضرد ففإ مناسب،
 ( .  6-5:  1996)حبيب ، التربية عمماء ببعض خاص تعريؼ اكهذ ،" تكاجه  التي المشكمة

 لبحػث الضػرد بهػا يقػكـ ، ذهنيػة عمميػة التضكيػر أف ( 23  :2003كعضانػة ، عبيػد ) كيػرل

 هػذا عػف كمعمكماتػ  خبراتػ  تنظػيـ خػبلؿ مػف ، معػيف شػيء كاقػع عمػى الحكػـ أك مكضػكع معػيف

  .   معيف بحكـ الخركج ثـ كمف ، أك الشيء المكضكع

 Moral )ب( األخػالؽ
فػي   األساسػية المجػاالت أحػد األخػبلؽ كاعتبػرك  بمكضػكع التربيػة عممػاء مػف كثيػر اهػتـ لقػد

، كهي المعايير التي  المتعمـ في تحقيقها إلى التربية تسعى التي لؤلهداؼ أساسيان  مصدران  ككنها التربية
اؿ في تحديد طبيعة التضاعؿ معهػـ مف خبللها يقكـ الضرد بحؿ مشاكم  مع اآلخريف، كتسهـ بشكؿ فع

ف فقداف ،  . السمكؾ اضطراب إلى يؤدم األفراد لدل األخبلؽ  كا 

ف يحكػـ  الػذم العمػـ هػك األخػبلؽ كعمػـ اإلنسػاني ، السػمكؾ يػدرس الػذم العمـ هك النضس عمـ كا 
 ، متعممػة مكتسػبة كهػي السػمكؾ ، قكاعػد عمػـ هػي فػاألخبلؽ الخطػأ ، أك بالصػكاب السػمكؾ هػذا عمػى
كعقػاب ،  ثػكاب مػف االجتماعيػة التنشػئة لمتغيػرات األكلػى سػنكات  طػكاؿ الطضػؿ تعػرض أف حيػث

 كمعػاييرهـ السػمككية، الكالػديف كاتجاهػات قػيـ الطضػؿ يكتسب أف شؾ ببل عمي  يترتب كتقميد، كمبلحظة

لخػاص ا عمى سػمككهـ األخبلؽ هذ  كيطبقكف كالخطأ الصكاب الضترة هذ  في األطضاؿ يتعمـ كباختصار
 ( .175:  2003 العكاممة ،( 

 خالؽ :تعريؼ األ
 :لألخالؽ  المغوي التعريؼ

 الطبػع أك السػجية ، العػادة ، ، المػركءة كيعنػي أخػبلؽ جمػع كضػمها الػبلـ بسػككف لغػة الخمػؽ

 ( . 194: 1992)المنجد ، 

 :لألخالؽ  االصطالحي التعريؼ
ة كفكػػػر كاتبهػػػا كتنػػػاكؿ تعريضهػػػا لثقافػػػ تعػػػددت التعريضػػػات حػػػكؿ مضهػػػكـ األخػػػبلؽ كذلػػػؾ تبعػػػان 

 كقة في الديف كهذ  بعض التعريضات لؤلخبلؽ :مالكثيريف لما لها مف مكانة عظيمة كمر 

عنهػا  راسػخة الػنضس فػي هيئػة عػف ( األخػبلؽ بأنهػا " عبػارة 44 :1987 ، عػرؼ )الغزالػي
 عنهػا تصػدر بحيػث الهيئػة كانػت ففػإ ، كركيػة فكػر إلػى حاجػة غير مف بسهكلة كيسر األفعاؿ تصدر
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ف حسػنان ، خمقػان  الهيئػة تمػؾ سػميت كشػرعان ، عقػبلن  الجميمػة المحمػكدة األفعػاؿ  عنهػا الصػادر كػاف كا 

 سيئان ". خمقان  المصدر هي التي الهيئة القبيحة سميت األفعاؿ

 تحدد التي السمككية القكاعد مجمكعة " ( األخبلؽ بأنها 75:  1983كما عرؼ ) مكرـك ، 

 االجتماعيػة عبلقاتػ   فػي كسػمككان  فكػران  اإلنسػاف يحتػذيها أف كينبغػي ، تنظمػ اإلنسػاني ك  السػمكؾ

تبػرر  كالتػي األخبلقيػة ، المكاقػؼ فػي الخمقػي االختيار مف تمكن  كالتي المختمضة ، كمكاجهة المشكبلت
                                                      .      في مجتمع  "  السائدة االجتماعية كالقيـ اآلداب كطبيعة يتضؽ بما لسمكك  االجتماعي المغزل

( عمػػػػـ األخػػػػبلؽ بأنػػػػ  " العمػػػػـ المعيػػػػارم لسػػػػمكؾ الكائنػػػػات  26:  2000،  ليمػػػػي ) كيعػػػػرؼ
نػػ  العمػػـ الػػذم يحكػػـ عمػػى مثػػؿ هػػذا السػػمكؾ بالصػػكاب أك  البشػػرية التػػي تحيػػى فػػي المجتمعػػات ، كا 

 ". الخطأ بالصبلح أك بالطبلح

( األخػػبلؽ بأنهػػا " صػػضات نضسػػية لمضػػرد ، يمػػارس بهػػا  15:  2009زيف ، يعػػرؼ ) المػػ كمػػا
الضرد أعمال  دكف تردد ، كهذ  الصضات منها ما هك فطرم ينشأ مع اإلنساف ، كمنها ما هك مكتسب 

 ، اكتسب  الضرد مف الرياضة كالتدريب ".  

 فػي تبحػث خبلؽفػاأل عػاـ كبشػكؿ األبعػاد ، أك المضػاهيـ متعػدد األخػبلؽ مضهػكـ أف كيبلحػظ

 فػي الخيػر اإلنسػاف هػك الخمػكؽ كاإلنسػاف السػيئة ، كاألخػبلؽ الحسػنة األخػبلؽ كتشػمؿ الخير كالشر ،

 سػكاء ، كهػي حد عمى كمجتمع  لجماعت  كلغير  ، لنضس  كالعامة ، الخاصة كالباطنة ، حيات  الظاهرة

ف سمكؾ اإلنساف الظاهرم مػا ، لذا فإذميمة  أك حميدة أكصاؼ مف اإلنساف ب  يتصؼ ما كؿ ، أيضان 
 هك إال نتاج عف أخبلق  الباطنية . 

   Moral Thinking  األخالقي )ج(  التفكير 
يعتبػػر نمػػك التضكيػػر األخبلقػػي أحػػد أهػػـ مظػػاهر النمػػك المعرفػػي كاالجتمػػاعي ، حيػػث يمثػػؿ 

  الحكػػـ د ، كالػػذم يمكػػف مػػف خبللػػافػػر التضكيػػر األخبلقػػي أحػػد أهػػـ المككنػػات األساسػػية لشخصػػية األ
 . ـكانحرافه هـعمى مدل سكائ

ف عمػـ الػنضس تضسػير السػمكؾ ال الحكػـ عميػ  ، أف مف شػأ ( 175: 2000،ليمي فقد ذكر ) 
بتضسػػػير الضعػػػؿ بيػػػاف عبلقاتػػػ   ا مػػػف شػػػأف عمػػػـ األخػػػبلؽ ، فػػػنحف نعنػػػيسػػػكاء لتبريػػػر  أك إلدانتػػػ  فهػػػذ

ميػات العقميػة التػي تسػبؽ الضعػؿ ، بػؿ بالكقائع األخرل التي تترابط مع  ، كبخاصة عبلقات  بتمؾ العم
كنقرر بأف الػذم يسػبب الضعػؿ هػك تمػؾ العمميػات السػابقة عميػ  ، فالتضسػير النضسػي لمسػمكؾ يمكػف أف 
يػؤثر فػي أحكامنػا األخبلقيػػة عميػ  ، كالمثػاؿ البسػػيط عمػى ذلػؾ هػك أف اإلدانػػة البسػيطة لضعػؿ عنيػػؼ 
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ستضزاز كبير كهذ  هي الحقيقة التي يعبر عنهػا يمكف أف تتضح إذا عممنا أف ذلؾ العنؼ يرجع إلى ا
 . المثؿ الضرنسي الشائع " عندما تعرؼ كؿ شيء فسكؼ تغضر كؿ شيء " 

 سػمكؾ عمػى لمحكػـ يعػد معيػاران  األخبلقػي أف النمػك (  60:  2009، لػذا اعتبػرت ) مشػرؼ 

 كالمعتقدات القيـ لهذ  تاجان ن يعد النمك هذا أف ، كما اجتماعية كتقاليد قيـ مف ب  يؤمف ما كعمى الضرد ،

 بالتنشػئة المعنيػة المؤسسػات كػؿ تضاعػؿ مػف النمػك يتشػكؿ كهػذا كقػكيـ ، سػميـ سمكؾ لكؿ األساس ألن 

 مراحؿ في لئلنساف األخبلقي النمك كيمر كالمعايير االجتماعية ، ، بالقيـ الضرد تزكد كالتي االجتماعية

 كاالجتماعي ، الجسمي ، كالنمك األخرل ، اإلنساني كجكانب النم شأف ذلؾ في شأن  المختمضة ،  نمك 

 . كاالنضعالي كالعقمي ،

 بػالتقييـ يتعمػؽ الػذم التضكيػر نمػط كهػك ، األخبلقػي النمػك جكانػب أحػد هػك األخبلقػي كالتضكيػر

 األخبلقػي التضكيػر كيتعمػؽ أخبلقػي ، فعػؿ أك سػمكؾ كػؿ يسػبؽ كهػك األحػداث ، أك األخبلقػي لؤلشػياء

أف  عمػى الكثيػركف يتضػؽ فقػد ، الخطػأ أك بالصػكاب يتعمػؽ معػيف حكـ إلى الضرد بها ؿيص التي بالطريقة
 إليػ  يصػؿ فبعضػهـ الحكـ ، هذا إلى الكصكؿ طريقة في يختمضكف قد كلكنهـ ، قيمة كهذ  السرقة خطأ

 إليػ  يصػؿ كبعضػهـ القػانكف ، طاعػة أسػاس عمػى كبعضػهـ ، المجتمػع لمعػايير االنصياع عف طريؽ

 فهػك األخبلقػي السػمكؾ كأمػا ، كممتمكػاتهـ بػاآلخريف اإلضػرار بعػدـ تنػادم عامػة مبػادئ سعمػى أسػا

  . العناصر هذ  أحد إال هك ما األخبلقي كالتضكير ، متعددة عناصر بداخم  يتضمف سمكؾ معقد
      ) .125-124:  1991 ، )محمد                                                    

 : األخالقي فكيرتعريؼ الت
 يمي : التضكير األخبلقي منها ما تتعددت التعريضات التي تناكل

 الضػرد إليػ  يتكصػؿ الػذم بأن  " القرارالتضكير األخبلقي (  182:  1987،  الخميضي ) عرؼ

حساس  " الضرد تضكير في  يتدخؿ كالذم كالضمير كالخطأ تتعمؽ بالصكاب مشكمة تكاجه  عندما                                              .             كا 

 حػؿ المكقػؼ فػي المسػتخدـ التضكيػر بأنػ  " نمػط (  132:  1990 ، حميػدة ) كمػا عرفتػ 

 إلى المرحمة األكلى مف يمتد ككلبرج لنظرية كفقان  األخبلقي األخبلقية ، كالتضكير المشكمة أك األخبلقي

 . السادسة " المرحمة

 التي يتبناهػا الضػرد ، كمػا  األخبلقية القرارات ( بأن  " طبيعة 5 : 2001، الغامدم كعرف  )

 . مرفكض " أك مقبكؿ هك لما عقمية تبريرات مف بها يرتبط
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 يتصػؼ التػي العمميػة كاألكامػر القكاعػد مف جممة بأن  " (  5:  2000، السبيعي  )عرف  ك 
 الناس معظـ مف كاإلقباؿ الترحيب يمقى حينما طيبان  السمكؾ كيككف ، " الخيِّر أك الطيب السمكؾ بها
 قبػكؿ كمهػا تمقػى األفعػاؿ هػذ  ألف ، طيػب الخيػر عمػى كالتعػاكف طيبػة كالبشاشػة طيػب فالصػدؽ ،

 األفػراد كتبلحػـ االجتماعيػة العبلقػات ارتقػاء عمػى كتعمػؿ كتػززرهـ تضاهمهـ حسف إلى كتؤدم الناس
 . المجتمع في

 أك العمػؿ عمػى حكػـ " أنػ  عمػى األخبلقػي يػرالتضك ( 12 : 2004، ) الكحمػكت كيعػرؼ 

 عمػى قػائـ ، الخمقػي االسػتدالؿ عميهػا يطمػؽ منطقػي اسػتدالؿ بعمميػة القيػاـ بعػد الضػرد يصػدر  الضعػؿ

 . "العامة  الخمقية المبادئ أساس عمى أك القانكف طاعة أك لمعايير المجتمع، االنصياع

 المبػادئ مػف جممػة يشػمؿ الػذم التضكيػر بأنػ   ( 9 : 2008 ،أبػك قػاعكد  كمػا عرفػ  )
 اآلخريف مف كقبكالن ترحيبان  كيمقى الطيب السمكؾ يتصؼ بها التي العممية كاألكامر كالقكاعد كاألفكار
 ، الشػهامة ، الكػـر مثػؿ : كالسػنة القػرآف فػي التػي كردت األخبلقيػة المبػادئ مػع يتعػارض ال بحيػث

 . الجماؿ ، الرحمة الخير، بح المحتاجيف ، مساعدة ، اآلخريف كج  في االبتسامة

األخبلقػػػي بأنػػػ  " يعنػػػي القػػػرار الػػػػذم تضكيػػػر لإلػػػى ا ( 57:  2008 ،العمػػػرم  كمػػػا أشػػػار )  
يتكصػػؿ إليػػ  الضػػرد عنػػدما يكاجػػ  مشػػكمة تتعمػػؽ بالصػػكاب كالخطػػأ كالضػػمير كالػػذم يتػػدخؿ فيػػ  الضػػرد 

حساس  "   .كا 

بػػػػالتقريرات التػػػػي تضاضػػػػؿ بػػػػيف أف التضكيػػػػر األخبلقػػػػي يهػػػػتـ  مػػػػف التعريضػػػػات السػػػػابقة نبلحػػػػظ
المكاقؼ كاألعماؿ كتقكمها ، كيصدر أحكام  إزاءها مف حيث صبلحها ، أك فسادها ، كخيرهػا ، أك 

، فضيػ  يسػتخدـ الضػرد المنطػؽ األخبلقػي لمكصػكؿ إلػي القػرارات  شرها في ضكء عقائػد كمبػادئ معينػة
   الصائبة في حؿ مشكبلت  .

 ألخالقي : المراحؿ التي يمر بيا التفكير ا
نتيجة لدراسات  إلى أف الطضؿ يمر بأربع مراحؿ متتابعة لتطػكر فهػـ  Piaget بياجي  تكصؿ

)عريشػػػي ،  كهػػػي كمػػػا يمػػػى الطضػػػؿ لمقكاعػػػد كاسػػػتخدامها ، كهػػػي مرتبطػػػة بمراحػػػؿ النمػػػك المعرفػػػي
2004) : 

 :  الثاني وحتى العاـ  الوالدة مفمرحمة الحس حركية  -2
حركيػػة فرديػػة فالطضػػؿ يمعػػب بػػكحي مػػف رغباتػػ  كعاداتػػ  الحركيػػة ،  تتميػػز هػػذ  المرحمػػة بأنهػػا

حكؿ ذات  ، كهذا يؤدم إلػى تكػكيف قكاعػد مبدئيػة تػزداد أك تػنقص ، كمػا أف األنمػاط  ان كيككف متمركز 
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السمككية السائدة في هذ  المرحمة ال يمكف أف تككف قكاعد بأم معنى جمعي أك اجتماعي ، كمػا أف 
دل الطضػػؿ تتبمػػكر مػػف خػػبلؿ سػػمطة الكالػػديف كالكبػػار ، كباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ فكػػرة الخطػػأ كالصػػكاب لػػ

فقدرات الطضؿ المعرفية تجعم  يخمط بيف القكانيف األخبلقية كالقكانيف المادية كيكتسب الطضؿ في هذ  
المرحمة بعض المهارات كالتكقعات السمككية البسيطة عف طريؽ تضاعؿ منعكسات  الضطرية مػع البيئػة 

 ة .الخارجي

 :  سنوات 7-3مرحمة التمركز حوؿ الذات مف  -3
تبػػدأ هػػذ  المرحمػػة بتبنػػي الطضػػؿ لػػبعض القكاعػػد المضركضػػة عميػػ  مػػف الخػػارج كذلػػؾ بالتقميػػد 
كالػػتقمص ، إال انػػ  كبػػالرغـ مػػف هػػذا التقػػدـ فػػي نمػػك الطضػػؿ فإنػػ  يسػػتمر فػػي تمركػػز  حػػكؿ ذاتػػ  ، كال 

د أف األطضػػاؿ أثنػػاء لعػػبهـ فػػي جماعػػات يكػػكف التضاعػػؿ يمتػػـز بالقكاعػػد التػػي بػػدأ تقميػػدها ، حيػػث نجػػ
االجتمػػاعي بيػػنهـ محػػددان ، ككػػبلن مػػنهـ يمعػػب بػػذكريات منضػػردان دكف أف يعنػػي بمسػػايرة قكاعػػد المعبػػة ، 
حيػػث أف القكاعػػد تعتبػػر محترمػػة ال يمكػػف مسػػها ألنهػػا كضػػعت مػػف قبػػؿ الكبػػار ، كهػػي مسػػتمرة إلػػى 

ئ مػػف كجهػػة نظػػر الطضػػؿ ، كمػػع ذلػػؾ يضشػػؿ الطضػػؿ فػػي تطبيػػؽ األبػد ككػػؿ اقتػػراح بتغييرهػػا أمػػر خػػاط
 هذ  القكاعد .

  :سنوات   21-8مرحمة التعاوف في الظاىر مف  -4
فػػػػي هػػػػذ  المرحمػػػػة يظهػػػػر األطضػػػػاؿ مجهػػػػكدان مػػػػف أجػػػػؿ الضػػػػكز كالكسػػػػب كاالهتمػػػػاـ بالقكاعػػػػد 

بة أطضػاؿ السػابعة كتطبيقها، كتتميز هذ  المرحمة بأف القكاعد الزالت غامضة كيظهر هػذا مػف اسػتجا
ف سػئمكا  كالثامنة الذيف ينتمكف إلػى فصػؿ كاحػد مػف فصػكؿ المدرسػة فهػـ يمعبػكف معػان كباسػتمرار ، كا 
متضرقيف فإف إجابتهـ تككف متباينة ، بؿ تككف متناقضة ، كيرل الطضؿ أف القكاعد يجب أف يحترمها 

أصػػبح اجتماعيػػان ، يبػػدأ الطضػػؿ كػػؿ مػػف أراد أف يكػػكف مطيعػػان ، كمػػا أف اهتمامػػ  لػػـ يعػػد حركيػػان بػػؿ 
اهتمام  بالقكاعػد كلكػف الغايػة ال زالػت شخصػية كهػي أف يشػعر بأنػ  قػد أصػبح عضػكان فػي المجتمػع 

 الذم تنظم  مجمكعة مف القكاعد المتبعة ألنها مف الكبار فبل بد أف يحترمها . 
 سنة : 26-22مف  مرحمة تقنيف قواعد المعبة -5

في تقنيف المعبة ، كهػذا التقنػيف أصػبح يتنػاكؿ التضاصػيؿ الدقيقػة في هذ  المرحمة يبدأ الطضؿ 
بخطػػكات المعػػب ، كمػػا أف قػػانكف المعػػب يصػػبح فػػي المعتػػاد معركفػػان لػػدل األطضػػاؿ كالمػػراهقيف الػػذيف 
بمغكا هذ  المرحمة ، كباإلضافة إلى ذلؾ فقد أصبح هناؾ اتضاؽ ممحكظ حكؿ المعمكمات كحكؿ نشأة 

ة مػػف داخػػؿ الطضػػؿ ، فتنشػػأ لديػػ  القكاعػػد نتيجػػة لمتضاعػػؿ االجتمػػاعي بػػيف األخػػبلؽ فػػي هػػذ  المرحمػػ
الطضػؿ كالبيئػة االجتماعيػة المحيطػة بػ  ، سػكاء أكانػت المدرسػة أك النػادم ، كينػتج عػف هػذا التضاعػؿ 
نظػرة أكثػر دقػة كشػػمكلية لمعػالـ نتيجػة لنمػػك األدكات الضكريػة البلزمػة لتضسػير مػػا يػدكر حػكؿ الطضػػؿ ، 
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الطضػػػؿ أف يضػػػع أحكامػػػان مرمػػػزة ، كيسػػػتطيع أف يتقبمهػػػا كيتضهمهػػػا بسػػػبب مركنتػػػ  فػػػي  كمػػػا يسػػػتطيع
 ( .   12 -10:  2004التضكير ، ككذلؾ قدرت  عمى ضبط كتنظيـ أفكار  ) عريشي ، 

 –بعػد دراسػة كتحميػؿ آراء األطضػاؿ فػي بعػض المكاقػؼ االجتماعيػة  Piaget كقػاـ بياجيػ  
، الكػػذب ، إضػػافة إلػػى تتبػػع األحكػػاـ األخبلقيػػة فػػي  ةالسػػرقمثػػؿ : سػػكء التصػػرؼ ،  –غيػػر المعػػب 
( سنة ، إضافة إلى خصائص نمك التضكيػر األخبلقػي لمطضػؿ عػف طريػؽ تحميػؿ 12-6ارتقائها بيف )

( أف بياجيػػػ  ميػػػز فػػػي نهايػػػة 2008أحكامػػػ  عمػػػى هػػػذ  المكضػػػكعات األخبلقيػػػة ، كذكػػػر )العمػػػرم ، 
ي مػػػرحمتيف تضسػػػر المسػػػار النمػػػائي لنمػػػك التضكيػػػر المطػػػاؼ بػػػيف نػػػكعيف مػػػف األخبلقيػػػات ككضػػػعها فػػػ

  األخبلقي كهما :
 : المنشأ  خارجية األخالؽ مرحمة : أوالً 

يتسـ تضكير األطضاؿ في هذ  المرحمة  باالنصياع العاطضي لمسمطة الخارجيػة ، حيػث احتػراـ 
ف كانت مف جانب كاحػد ، فاألطضػاؿ هنػا يعتبػركف الراشػ ديف أكثػر حكمػة كؿ القكانيف التي تسنها ، كا 

كقػػكة ، كهػػذا يكػػكف لػػديهـ مشػػاعر الحػػب كاإلعجػػاب ككػػذا الخػػكؼ ، لػػذا تصػػبح أكامػػر الكبػػار إلزاميػػة 
 التنضيذ ، فهي تمثؿ ما هك مقبكؿ كصحيح ، كما أف كسرها يمثؿ سمككان ال أخبلقيان .

  المنشأ : داخمية األخالؽ مرحمة : ثانياً 

، كتػػراكـ الخبػػرات االجتماعيػػة مػػف جانػػب  نتيجػػة لنمػػك الطضػػؿ كنضػػج  المعرفػػي مػػف جانػػب
آخػػر ، تبػػدأ مرحمػػة التضاعػػؿ االجتمػػاعي المتبػػادؿ ) التػػأثير كالتػػأثر ( مػػع القػػرآف عمػػى أسػػاس األخػػذ 
كالعطػػاء ، كيػػتـ فػػي هػػذ  المرحمػػة إدراؾ القػػكانيف االجتماعيػػة عػػف طريػػؽ الخبػػرة االجتماعيػػة القائمػػة 

ة كصػػػالة لمجميػػػع ، كبهػػػذا تتضػػػح أهميػػػة التعػػػاكف عمػػػى التعػػػاكف ، كالػػػذم يقضػػػي إلػػػى نتػػػائج مقبكلػػػ
 فكرة الطضؿ لدل تنمك ككذلؾ  كاالحتراـ المتبادؿ بدؿ مف أخبلقيات الجانب الكاحد في مراحؿ أدنى ،

 عػف داخمػ  مػف تنبػع األخبلقيػة ؿمعػايير الطضػ أف تعنػي المنشأ داخمية فاألخبلقيات ، كالعدالة المساكاة

 .(  62 -61:  2008) العمرم ،  كاف مصدر أم مف خارجي فرض كدكف ذاتي ، اقتناع
 بتحديػد المتعػددة دراسػات فقػد قػاـ بعػد   Lawrence Kohlberg ) كولبرجلورنس  أما )

 تغيػران  منهػا كػؿ تتضػمف مػرحمتيف عمػى منهػا كؿ يحتكم التضكير األخبلقي لنمك أساسية مستكيات ثبلثة

المرعػب ، ، كقػد حػددت ) نضػجان  أكثػر األخبلقػي ضكيرالت مف إلى نمط تؤدم المعرفية البنية في نكعيان 
 ( المستكل األكؿ كالمراحؿ التي تمي  كالتالي : 2001

 ) أخالقية ما قبؿ العرؼ ( : التقميدي قبؿ ما  :األوؿ المستوى
 مشػاعر  إلػى المسػتكل هػذا فػي الطضػؿ أحكػاـ تسػتندكهػك مسػتكل األطضػاؿ دكف التاسػعة ، ك 

، ألنػ   الػذات حػكؿ التمركػز مػف عاليػة درجػة مػف الضػرد يعػاني كحيث ، ةالخاص كمدركات  كأحاسيس 
  :هما مرحمتيف هذا المستكل يتضمفك  ال يهتـ في هذا المستكل بما يحدد  المجتمع خكفان مف العقاب 
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  أخالقية العقاب والطاعة :  :األولى المرحمة

يػة ألفعالػ  ، كتمركػز  الشػديد كيرتبط التضكير األخبلقي لمطضػؿ فػي هػذ  المرحمػة بالنتػائج الماد
 مػف خكفػان  القػكانيف الضػرد يطيػع كفيهػاحػكؿ الػذات ، فهػك يػربط األحكػاـ األخبلقيػة بالسػمطة الخارجيػة 

، لػذلؾ  السػمطة مػف كخكفػان  لمعقػاب خمقيػان تجنبػان  سػمككان  المرحمػة هػذ  فػي الطضػؿ يسػمؾ حيػث ، العقػاب
 يعتبر الطاعة لمسمطة قيمة أخبلقية .

 :المصالح  وتبادؿ النفعية والغائية الفردية أخالقية : انيةالث المرحمة
في هذ  المرحمة يدرؾ الضرد أف إشباع حاجات  مرتبط بإشباع حاجات اآلخريف أحيانان ، كمف 
هػػػذا المنطمػػػؽ يػػػرتبط مضهػػػـك العػػػدؿ فػػػي هػػػذ  المرحمػػػة بالنضعيػػػة ، حيػػػث ينظػػػر الضػػػرد إلػػػى العبلقػػػات 

 المنضعػة إلػى األخبلقيػة الضػرد أحكػاـ تسػتند كفيهػاف " خػذ كهػات " اإلنسػانية نظػرة نضعيػة تبعػان لقػانك 

 لمبدأ تضعيبلن  كليس لتحقيؽ اإلشباع كضركرة العادؿ التقسيـ مبدأ كتضعيؿ المصالح كتبادؿ الشخصية
  . (27-26:  2001) المرعب ،  مطمقة أخبلقية كقيمة العدالة

 ؿ التي تمي  كالتالي :( حدد المستكل الثاني كالمراح 2001أما ) الغامدم ، 
 خالقية العرؼ ( :) أ التقميدي لمستوىا  :الثاني المستوى

 كنتيجػة األخبلقػي التضكيػر فػي االجتماعية إلى الذاتية مف نكعية نقمة العرؼ أخبلقيات تمثؿ
 التمركػز حػدة مػف لمضػرد المحػررة الحياتيػة الخبػرات ككضايػة اجتمػاعي /كالنضسػي المعرفػي النمػك لتطػكر
صدار اآلخريف كتكقعات كحاجات مشاعر كتضهـ إدراؾ معها يستطيع التي الدرجة إلى ذاتال حكؿ  كا 

 مػرحمتيف إلػى المسػتكل هػذ  كينقسػـ،  الخمقيػة األحكاـ مف مختمضنا نمطنا كبالتالي االجتماعية أحكام 

 : هما

 :العالقات ، والمسايرة  المتبادلة ، التوقعات أخالقية : الثالثة المرحمة
 كتكقعات كمشاعر لحاجات المعرفي الضرد بإدراؾ المرحمة هذ  في األخبلقية ألحكاـا ترتبط

دراك  اآلخريف  اجتماعية /النضس لحاجت  ككنتيجة جانب مف الضعؿ ألخبلقية كمحدد القصد ألهمية كا 
 السػمكؾ يتحػدد األسػاس هػذا كعمػى . آخػر جانػب مػف كالتقػدير االعتػراؼ عمػى كالحصػكؿ لبلرتبػاط
 قبكلهـ عمى الحصكؿ بهدؼ لمغير السعادة كالمحققة اجتماعيا المتكقعة األفعاؿ مارسةبم المقبكؿ

 في متمثمة الذاتية استمرارية مبلحظة يجب هنا  "الطيب إلنساف " بأخبلقية تعرؼ كلذا كاعترافهـ
  .األخبلقية لمقرارات كدافع كاالعتراؼ القبكؿ
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 : والضمير االجتماعي النظاـ أخالقية : الرابعة المرحمة
 أحكاـ ترتبط حيث ، األخبلقي التضكير في االجتماعية باتجا  كيضية نقمة المرحمة هذ  تمثؿ

 المجتمػع حمايػة إلػى تهػدؼ مقدسػة كقكاعػد إليهػا ينظػر حيػث ، لمسػمكؾ القانكنيػة بالقكاعػد فيهػا الضػرد
 الضػركرات عػف رالنظػ بصػرؼ أخبلقينػا لػيس قانكنينػا لػيس مػا فكؿ األساس هذا كعمى، االنهيار مف

 القكاعد قدسية إدراؾ طبيعة بيف الضركؽ مبلحظة هنا بالذكر الجدير مف،  الضردية كالحاجات الممحة
 ككسػائؿ المرحمػة فػي لػذاتها القكاعػد كقدسػية االنهيػار مػف المجتمػع لحضػظ ككسػائؿ المرحمػة هػذ  فػي

 شػؾ ال كمػا،  األكلػى الجامػدة النظػرة فػي متمثمػة لػذاتها القكاعد كقدسية االنهيار مف المجتمع لحضظ
 القابميػة كعػدـ القدسػية لهذ  الجامدة النظرة في متمثمة الذاتية بقايا إدراؾ بمكاف الضركرة مف أف في

 ( . 10-9:  2001الغامدم ،)  التالية المرحمة في تجاكز  يتـ كهك ظركؼ أم تحت لمتغير

 تمي  كالتالي :( حددت المستكل الثالث كالمراحؿ التي  2009أما ) زاهد ، 
 :والقانوف  العرؼ بعد ما أخالقية :الثالث المستوى

قمػػة مػػف األفػػراد يمكػػنهـ تحقيػػؽ هػػذا المسػػػتكل حيػػث يػػؤمف الضػػرد بػػالقيـ كالمبػػادئ األخبلقيػػػة 
اإلنسػػانية ، بغػػض النظػػر عػػف مػػدل ارتباطهػػا بالقػػانكف أك العػػرؼ االجتمػػاعي ، كفػػي هػػذا المسػػتكل 

لتػػي ذكػػرت فػػي المسػػتكل الثػػاني كلكنهػػا تختمػػؼ فػػي هػػذا المسػػتكل إذ يكجػػد أيضػػان المعرفػػة بالصػػكاب ا
" المعرفػة الحقيقيػة بمبػادئ العدالػة " فهػي تكػكف فاعمػة جػدان كتعنػي  Kohlbergيطمؽ عميها كػكلبرج 

 بالضركرة تجنب الضرد لمسمكؾ الذم يؤمف بخطأ  ، كيشمؿ هذا المستكل مرحمتيف هما : 

 االجتماعي والحقوؽ الفردية : : أخالقية العقد الخامسة المرحمة

يصػػؿ القميػػؿ مػػف األفػػراد إلػػى هػػذ  المرحمػػة التػػي يػػتمكف الضػػرد فيهػػا مػػف رؤيػػة أعمػػؽ كأكضػػح 
لنسبية القيـ اإلنسػانية فهػك ال ينظػر لمقػانكف كقكاعػد ثابتػة تحػافظ عمػى النظػاـ االجتمػاعي كحسػب ، 

عمى قيمػة اإلنسػاف كاحتػراـ حقكقػ   بؿ كعناصر لعقد اجتماعي بيف األفراد لحماية الجميع ، كلمحضاظ
 كتحقيؽ العدالة ، إذ أن  مف الممكف تعديؿ هذ  القكانيف عند فشمها في تحقيؽ العدالة لمجميع .

 العامة : اإلنسانية األخالقية المبادئ نحو التوجو مرحمة : السادسة المرحمة

ضػػػؽ مػػػع المبػػػادئ كيػػػرتبط التضكيػػػر األخبلقػػػي فػػػي هػػػذ  المرحمػػػة بمػػػا يقػػػرر  الضػػػمير كبمػػػا يت
األخبلقيػػػة التػػػي اختارهػػػا الشػػػخص ذاتػػػ  ، كالتػػػي تتصػػػؼ بالعمكميػػػة المنطقيػػػة كالشػػػمكؿ كاالتسػػػاؽ ، 
كتتصػػؼ المبػػادئ األخبلقيػػة فػػي هػػذ  المرحمػػة بأنهػػا مجػػردة ذاتيػػة االختيػػار ، أم تتصػػؼ بالتجريػػد ، 

 مة األفراد كأفراد كليست قكاعد محددة إنها مبادئ عامة لممساكاة في حقكؽ اإلنساف كاحتراـ كرا
 ( . 40-39: 2009) زاهد ،                                                          
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 التضكيػر مراحػؿ اختمػؼ مػع كػكلبرج فػي عػدد Piaget  يػرل الباحػث ممػا سػبؽ أف بياجيػ ك 

 كػكلبرج أمػا بمػرحمتيف ، األطضػاؿ نمػك التضكيػر األخبلقػي عنػد، حيػث حػدد بياجيػ  مراحػؿ  األخبلقػي
Kohlberg  بياجية ككػذلؾ ،  مػرحمتيف مسػتكل كػؿ يضػـ بػثبلث مسػتكيات ، ذلػؾ حػددPiaget 

 الرشد.   حت  الطفول  م  تسير Kohlberg كولبرج مراحل بينما األطفال ، عل  دراست  اقتصر 

 األدالقة  النمةو لمراحةل التتةابع  النظام Piaget وبياجي  Kohlberg كولبرج واستددم

  .منها وتنسلخ تل  سابقتها مرحل  كل أ  أسا  عل 

 كمةا األدالقة  التفكيةر مسةتويا  نهاية  أو لبداي  معي  س  Kohlberg كولبرج يحدد ولم

 مػف أيػان  كأف ، الراشػديف لػدل تكجػد أف يمكػف السػتة المسػتكيات مػف أم أف اعتقػدألنة   ، بياجية  فعةل

 .(  466: 2001 ، قناكم ( يتعدا  كال معيف مستكل عند يقؼ قد األفراد

 : األخالقي  التفكير أبعاد
 األخبلقي التضكير في لمحكـ أبعاد تسعة حددPiaget ( أف بياجي  1998ذكر )الغامدم ، 

  :كالتالي بعضها البعض كهي عف األبعاد هذ  كتتمايز ،

 : المختمفة  النظر وجيات إدراؾ مقابؿ في األخالقي المنظور مركزية  -1 
أم فػي المرحمػة األكلػى )األخبلقيػة  السادسػة سػف قبػؿ األطضػاؿ ففػإ Piaget حسػب بياجيػ 

كاحػد  منظػكر مػف يتـ الطضؿ كالخطأ عند الصكاب فتحديد ، ذكاتهـ حكؿ يتمركزكف خارجة المنشأ ( 
 حيػث يػرل ، مركنػة أكثػر األخبلقيػة األحكػاـ تكػكف الثانيػة )األخبلقيػة ذاتيػة المنشػأ ( المرحمػة في ،

  . لممشكبلت ةالمختمض األبعاد الطضؿ

 : مرونتيا  مقابؿ في القواعد جمود  -2
بهػذ   كالمسػاس ، تسػتبدؿ كال تتغيػر ال ثابتػة القكاعػد أف األطضػاؿ يعتقػد األكلػى المرحمػة فػي

هػذ   أف إدراؾ فػي األطضػاؿ فيبػدأ الثانيػة المرحمػة فػي أمػا ، العقػاب تسػتحؽ جريمػة األخبلقيػة القكاعد
 . ذلؾ  يتـ ، استبدالها ضركرة األفراد يرل كحيف ، المجتمع لحماية كضعت األخبلقية القكاعد

 : واقعيتو  مقابؿ في العقاب حتمية   -3
،  طبيعػي قػانكف كانتهػاؾ أخبلقػي قػانكف انتهػاؾ بػيف يميػزكف ال األكلى المرحمة في األطضاؿ

الطضػؿ  لػدل فيكػكف الثانيػة المرحمػة فػي أمػا ، تصػرفات  لكػؿ مػبلـز جػكهرم شػيء نظػرهـ فػي فالعػدؿ
 . األخبلقية  كالظكاهر المادية الظكاهر بيف الضصؿ عمى القدرة
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 : العمؿ  وراء بالدوافع مقابؿ ربط المسؤولية في الموضوعية المسؤولية  -4
الممحكظػة  الحسػية كبنتائجهػا ، األخبلقي الحكـ صحة عمى األكلى المرحمة في الحكـ يككف

دكران  تأخػذ العمػؿ كراء مػف فالقصػد الثانيػة المرحمػة يفػ أك ، العمػؿ كراء مػف بالقصػد االهتمػاـ دكف
 مهمان .

 العػدؿ روح عػف مقابػؿ تعريفػو بػالخروج ممنػوع مػا ارتكػب مػف المشػيف بفعػؿ العمؿ تعريؼ  -5
 : والتعاوف 

 كػاف إذا مقبػكؿ كغيػر مشػيف بأنػ  الضعػؿ عمػى األخبلقػي الحكػـ يكػكف األكلػى المرحمػة فػي
 ، القانكف بالثكاب الضعؿ عمى األخبلقي الحكـ ربط فيضعؼ الثانية مةالمرح في أما ، مخالضنا لمسمطة

 مجردا.ن  العمؿ فهـ عمى يزيد التركيز بؿ

  :لمعقاب التبادلية العقاب القسري مقابؿ إعادة األمور إلى حاليا أو النظرة  -6
 ـمعػرفته دكف القسػرم العقػاب األطضػاؿ يتقبػؿ األكلػى المرحمػة فػي أنػ Piaget يرل بياجي  

 العقاب يتقبمكف ال فهـفيتغير مضهكـ األطضاؿ  لمعقاب ، الثانية  المرحمة في أما بالضعؿ لصمة العقاب
 . بالضعؿ  لصمت  تضهمهـ دكف

 :  بالثأر األخذ مقابؿ السمطة عقاب عمى الموافقة  -7
 مةالممث السمطة إلى المجكء إلى يميمكف األكلى المرحمة في األطضاؿ أف Piaget بياجي  يرل
 يػرل فالطضػؿ ، المعتػدم مػع التعامػؿ المباشػر إلػى األطضػاؿ يميػؿ الثانيػة المرحمػة كفػي ، فػي الكبػار

 كهػذا ، عميػ  يعتػدم أف زميػؿ قبكلػ  مػف عػدـ مشػركعية مػف ، زميمػ  عمػى االعتػداء مشػركعية عػدـ
بعاد التبادلية لمنظرية تأكيد  . في العبلقات االجتماعية لؤلفراد  السمطة كا 
 العادؿ : التوزيع عمى اإلصرار مقابؿ معايير بال لممكافآت السمطة توزيع قبوؿ  -8

يقبؿ األطضاؿ في هذ  المرحمة األكلى تكزيع السمطة لممكافأة سكاء كاف هػذا التكزيػع خاضػعان 
لمعػػايير محػػددة أـ ال ، فػػي حػػيف يميمػػكف فػػي هػػذ  المرحمػػة الثانيػػة إلػػى مبػػدأ المسػػاكاة كمبػػدأ أساسػػي 

ف الخضكع المطمؽ لمسمطة ، فالتكزيع العادؿ أفضؿ مف أف تعطي المطيػع أكثػر قػدران لمتعامؿ بدال م
 مف العاصي ، فالمقاـ األكؿ لسعادة الرفاؽ كليس لطاعة الكبار .

 تعريؼ الواجب بأنو الطاعة لمسمطة مقابؿ رفض الطاعة العمياء واالىتماـ برفاقو اآلخريف :  –9
نػػ  الطاعػػة يعرفػػكف الكاجػػب عمػػى أ المرحمػػة األكلػػى أف األطضػػاؿ فػػي  Piaget بياجيػػ  يػػرل 

مع ما يؤمنكف ب   لمسمطة ، أما في المرحمة الثانية فاألطضاؿ ال يقبمكف أكامر الكبار إذا لـ يكف متضقان 
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جػؿ زمبلئهػـ فػي الكالػديف مػف أفعمى سبيؿ المثاؿ قد يككف لدل الطضؿ مبررات أخبلقيػة لمكػذب عمػى 
 . ( 23-20: 1998،  ) الغامدمالمعب 

 األخالقي : التفكير خصائص
 تغيرات فهناؾ ، العقمي النمك شأف شأن  األخبلقي التضكير في النمك أف Piaget  بياجي  يرل

 خصػائص سػت Piaget  بياجيػ  عنػد األخبلقػي تضكيػرالك ،  الضػرد لعمر ان كفق بها التنبؤ تحدث كيمكف

 كالتالي : ( 2008ك قاعكد ، ذكر )أب كماكهي   ب  التنبؤ يمكف الذم المنظـ لمتغيير

 :  القصدية  -1 
 عميهػا يترتػب ما خبلؿ مف كليس ، الضرد عند كالنية القصد خبلؿ مف عميها يحكـ فاألفعاؿ

  .نتائج مف

 األحكاـ : في النسبية  -2 
 الطضؿ يدرك  بينما ، في  يقع الذم السياؽ إطار في التضكير يصبح ، بالعمر الطضؿ تقدـ مع
 . كالخطأ بالصكاب مطمقة ألحكاـ األصغر كفقان 

  : األحكاـ استقالؿ -3
 األكبر الطضؿ أما ، الجزاء أك العقاب مف الخكؼ بسبب تضكير  في يسمؾ األصغر الطضؿ

  . الخاصة قرارات  بسبب مبلئـ نحك عمى يسمـ أكثر استقبلالن فهك فهك

 : لو  وكإصالح لوضع كتعديؿ العقاب استخداـ  -4
فػي  العقػاب كيػرتبط كقػع الػذم الضعػؿ أك الخطػأ عمػى يكقػع فإنػ  لػذا ، تعمػيـال غرضػ  العقاب

 مكضكع  .

  : التبادلية استخداـ  -5
 حاضرة ، حاجات  ككذلؾ اآلخر نظر ككجهات آراء تككف األخبلقي التضكير أك األحكاـ في
  . اعتبار كلها مكضع

  : الحظ لسوء الطبيعية النظرة  -6
 فقد خاطئ سمكؾ أك خاطئ لتضكير طبيعية نتيجة هك سكء فم الضرد يصيب ما كؿ فميس

  ( . 66-65:  2008)أبك قاعكد ،  الطبيعية األسباب مف ألم سبب يككف
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فقد حدد خصائص التضكير األخبلقي  Kohlberg ( Lawrence كولبرج ) لورنسأما
 عمى النحك التالي : (1990، حميدة ) كما ذكرتها

 ي :األخالق التفكير تتابع -2 
 عمػى تبنػى مرحمػة فكػؿ ، المراحػؿ بتتػابع Kohlberg كػكلبرج عنػد األخبلقػي النمػك يتميػز

 كلكف،  السادسة كحتى،  فالثانية األكلى بالمرحمة نمك  األخبلقي يبدأ فرد فكؿ ،  لها السابقة المراحؿ
قػؼ ي فعػادة السادسػة المرحمػة يصػؿ مػف مػنهـ كأقػؿ الخامسػة المرحمػة يصػمكف مػف النػاس مػف قمػة

 الممكػف كمف ، الرابعة أك الثالثة المرحمة أم الثاني المستكل في الناس عامة عند األخبلقي التضكير

 معينػة مرحمػة عنػد يقػؼ أف الممكػف كمػف ، بطيئػان  أك سػريعان  هػذ  المراحػؿ عبػر الضػرد انتقػاؿ يكػكف أف

 كمضاهيمػ  الضػرد للػد التضكيػر مهػارات تتغيػر جديػدة مرحمػة كػؿ كمػع ، األخبلقػي تضكيػر  فيهػا يجمػد

 . االجتماعية

 األخالقي : التفكير عالمية -2

 فػي المختمضػة الثقافػات عػف النظػر بغػض كاحدان  ككلبرج عند األخبلقي النمك مراحؿ تتابع يعد

 كلكػف ، معينػة قػيـ فػي أك األخبلقػي المحتػكل فػي اختبلفػات إلػى الثقافات اختبلؼ يؤدم فقد،  العالـ

 الثقافػات بعػض فػي بطيئػان  النمػك معػدؿ يكػكف كقد،  الثقافات جميع في لميةعا األخبلقي بنية التضكير

  .كاحدان  يككف أف يجب النمك تتابع كلكف ، محدكدة األدكار تمثؿ كفرص التربية فيها تككف التي

 : األخالقي التفكير تميز -3

 التضكير مف متميزان  ثابتان  نمطان  يظهركف مرحمة كؿ في األفراد أف Kohlberg ككلبرج كجد فقد

 ينظػر العػادم قبػؿ مػا المسػتكل فػي فػالضرد ، المقدمػة القصػة مضػمكف عػف النظػر األخبلقػي بصػرؼ

 مطيػع الحاالت كؿ في فهك ، لمجتمع  أك لجماعت  معايير كانت سكاء كاحدة نظرة لممعايير جميعها

  .العقاب لتجنب لشيء إال ال

 األخالقي : التفكير تجمد  -4

المػرحمتيف  ( األخبلقػي التضكيػر مػف العميػا المراحػؿ إلػى يصػمكف األفػراد جميػع ليس أن  يبلحظ
 فػرص لهػـ تػتح لػـ الػذيف األطضػاؿ أف أبحاث  في Kohlberg ككلبرج كيشير،   )كالسادسة الخامسة
 ، عند  كقضكا الذم المستكل في يتجمدكا ألف احتماالن  أكثر السنيف يككنكف مف لعدد األخبلقي النمك

 نسبيان  كهك ، الثانية المرحمة بمستكل يضكر يزاؿ كال عمر  مف السادسة عشرة سف في الذم فالمراهؽ
 لعػدة األفػراد يجمػد كعنػدما ، المرحمػة نضػس بمسػتكل يضكػر الػذم العشر سػنكات بطضؿ بالمقارنة ثابت

 االجتماعي عالمهـ مقدمات فهـ كبيف بينهـ يحكؿ قكيان  حاجزان  يبنكف معينة فأنهـ مرحمة في سنكات
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 التضكيػر تجمػد فػي السػبب Kohlberg كػكلبرج كيرجػع،  األخبلقػي كمسػتكل تضكيػرهـ يتضػؽ ال لػذما

  .كالرفاؽ األسرة أهمها كمف ، العقمي النمك جانب إلى عدة عكامؿ إلى إعاقت  أك ، األخبلقي

 كتتػيح ، األبنػاء نظػر لكجهة اآلباء فيها يستمع التي األسر أف Kohlberg ككلبرج كجد كما

دراؾ أخبلقية مكاقؼ لؤلبناء لمناقشة فرصان   التضكير في أنضج أطضالها يككف ، مختمضة نظر كجهات كا 

 . ( 52 -42:  1990) حميدة ،  الضرص هذ  أسرهـ لهـ تتيح ال الذيف أقرانهـ مف األخبلقي

كيرل الباحث أف بياجي  خالؼ ككلبرج فػي أغمػب خصػائص التضكيػر األخبلقػي ، كقػد يكػكف 
 كؿ يتضؽياجي  تناكؿ األطضاؿ في الدراسة بينما اهتـ ككلبرج باألطضاؿ كالراشديف ، ك بسبب أف بذلؾ 

 إليها ينتمكف التي الحضارة عف النظر بغض األفراد كؿ أف Kohlberg كككلبرج Piaget بياجي  مف

 يفػ يػتـ المػركر هػذا كأف ، األخبلقػي التضكيػر مػف المراحػؿ بػنضس يمػركف فيهػا يعيشػكف التػي أك الثقافػة
 . األخبلقي النمك عالمية أم ، الترتيب كبنضس كاحد اتجا 

 جوانب السموؾ األخالقي :
 التػي ) المكاقػؼ الخمقػي السػمكؾ جكانػب الحيػاة الخمقيػة أك بتقسػيـ Kohlberg كػكلبرج قػاـ

( 1990حطػب كصػادؽ ،  أبػك، كهػي كمػا ذكرهػا ) ثػبلث فئػات إلػى (بػالظهكر الخمقػي لمحكػـ تسػمح
 كالتالي :

 كهي : الخمقي الحكـ صكرتها في يصدر التي المحكات كتشمؿ  :الخمقي الحكـ قةطري -1

 كالعقػاب ، الثػكاب كالمػكـ ، المػدح ،الكاجػب يعنػي االلتػزاـ الكاجػب ،  ل  الحؽ في مقابؿ)الصكاب ، 

 . ) كالضضمة ، التبرير كالشرح الخير

 كهػي : الخمقػي الحكػـ تتضػمف التػي القيمػة: كتشػمؿ عناصػر االلتػزاـ أك  الخمقػي الحكػـ مبادئ -2

 حريػة ، باعتبارها العدالة االجتماعية االحتراـ ، الحب ، الرفاهية االجتماعية ، العكاقب ، في النظر

 ( . مشترؾ كتعاقد مصالح تبادؿ باعتبارها العدالة مساكاة ، باعتبارها العدالة

،وقمذتكمو  الخلقمٌ الحكم  مضممو  تؤلف التٌ الموضوعات وٍشمل:الخمقي  الحكـ محتوى -3

 كالقكاعػد ، القػكانيف ، المعػايير االجتماعيػة:  مثػؿ  مكضػكعات أك مؤسسػات أك قضػايا اجتماعيػة 

األدكار الشخصػػية كالنػػكاحي الكجدانيػػة  ، األدكار كالمائػػؿ المتصػػمة بالسػػمطة  الشخصػػي ، الضػػمير
لحيػاة ، الممكيػة ، الصػدؽ ، ة ، االمدنيػة ، عدالػة األفعػاؿ ، العدالػة العقابيػ كالديمقراطيػة ،  الحريػات

 . ( 181: 1990حطب كصادؽ ،  )أبك الجنس
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 األخالقي : التفكير في المؤثرة العوامؿ
 كهػي األخبلقػي التضكير نمكفي  تؤثر ، الخارجية أك الداخمية سكاء العكامؿ مفالعديد هناؾ 

 : كاألتي
 أواًل : العوامؿ الداخمية :

  :الجنسية  الفروؽ -

النمػك  معػدؿ فػي الجنسػيف بػيف بػالضركؽ يتعمػؽ فيمػا متناقضػة نتػائج عػف اسػاتالدر  كشػضت
النمػك  فػي اإلنػاث مػف أسػبؽ كػانكا الػذككر أف إلػى الدراسػات بعػض أشػارت ، سػرعت  أك األخبلقػي
 أك فػي األخبلقػي النمك في الجنسيف بيف فركؽ كجكد عدـ إلى أخرل دراسات أشارت بينما ، األخبلقي

 كالى التنميط الثقافي ، كالى البيئة إلى ترجع األخبلقي التضكير في الجنسيف بيف كؽالضر  كلعؿ ، سرعت 

 ( .  86 : 2009) مشرؼ ،  كاإلناث الذككر مف لكؿ المجتمع نظرة اختبلؼ

 : العمرية  الفروؽ -
 أشػارتمثػؿ : مػا  ، كالنضػج األخبلقػي التضكيػر نمػك بػيف كاضحة عبلقة إلى الدراسات معظـ تشير
 أخرل إلى مرحمة مف الضرد كانتقاؿ الستة الثبلثة كمراحمها بمستكياتها Kohlberg ككلبرج ريةنظ إلي 
 . بالعمر التقدـ مع

 : نفسية  انفعالية عوامؿ -
 عامميف كسنتناكؿ  التضكير األخبلقي نمكالعكامؿ النضيسة كاالنضعالية تعتب عكامؿ مؤثرة في 

  : كهما األخبلقي بالتضكير تهماعبلق مدل لنبيف النضسية العكامؿ مف مهميف
 : والخارجي الداخمي الضبط موضع - أ

 يضتقػد فيمػا ، األخبلقػي التضكيػر مسػتكل يرتضػع لػديهـ الػداخمي بالضػبط يتسمكف الذيف األفراد
 تقػيس التػي المقػاييس فػي متدنيػة كتكػكف مسػتكياتهـ العميػا لمػدرجات الخػارجي الضػبط ذكم األفػراد
 .  األخبلقي التضكير

 : الذات تقدير-ب
 أك كميتهػا فػي أك سػمبيان  ايجابيػان  لذاتػ  الضػرد يضػع  الػذم العػاـ التقػكيـ هػك تقػدير الػذات

كػاف  سػكاء التقػكيـ هػذا كيػنعكس ، كاألخبلقيػة كاالجتماعيػة كالعقمية كاالنضعاليػة  الجسمية خصائصها
 ( . 7 : 1997النجار ، ( بالسمب  أك باإليجاب
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 الذكاء : -
حققػكا  الػذكاء المرتضعػي األطضػاؿ أف لػكحظ فقػد ، األخبلقػي النمػك فػي هامػان  دكران  الػذكاء يمعػب

التقػدـ  فػي كافيػان  سػببان  لػيس كلكنػ  هػاـ دكر لػ  كالػذكاء ، األخبلقػي النمػك مػف مرتضعػة مسػتكيات
بالنسػبة  يتضػح ممػا كهػذا ، إيجابيػة ليسػت األخبلقػي بػالتضكير الػذكاء عبلقػة أف إال، األخبلقػي
 كلكف ، أذكياء األخبلقي النمك في المتقدميف األطضاؿ جميع أف Kohlberg ككلبرج كيرل ،لمجانحيف

 ضػركريان  شػرطان  يعتبػر الػذكاء أف يػدؿ ممػا ، األخبلقػي النمػك فػي متقػدميف األذكياء كؿ األطضاؿ ليس

 ( .  86:  2009) مشرؼ ،  كافيان  شرطان  ليس كلكن  ، لمنمك األخبلقي

 مستوى النمو العقمي : -
 عمػى قػدرة أكثػر الضػرد كػاف فكممػا ، العقمػي نمػك  بمسػتكل لمضػرد األخبلقػي النمػك مسػتكل يتػأثر

 مستكل إلى الكصكؿ عمى قدرة أكثر كاف كمما ، الذكاء مرتضع ككاف ، كلضظيان  عدديان  المعرفة تحصيؿ

 الػذكاء يالمرتضعػ األطضػاؿ أف عمػى الشػأف هػذا فػي عديػدة دراسات كتؤكد ، األخبلقي النمك مف متقدـ

 . منهـ ذكاء األقؿ سنهـ رفاؽ مف أنضج األخبلقي كسمككهـ األخبلقية اتجاهاتهـ تككف
 ( . 266:  1982،  زهراف                                                                 (

 ثانيًا : العوامؿ الخارجية :
 :الديني  العامؿ  -

 منهػا كػؿ فيػؤثر ، كثيقنا ارتباطا األخبلقي التضكير في لنمكبا يرتبط الديني التضكير في فالنمك
 تنميػة عمػى كتعمػؿ سػمككنا تػنظـ التػي الحميػدة األخػبلؽ عمػى يحثنػا فالػديف ، بػ  كيتػأثر اآلخػر فػي

 ( . 425:  1995،  زهراف ) كاالجتماعي الضردم الضمير

   : اجتماعية ) األسرية ( عوامؿ -
 كأسػمكب الكالػديف عبلقػة مثػؿ األخبلقػي التضكيػر نمػك يفػ تػؤثر التػي االجتماعيػة العكامػؿ
 ، ل  األسرية بالخمضية لمطضؿ األخبلقي النمك يتأثر، حيث  األخبلقي النضج كمستكل التنشئة الكالدية

 إليػ  كصػؿ الػذم األخبلقػي النمػك مسػتكل أك ، االجتمػاعي االقتصػادم بالمسػتكل يتعمػؽ فيمػا سػكاء

 الصػراعات كقمػة ، كالحنػاف بالحػب كالشػعكر ، كاألمػف سػتقرار العػائميباال الشػعكر أف كمػا ،الكالػداف

 كاألقػراف اإلخػكة بػيف المتبػادؿ االحتػراـ عمػى القػائـ السػميـ كالتضاعؿ ، فيها الطضؿ إقحاـ كعدـ األسرية

 عػف كشػضت فالدراسػات ، األخبلقيػة لمقكاعػد الطضػؿ إدراؾ نمػك تػؤثر فػي التػي العكامػؿ أهػـ مػف تعتبر
  األـ قبؿ مف العاطضة انعداـ كأسمكب لؤلب التسمطي كاألسمكب االرتقاء األخبلقي بيف بةسال عبلقة

 ( . 82:  2008) أبك قاعكد ، 
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  : ثقافية عوامؿ -
  عصػر فػي خاصػة كنحػف ، األخبلقػي التضكيػر عمػى المػؤثرة العكامػؿ أهػـ مف تعتبر الثقافةك 
مػؤثران كمتػأثران ، كالثقافػة  بهػا كتتصػؿ تجػكؿت أف تسػتطيع صػغيرة قريػة العػالـ أصػبح إذا ، العكلمػة

 تساعد عمى إيجاد حمكؿ لممشكبلت األخبلقية التي تكاج  .

 ثقافػة مػف الثقافيػة الخصػائص انتقػاؿ فػي الرئيسػي الػدكر الهائمة االتصاالت ثكرة لعبت كقد
 ، ةالثقافيػ الخصػائص النتقػاؿ بالنسػبة المعبػة قكاعػد مػف االتصػاالت ثػكرة كغيػرت ، أخػرل إلػى

 إلى مالت الكضة فإف لذلؾ ، كالمالية كالثقافية المعرفية اإلمكانيات نضس لها ليست فالشعكب بثقافاتها
 فػرض بػذلؾ محاكلػة ، المتقدمػة االتصػاالت كسػائؿ عمػى لتسػيطر الشػعكب مػف عػدد صػغير جانػب
 كالعمػـ ،   المتمقػي بػدكر تكػكف أف لهػا فضػمت التػي الشػعكب بقيػة عمػى كتضكيرهػا األخبلقػي قيمهػا
 بػيف الضػرد يميػز فبػالعمـ ،  التضكيػر حسػف عمػى كتػدريبها العقميػة المػدارؾ تكسػيع فػي إيجابيػة عبلقػة
أيضػػان عامػػؿ مهػػـ فػػي اكتسػػاب التضكيػػر عػػف طريقهػػا يكتسػػب العمػػـ فتعتبػػر  ةكالمدرسػػ كالقبػػيح الحسػػف

  أف حيث ، ألخبلقيا التضكير نمك في المدرسية البيئة دكر أهمية عمى ككلبرج يؤكداألخبلقي ، حيث 
 ، األخبلقػي النمػك فػي كالمػؤثرة المتاحػة اإلمكانػات كتكفير ، المناسب الجك تكفير عمى تعمؿ المدرسة
 . ( 84-83:  2008،  القاعكد )  أخبلقية معرفية صراع لمكاقؼ التعرض خبلؿ مف كذلؾ

 االتجاه المعرفي في تفسير التفكير األخالقي :
 ف غير  مف فركع عمـ النضس في نقطتيف أساسيتيف :يختمؼ عمـ النضس المعرفي ع

إنػػ  يقبػػؿ باسػػتخداـ الطريقػػة العمميػػة كيػػرفض بشػػكؿ عػػاـ أسػػمكب االسػػتبطاف كطريقػػة لمضحػػص  أكالن : 
 كالبحث .

إن  يقر بشكؿ صريح بكجكد حاالت عقمية داخمية ، مثؿ اإليمػاف كالرغبػة كالػدافع ، كهػك أمػر  : ثانيان 
 ية .ال تقر  المدرسة السمكك

ف مػف أهػـ مػػا قػدـ فػػي نمػك التضكيػر األخبلقػػي مػف كجهػػة النظػر المعرفيػة مػػا قدمػ  كػػكلبرج كا  
Kohlberg   الػػػػذم اعتمػػػػد عمػػػػى إسػػػػهامات بياجيػػػػPiaget   فػػػػي هػػػػذا المجػػػػاؿ ، حيػػػػث قػػػػدـ بياجيػػػػ

Piaget  نظريت  في النمك المعرفي ثـ نظريت  في نمك التضكير األخبلقي ، كلذا يػربط المعرفيػكف مػف
نمك التضكير األخبلقي بالنمك المعرفي ، حيث يعد النمك  Kohlbergكككلبرج  Piagetؿ بياجي  أمثا

 المعرفي شرطان أساسيان كضركريان لكن  غير كاؼ إلحداث نمك التضكير األخبلقي
 . ( 59:  2008،  )العمرم                                                           

 ت يشتمؿ عميها االتجا  المعرفي تحدثت عف التضكير األخبلقي كمنها :كهناؾ عدة تضسيرا
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 :األخالقي  التفكير لنمو Piaget تفسير بياجيو -2

 النضس عمـ في  النظريات أهـ مف Piaget  Jean لػ جاف بياجي  المعرفي االرتقاء تعد نظرية     
 في نظرية ، المعرفية نظريت  مع اتساؽ في (1932) عاـ منذ Piaget بياجي  طكر كقد ،الحديث 

 .  األخبلقية أحكامهـ دراسة خبلؿ مف األطضاؿ لدل النمك األخبلقي

باهتمام  بمػدل قػدرة األطضػاؿ عمػى التضاعػؿ االجتمػاعي  Piagetبدأت دراسات بياجي  كلقد 
كفهػػػـ النظػػػػاـ االجتمػػػاعي مػػػػف خػػػبلؿ لعػػػػبهـ لمعبػػػة الكريػػػػات )البميػػػة( ذلػػػػؾ ألنهػػػا قائمػػػػة عمػػػى نظػػػػاـ 
اجتماعي مككف مف قكاعد كقكانيف ، كانطبلقان مػف هػذ  المبلحظػات بػدأ بياجيػ  اهتمامػ  بدراسػة نمػك 

سػػػنة مػػػف خػػػبلؿ مبلحظػػػة سػػػمككهـ أثنػػػاء المعػػػب 12-6األخبلقػػػي عنػػػد األطضػػػاؿ فيمػػػا بػػػيف  تضكيػػػرال
العتقػػاد  بػػأف ذلػػؾ هػػك أفضػػؿ طريقػػة لمكشػػؼ عػػف تضكيػػر األطضػػاؿ األخبلقػػي ، إذ أف فهػػـ أخبلقيػػات 

ضؿ تعتمد مف كجهة نظػر  عمػى تحميػؿ هػذ  القكاعػد كمػدل احتػراـ الضػرد لهػا ، كانطبلقػان مػف كجهػة الط
األخبلقػػػي يخضػػػعاف  تضكيػػػرالمعرفيػػػة كمػػػف مبلحظاتػػػ  كجػػػد بياجيػػػ  أف النمػػػك المعرفػػػي كنمػػػك ال نظػػػر 

كما يتبعػ  مػف نضػج معرفػي مػف جانػب ، كخبػرة األطضػاؿ مػع الكبػار كالتػي تػرتبط  يلمنضج البيكلكج
 ( .  17 : 1998 ، الغامدم ي البداية باالحتراـ األحادم الجانب )ف

 االجتماعي النظاـ لقكاعد الضرد احتراـ مفأساسان  تتألؼ Piaget  بياجي  عند كاألخبلقيات
 اهتمامػان  يتضػمف بالعدالػة الناضػج كاإلحسػاس ، بالعدالػة إحساسػ  إلػى باإلضػافة الػذم يعيشػ  ،
 غيػر فهػك ، ذاتػ  حػكؿ يتمركز الطضؿ أف Piaget  بياجي  كيؤكد ، ساكاةكبالم الناس بالتبادلية بيف

 كاحػدة النظػر كجهػات كػؿ أف يعتقػد فالطضػؿ ، اآلخػر نظػر يػرل كجهػة أف – كبيػر حػد إلػى – قػادر
 مقدسػة القكاعػد كػؿ أف األخبلقيػة أم الكاقعيػة تحكمػ  الطضػؿك  ، كسػمكك   نظػر  كجهػة تماثػؿ كهػي
 التػي هػي اآلخػريف قكاعػد أف بمعنػى ، تػابع الطضػؿ لػدل األخبلقػي ضكيػركالت ، لمتغييػر قابمػة كغيػر
  أسكد أما أبيض أما بقاعدة األشياء عمى الحكـ كيقيـ ، الكبار مف يماثم  كمف خاصة كالد  ، تحدد 

 ( . 64:  2008) أبك قاعكد ،                                                               

أف األخػػبلؽ ال تقػػؼ عنػػد هػػذا الحػػد المضػػركض عمػػى الضػػرد مػػف Piaget يػػ  كمػػا يػػرل بياج
الخػػارج بػػؿ تتخطػػا  حيػػث يتحػػكؿ الػػدافع لمحكػػـ األخبلقػػي مػػف القكاعػػد كالقػػيـ االجتماعيػػة إلػػى دافػػع 
داخمػػي أك ذاتػػي مػػف الضػػرد نضسػػ  فيدفعػػ  ذلػػؾ إلػػى التعػػاكف أك إلػػى العدالػػة مػػع اآلخػػريف كذلػػؾ طبقػػان 

 ( . 15:  2001طبقان لمكازع األخبلقي الذاتي ) المرعب ،  لمقكاعد الثقافية ال
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 الحاسػة كلكػف ، فقػط البدايػة فػي حػدثت قػد األخػبلؽ فػرض أف عمػى Piaget بياجي  يؤكدلذا 

 أنها أم ، المصدر داخمية األخبلقية إلى المصدر خارجية األخبلقية مف كتتج  ترتقي لمنمك األخبلقية

 هنػا كمػف،  االقتنػاع عمػى تقػكـ ذاتيػة بقكاعػد االلتػزاـ إلػى الػذات ارجخػ مػف لقكاعػد االنصػياع مػف تنتقػؿ
  معينة مراحؿ عبر كالنمك لمتطكر تخضع الشخصية في كسمة األخبلقية بياجي  أدخؿ

 ( .  181:  2003 ، العكاممة)                                                               

 االجتماعيػة بيئتػ  مػع اإلنسػاف تضاعػؿ أثنػاء مختمضػة نمػك احػؿمر  فػي يمػر األخبلقػي كالتضكيػر
 كضػع عمػى كقدرتػ  ، بديمػة نظػر كجهػات لكجػكد الطضػؿ إدراؾ أف Piaget بياجيػ  كيػرل ، كاألخبلقيػة

 أم ، األخبلقػي التضكيػر في لتقدم  ان ضركري ان كشرط ان معرفي ان أساس يعتبر ، آخر شخص مكاف في نضس 

 . األخبلقي التضكير لنمك ضركريان  شرطان  يعتبر اآلخر الشخص دكر ذأخ عمى الطضؿ قدرة نمك أف
 ( .  190:  1991) محمد ،                                                                  

 :  األخالقي التفكير لنمو Kohlberg كولبرج تفسير -3
 التضكيػر نمػك قيػاس فػي كأسػمكب  نظريتػ   Lawrence Kohlberg كػكلبرجلػكرنس  طػكر

 األخبلقػي بصػضة كالنمػك عامة بصضة المعرفي في النمك Piaget  بياجي  فكرة مف ان منطمق األخبلقي
 أحدثأهـ ك  مف Kohlberg ككلبرج نظرية تعتبركما ، كلكنها أكثر ضبطان كتنظيمان منها ،  خاصة

، كنمػك التضكيػر األخبلقػي المعرفية المعاصرة التي تحدثت عف النمك األخبلقي بشكؿ عػاـ  نظرياتال
 بشكؿ خاص ، إذ إنها تعتبر مف أكثر النظريات ثراءن مف حيث استثارتها لمبحكث في التضكير .  

 (1958) عػاـ لمػدكتكرا  رسػالت  إلػى األخبلقػي بػالتضكير Kohlberg كػكلبرج اهتمػاـ يعػكدك 
  Baldwin كبالدكيف Piaget بياجي  "مف استمدها التي األخالقي السموؾ محكمات حدد فيها كالتي

 : يمي  فيما يحددها كالتي MEED كميد hero Durkheim  كهيركدكركايـ
  .قيمي بحكـ مسبكقان  يككف أف بد ال األخبلقي الضعؿ -1

 األخرل . القيمية األحكاـ عمى أكلكية لها األخبلقية األحكاـ  -2
مكقؼ  في الضعؿ كاتجن عمى تقتصر ال أسباب عمى تؤسس أك تبرر ما عادة األخبلقية األحكاـ  -3

 معيف .
 (.  181:  1990حطب كصادؽ ،  أبك مكضكعية ) بها يقكـ مف يعتبرها األخبلقية األحكاـ  -4

 اإلكمينيكيػة الطريقػة عمػى األخبلقػي التضكيػر لنمػك قياسػ  فػي Kohlberg ككلبرج اعتمد كلقد

 تقػدـ قصػص عمػى اعتمػد حيػث األخبلقػي ، التضكيػر نضػج مسػتكل تحديػد بهػدؼ بياجيػ  التػي قػدمها

 "نعػـ" ػ ب المعضبلت هذ  عف اإلجابة كاعتبر ، أخبلقية قرارات لتقديـ الضرد تستحث أزمات افتراضية
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 مػف اإلجابػات هػذ  خمػؼ يكمف الذم التضكير عف البحث في يهتـ كاف هنا كمف كاؼ ، غير  "ال" أك

 . ( 71:  2009الحكـ ) مشرؼ ،  ذلؾ إلى أدت التي األسباب عف الكشؼ خبلؿ

 المعدـ الرجؿ هذا زكجة مرض تضترض كالتيHinz)  هينز( قصة القصص هذ  أمثمة كمف

 يرغػب أنػ  إال ، لػ  ان عبلجػ يكػكف أف يمكػف دكاء الصػيادلة أحػد اكتشػؼ الػذم السػرطاف مػف بنػكع 
يسػتطع  لػـ فإنػ  المطمكب المبمغ تدبير( هينز) محاكلة مف ، كبالرغـ كمضت  ما أضعاؼ بعشرة فيبيع 
أماـ  ، المبمغ بقية تأجيؿ يقبؿ لـ كما لمدكاء كقيمة الصيدلي يقبم  لـ ما كهك ، نصض  مف كثرأ جمع
 يسػرؽ أف يجػب هػؿ تخػاذ ( اهينػز) عمػى الػذم القػرار افتػراض المضحػكص مػف يطمػب الكضػع هػذا

 ( . 9:  2001) الغامدم ،  ؟ لماذا ، الحالتيف كمتا في التبرير تقديـ عمي  كما ؟ ال الدكاء أـ

 فػي أجريػت عديػدة دراسػات مف كغيرها السابقة القصة كرفاق Kohlberg  ككلبرج كاستخدـ
 دكؿ اآلخػر كبعضػها متقدمػة دكؿ بعضػها العػالـ مػف أخػرل دكؿ كتسػع األمريكيػة الكاليػات المتحػدة

 .  نامية

 سػاعتيف لمػدة مضحػكص كػؿ مػع مقػاببلت إجػراء عمػى اعتمد قدKohlberg  ككلبرج ككاف 
 االسػتجابات بتحميػؿ كقػاـ ، مركنػة أكثػر بطريقػة المضحػكص لػدل األخبلقػي تضكيػريػتضحص ال حتػى

 السػمكؾ جكانػب مػف جانبػان  30 ضػكء فػي كمراحمػ  األخبلقػي التضكيػر نمػك إلػى مسػتكيات لمتكصػؿ
 ( . 33:  2004 ، )الكحمكتاألخبلقي 

 يعتمػد قيػةاألخبل كالمشكبلت األفراد استجابات فهـ في Kohlberg ككلبرج اتجا  كاف كلقد
 لمنمك األساسي المضهكـ أف ككلبرج كراءها، كاعتبر الكامنة التضكير كأنماط العقمية األبنية تحميؿ عمى

 . العدؿ األخبلقي هك

 الطريقػة عمى أم األخبلقي التضكير عمى  Piagetبياجي  مثؿ Kohlberg ككلبرج ركز كقد

 أف يػرل ألنػ  ذاتهػا، األخبلقيػة االسػتجابة عمػى كلػيس األخبلقيػة المشكبلت في األفراد بها يضكر التي

 لكؿ كلكف السمكؾ نضس يسمكاف فرداف مثبلن  يكجد فقد السمكؾ، مغزل يتجاهؿ عمى االستجابة التركيز

 االتجػا  أف عمػى Kohlberg ككػكلبرج  Piagetبياجيػ  مػف كػؿ كيتضػؽ، بػ  خاصػان  هػدفان  منهمػا

 كخبػراتهـ البيكلكجيػة إمكانػاتهـ تضاعؿ نتاج هك مالذ ، المعرفي تطكرهـ مف ينبثؽ لؤلطضاؿ األخبلقي

  األخبلقي الحكـ نمك في بالمرحمية ينادياف فهما كبالتالي ، االجتماعية
 .(  72- 71:  2009) مشرؼ ،                                                      
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  :من في كل  Piagetاتفق من بياجيه Kohlberg كولبرج ويري الباحث أن

  .  األخبلقي لمتضكير كأساس المعرفية األبنية أهمية عمى التأكيد -
 . العدؿ هك األخبلقي لمنمك األساسي المضهكـ أف منهما كؿ تضؽا -
 استخدـ ثـ كمف ، األخبلقي النمك لتقييـ الطرؽ أنسب هي اإلكمينيكية الطريقة أف منهما كؿ اعتبر -

 ردكدهػـ طريػؽ عػف األفػراد لػدل األخبلقػي التضكيػر سػتكلم عمػى لمتعرؼ افتراضية قصصان  منهما كؿ

 . القصص بتمؾ المتعمقة األسئمة عمى
نما ، التمقيف طريؽ عف يتأتى ال األخبلقي النمك أف كبلهما يتضؽ -  األقراف بيف التضاعؿ طريؽ عف كا 

 . كالبيئة
 :    ما يميفيPiaget بياجيو مع  Kohlbergمؼ كولبرج تخوا

 . األخبلقي النمك تحقيؽ في المعرفي لمنمك برأك أهمية Kohlberg ككلبرج قد أعطى -
 حػكؿPiaget  بياجي  قصة تدكر فبينما  ، منهما كؿ استخدمها التي القصص في اختبلؼ هناؾ -

 عنػد األسػئمة ككػذلؾ ، بعػد مػف أكثػر حػكؿ تػدكر Kohlberg كػكلبرج عنػد قصػة كؿ فإف ، كاحد بعد

 كػكلبرج أسػئمة بينمػا ، محػدديف شػيئيف بػيف االختيػار فػي الغالػب فػي تنحصػر  Piagetبياجيػ 
Kohlberg  اتجا  مف أكثر كتغطي مضتكحة . 

 ، بينهما تختمؼ أهميت  أف إال األقراف بيف لمتضاعؿ كبرل أهمية يعطي منهما كؿ أف مف الرغـ عمى- 
   كػكلبرج نػدع أهميتػ  بينمػا ، الكجدانيػة المشػاركة زيػادة فػي تكمػف Piaget بياجيػ  عنػد فأهميتػ 

Kohlberg  كجهػات عمػى كالتعرؼ الذات حكؿ التمركز مف لمتخمص أكبر فرصة إعطاء في تكمف 

 . المختمضة النظر

 التفسير اإلسالمي لمتفكير األخالقي :
، لػذلؾ  يعتبر عمـ األخبلؽ مف العمكـ الهامة التي أسهب العديد مف عمماء الديف في ذكرهػا

 :ديف كالتالي سكؼ نتناكؿ آراء بعض عمماء ال

الضاضػحة  كالمخػازم الدافعػة كالمهمكػات القاتمػة السػمكـ هػي السػيئة األخبلؽ أف الغزالي اعتبر
اهلل  نػار إلػى المضتكحػة األبػكاب كهػي العػالميف ، رب جػكار عػف المبعػدة كالجنائػب الكاضػحة ، كالرذائؿ
  عيـن إلى القمب مف المضتكحة األبكاب هي الجميمة األخبلؽ أف كما تعالى ،

 ( . 30: 1987) الغزالي ،                                                                     

أف " لػيس شػيء مػف األخػبلؽ طبيعيػان لئلنسػاف ، كال نقػكؿ أنػ  غيػر  ابف مسػكويوبينما قػاؿ 
  "عان أك بطيئان طبيعي ، كذلؾ أنا مطبكعكف عمى قبكؿ الخمؽ ، بؿ ننتقؿ بالتأديب كالمكاعظ ، إما سري

 . (  41 : 1959 ،) ابف مسككي  
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التػي  المسػائؿ كمػف بػاألخبلؽ ، اهتمامػان  المسػمميف الضبلسػضة أكثػر مػف كػاف فقػد الفػارابي كأمػا
بهػا  يسػتطيع بقػكة مػزكد اإلنسػاف أف يػرل حيػث اكتسػابها ، أك األخبلؽ فطرية مسألة الضارابي بها اهتـ
كدرجػة  التربيػة بكسػائؿ ذلػؾ بعػد اإلنسػاف يمػر ثػـ فيػ  ، فطريػة ةالقػك  كهػذ  القبػيح أك الحسػف يضعػؿ أف

 يكػكف ذا كعندئذ السمكؾ في الجانبيف أحد إلى االنحياز مف معها يتمكف ضعضها أك اإلرادة كقكة العمـ

 ( .  357 : 2006 ، ناصر(  فقط شرير سمكؾ أك فقط ، خير سمكؾ

 األنساؽ األخالقية :
 األنساؽ األخبلقية كهي : ( مجمكعة مف 2000، ليمي ذكر )

العمػػـ الكضػػعي لؤلخػػبلؽ : كهػػك الػػذم يصػػؼ المعػػايير األخبلقيػػة لمنػػاس فػػي المنػػاطؽ المختمضػػة  -1
 كطبقا لتنكع سنكات العمر .

 العمـ المعيارم لؤلخبلؽ : كهك الذم يقرر صحة المعايير األخبلقية . -2

 في إطار كمى عاـ . مف خبلؿ مكضعها الضمسضة األخبلقية : كهي تبحث صحة تمؾ المعايير -3

 ة الصحيحة عمى حاالت عينية جزئية.عمـ األخبلؽ التطبيقي : كهك يطبؽ المعايير األخبلقي -4

 التهذيب األخبلقي : كهك يستهدؼ تحسيف السمكؾ كتهذيب  . -5

 ( . 36-35 : 2000،  ليمي فف مزاكلة الحياة الصالحة ) -6

 مصادر اإللزاـ األخالقي :
 أواًل : الديف :

عػػف  قػدران معركفػان مػف أصػكؿ األخػبلؽ ال تختمػؼ فيػ لػديها جػد ة نأمػؿ تػراث أم عنػدما نتأمػ
يولػد عمػى إال و مولػود  ما مف " :   غيرها كذلؾ لضطرتها التي فطرها اهلل عميها ، كذلؾ تأكيد لقكلػ

كلقػد جػاءت الرسػاالت السػػماكية  ، ( 4:56) أبػػو داوود : " وينصأرانه يهودانأأه فأببواه،  الفطػرة
النػاس  ، كتحػث ، كتزيػدها كضػكحان  ، كتؤكد القيـ المشتركة بيف بني اإلنساف عاني الضطريةالم كيز لت

جػػاءت لتضػػع كمػػا  ، ، كتحػػذرهـ مػػف تركهػػا بالكعيػػد كالعقػػاب ، كتعػػدهـ بػػاألجر كالثػػكاب عمػػى فعمهػػا
 " األخأالق مكأارم ألتمم بعثت إنما " :    ، كبهذا نضهـ قكل المحددة لتطبيقات هذ  األخبلؽ األطر

مع األخبلؽ المكتسبة التي يتعممها مف  ، فبذلؾ تكتمؿ لئلنساف أخبلق  الضطرية ، (3:) األلباني : 
 . الشرائع السماكية

األدياف لػف تخػرج عػف طبيعتهػا فػي اعتبػار الػنضس الصػالحة هػي  بأف "  الغزالي كما أضاؼ
 "  ارةالبرنامج المضصؿ لكؿ إصبلح ، كالخمؽ القكم هك الضماف الخالد لكؿ حض

                                                          . ( 21:  1987،  الغزالي )                                                           
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مضهكـ األخبلؽ اإلسبلمية أكسع مضهكمان مما جاءت ب  األدياف كالضمسضات حتى اآلف ،  كيعد
يدخؿ في إطارها جميع العبلقػات اإلنسػانية حتػى عبلقػة اإلنسػاف بغيػر   حيث إف األخبلؽ اإلسبلمية

مػػف الكائنػػات األخػػرل الحيػػة ، كالسػػمكؾ األخبلقػػي فػػي نظػػر اإلسػػبلـ هػػك كػػؿ سػػمكؾ خيرػػر يقػػكـ بػػ  
 ( . 12 :1983 ،اإلنساف بإرادة خيررة كلغاية خيررة  ) يالجف 

لزامية  لذا نجد أف األخبلؽ في اإلسبلـ تعد ايجابية  أم يممكها ال كازعة قكة مف لما كراءها كا 

 كطمػب اهلل خشػية تمثمهػا نضسػية األخػبلؽ اإلسػبلمية فػي الكازعػة كالقػكة ، الكجػكد في آخر خمقي نظاـ

                 ، كاآلخػرة  الػدنيا فػي كعقابػ  مػف معصػيت  كالخػكؼ ، كنعيمػ  جنتػ  فػي كالطمػع ، الػدنيا فػي رضػا 
 كالتػي يحػددها ، اإلنسػاني لمسػمكؾ المنظمػة كالقكاعػد المبػادئ أنهػا ىعمػ اإلسػبلمية األخػبلؽ تعػرؼك 

  الكج  األكمؿ عمى العالـ هذا في كجكد  مف الغاية يحقؽ نحك عمى اإلنساف حياة لتنظيـ الكحي
 ( .  22 :2008 ،الشمرم  )                                                                   

ف ، كمعنػى لضظػان  مػرتيف الكػريـ القػرآف فػي ( خمػؽ ) لضػظ كرد كقػد مميئػان  كمػ  القػرآف كػاف كا 
  : التالية المكاضع في كذلؾ السامية ، األخبلقية بالمبادئ

 (311: آّخ  انشؼسا )سٌزح }ئٌِْ ىَرَا ئِنَّب لُهُكُ انْأًََّنِنيَ { تعالى قكل  في األكلى -1 
اهلل  لنبي عاد قبيمة عصياف في كهي ، الظالميف ابرةالجب خمؽ تقبيح أجؿ مف اآلية هذ  كردت كقد
 . هكد

 . ( 4 : آّخ انمهىسٌزح )}ًَئََََِّ نَؼَهَ لُهُكٍ ػَظِْىٍ {تعالى قكل  في الثانية-2

 كآلػ  عميػ  اهلل صػمكات محمػد لمنبػي كػاف مػا لبشػر كػاف ما أن  الشريضة النبكية السيرة كتؤكد
  . كرحمة كرأفة محبة كأكثرهـ ، خمقان  سالنا أحسف كاف فقد ، مف األخبلؽ كسمـ

ليسػت  إنهػا إذ ؛ األعمػى مسػتكاها في فهي اإلسبلمية األخبلؽ سمك عمى السيرة كتب كتؤكد
نما استحسانهـ أك رضاهـ عمى لمحصكؿ كال البشر لعقاب تجنب ،  اهلل أجؿ مف لذاتها أخبلؽ هي كا 

،  يعذبػ  كال يطيػؽ ال مػا يحممػ  كال يعذبػ  ال الحيػكاف يػرحـ كاإلنسػاف ، اإلنسػاف أخي  يرحـ فاإلنساف
 بها  اهلل أمد  خيرات هي التي بثركاتها يعبث فبل لمطبيعة اإلنساف مف تككف كالرحمة

 ( . 23:  2009) مشرؼ ،                                                                    

ف العبادات التي شرعت في اإلسبلـ كاعتبرت أركك  انان فػي اإليمػاف بػ  ليسػت طقكسػان مبهمػة ا 
مف النػكع الػذم يػربط اإلنسػاف بػالغيكب المجهكلػة ، كيكمضػ  بػأداء أعمػاؿ غامضػة كحركػات ال معنػى 

إليػ  ، هػي تمػاريف متكػررة لتعكيػد المػػرء أف  بلهػا ، كػبل فػالضرائض التػي ألتػـز اإلسػبلـ بهػا كػػؿ منتسػ
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  األخػبلؽ مهمػا تغيػرت أمامػ  الظػركؼ فهػي أشػب  يحيا األخبلؽ الصحيحة ، كأف يظؿ متمسكان بهذ
بالتمػػاريف الرياضػػػية التػػػي يقبػػؿ عميهػػػا  اإلنسػػػاف بشػػغؼ ، ممتمسػػػان مػػػف المداكلػػة عميهػػػا عافيػػػة البػػػدف 

 ( . 7 :1987،  ) الغزالي كسبلمة الحياة

كالقػػػراف الكػػػريـ يبػػػيف هػػػذ  الحقػػػائؽ فالصػػػبلة الكاجبػػػة عنػػػدما أمػػػر اهلل بهػػػا أبػػػاف الحكمػػػة مػػػف 
َّْؼَهكُى َيك           تهاإقام ًَانهَّكُو  ًََنكِرْلُس انهَّكِو َأْلَجكُس  ًُنَككِس  ًَاْن ٍِ اْنَفْحَشكب   ٌَّ انصَّكَهبَح َتْنَيكَ َػك ًََأِلِى انصََّهبَح ِئ سكٌزح   ) {ب تَصْكنَؼٌٌَُ  } 

 (.44آّخ   : انؼنكجٌد

بػػػيف تمػػػاـ عمػػػكد الػػػديف كهػػػي الصػػػبلة كبػػػيف االلتػػػزاـ الخمقػػػي كالبعػػػد عػػػف  ـقػػػد ربػػػط اإلسػػػبلك 
}انْحَجُّ أَشْيُسٌ يَّؼْهٌُيَبدٌ فًٍََ فَكسَضَ فِكْيٍَِّ انْحَكجَّ    احش كالمنكرات ، كما ربط بين  كبيف الحج فقاؿ تعالى الضك 

 (.391: آّخ  انجمسح)سٌزح  فَالَ زَفَثَ ًَالَ فُسٌُقَ ًَالَ جِدَالَ فِِ انْحَجِّ ًَيَب تَفْؼَهٌُاْ يٍِْ لَْْسٍ َّؼْهًَْوُ انهّوُ {

 ؿ :ثانيًا : العق
يعتبػػر العقػػػؿ منبعػػػان لؤلخػػػبلؽ عنػػد اإلنسػػػاف لهػػػذا نبلحػػػظ أف القػػرآف الكػػػريـ يقػػػؼ دائمػػػان ضػػػد 

 عدكيف قديميف لمسمكؾ األخبلقي كهما : 
 ( .314: آّخ  اننسب )سٌزح } فَالَ تَتَّجِؼٌُاْ انْيٌٍََ أٌَ تَؼْدِنٌُاْ {إتباع الهكل  (1

سػػبلـ نظػػر المػػرء إليػػ  ، أف الجػػرم (  أف " أكؿ مػػا يمضػػت اإل25: 1987،فقػػد ذكػػر )الغزالػػي 
مع الهكل ، كاالنصياع مع كساكس  التي ال تنقضي ، لف يشجع النضس كلف يرضي الحؽ ، فػالنضس 
كمما ألضػت مكطنػان لشػهكتها أحبػت االنتقػاؿ منػ  إلػى مػكطف آخػر ، كهػي فػي رتعهػا الػدائـ ، ال تبػالي 

} ًَنَكب  تباع هذ  األهػكاء المحرمػة قػاؿ تعػالى بارتكاب اآلثاـ كاقتراؼ المظالـ ، كمف ثـ حذر القرآف إ

َ ػٍَ سَجِْمِ انهَّوِ ئٌَِّ انَّرٍَِّ َّضِهٌٌَُّ ػٍَ سَجِْمِ انهَّوِ نَيُىْ ػَرَاةٌ شَدِّدٌ ثًَِ :  ص)سٌزح  ب ََسٌُا ٌَّْوَ انْحِسَبةِ {تَتَّجِغِ انْيٌٍََ فَُْضِهََّ

 .(62آّخ 

                                                                                     دََْب آثَب ََكككككب ػَهَكككككَ أُيَّكككككخٍ ًَئََِّكككككب ػَهَكككككَ آ َكككككبزِىِى يُّيْتَكككككدًٌَُ {     }ثَكككككمْ لَكككككبنٌُا ئََِّكككككب ًَجَككككك   االنقيػػػػػاد األعمػػػػػى (2

 .  (66: آّخ  انزلسف)سٌزح 

ْ لَكبٌَ   }فهؿ الذيف يريدكف اقتضاء أثر أسبلفهـ ببل تمييز ، يرضػكف ألنضسػهـ ذلػؾ حتػى كلػك  

 ( .311: آّخ  انجمسح )سٌزحآثَبؤُىُىْ الَ َّؼْمِهٌٌَُ شَْْئبً ًَالَ َّيْتَدًٌَُ {
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نمػا تكجػ  إليػ  بػالمعنى الصػحيح    رشػاد  كا  فضي اإلنساف قػكة باطنػة ال تقتصػر عمػى نصػح  كا 
، نضس )أكامر( بأف يضعؿ أك ال يضعؿ ، فماذا تككف هذ  السمطة إف لـ تكف هذا الجانب المنيػر مػف الػ

 ( . 9 : 1996، أال كهك العقؿ ) حممي 

 ثالثًا : العمـ :
يعػػػد العمػػػـ مػػػف المصػػػادر الهامػػػة التػػػي يكتسػػػب بهػػػا الضػػػرد األخػػػبلؽ ك لمػػػا كانػػػت المؤسسػػػة 
التعميميػػة هػػي المسػػػئكلة بالدرجػػة األكلػػػى عػػف إعػػػداد البشػػر ك بنػػػاء شخصػػية الطالػػػب ، فإنهػػا تكػػػكف 

بػيف مسػئكليتها فػي تعمػيـ العمػـ كمسػئكليتها فػي بنػاء الخمػؽ  ، فبل انضصػاؿ  بالضركرة مؤسسة أخبلقية
 بؿ إف النهكض بالمسئكلية الخمقية هك أضمف الطرؽ لتيسير النهكض بالمسئكلية العممية .

ك   كما أف التعميـ ال يقتصر عمى المدرسة بؿ كيشمؿ المجتمع فالثقافة السائدة في المجتمع
 ( . 4 : 2005 ،ان عمى الضرد ) العضيضي ما يضعم  اآلخركف البد أنها ستترؾ أثر 

 : المفاىيـوعالقتو ببعض التفكير األخالقي 
 :  Moral Developmentالنمو األخالقي -2

حينما يتناكؿ عمماء النضس مصطمح النمك األخبلقي فإنهـ عادة يعنكف بذلؾ تكػكف المعػايير 
التغيػػرات النكعيػػة التػػي تطػػرأ عمػػى  الداخميػػة التػػي تحكػػـ السػػمكؾ ، فػػالنمك األخبلقػػي عبػػارة عػػف جممػػة

األحكاـ األخبلقية لمضرد أثناء فترة نمك  ، كقد عرؼ كػكلبرج النمػك األخبلقػي بأنػ  حركػة متقدمػة نحػك 
هػذا كيضػـ النمػك األخبلقػي ثبلثػة ، تأسيس الحكـ كاالختيار كالتضكير األخبلقي عمػى مضػاهيـ العدالػة 

، كككلبرج اهتـ بالجانب الحكمي   أف كبلن مف بياجي ، السمكؾ ، إالجكانب هي : المشاعر ، الحكـ 
  ( . 57:  2008) العمرم ،  في النمك األخبلقي

 : Moral behaviorالسموؾ الخمقي  -3
 بداخمػ  يتضمف معقد سمكؾ الخمقي فالسمكؾ الخمقي ، السمكؾ عف التضكير االخبلقي يختمؼ

  .العناصر هذ  أحد إال هك ما يركالتضك عديدة ، عكامؿ حدكث  في متعددة كتسهـ عناصر

 كهػك كاألحػداث ، لؤلشػياء الخمقػي بػالتقييـ يتعمػؽ الػذم التضكيػر نمػط هػك األخبلقػي التضكيػر

 ، سائد قانكف أك لنظاـ كتنضيذ تطبيؽ مجرد ليس األخبلقي فالتضكير ، خمقي سمكؾ أك فعؿ كؿ يسبؽ
،  الحكـ إلى الضرد بها يصؿ التي الطريقةب يتعمؽ الخطأ أك الصكاب بيف االختيار كراء كامف تعقؿ بؿ

  ) . 2:  2000الضتاح ، عبد) االختيار هذا مبررات عمى كالكقكؼ



 35 

 عمػى االسػتدالؿ كيمكػف ، األخبلقػي تضكيػر  مسػتكل مػع لمضػرد األخبلقػي السػمكؾ يتضػؽ ال كقػد
 ، األخبلقيػة بػادئالم مػف يعتنقػ  مػا مػع تتضػؽ ال قػد السػمكؾ مػف بأنمػاط أحيانػان  يػأتي قػد الضػرد بػأف ذلؾ
،  الشػارع فػي يبصػؽ قػد ذلػؾ كمػع أخبلقػي ، غيػر سػمكؾ الشػارع فػي البصػؽ أف الضػرد يػدرؾ قػد فمػثبلن 
لػيغش  الضرصػة ينتهػز قػد ذلػؾ كمػع ، أخبلقػي غيػر سػمكؾ االمتحانػات في الغش أف يعمـ الضرد أف كما

  ( .  189:  1991محمد ،  ) سؤاؿ إجابة

 : Moral judgmentالحكـ األخالقي  -4
الحكـ األخبلقي يعنػي القػرار الػذم يتكصػؿ إليػ  الضػرد عنػدما يكاجػ  مشػكمة تتعمػؽ بالصػكاب 
حساسػ  ، بينمػا يعنػي التضكيػر األخبلقػي طبيعػة القػرارات  كالخطأ كالضمير كالذم يتػداخؿ فيػ  الضػرد كا 

                                                يػػػػػػػػػػػػػرات عقميػػػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػك مقبػػػػػػػػػػػػػكؿ أك مرفػػػػػػػػػػػػػكض                األخبلقيػػػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػرتبط بهػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف تبر 
 ( . 57:  2008) العمرم ، 

 حيػث الخمقػي الضعػؿ أك لمسػمكؾ كافيػان  لػيس أنػ  إال ضػركرم أنػ  الخمقػي رغػـ الحكػـ أف كمػا

 العاـ كالحس ، االنضعالية الناحية أك : العاطضة مثؿ الخمقي السمكؾ في دكران  تمعب أخرل عكامؿ هناؾ

 الخمقػي السػمكؾ فػي المميػز العامػؿ هػك الخمقػي الحكػـ أف عمػى ، الػذات كقػكة ، كالغرضػية ، بػاإلرادة

 ( . 9:  1984 ، حجاج ) السمكؾ هذا في األكحد العامؿ ليس كلكن 

 :  Moral  Valueالقيمة األخالقية -5
 أن  لضردا يعتقد ما إلى تشير األخبلقية فالقيمة األخبلقية ، القيـ عف التضكير األخبلقي يختمؼ

 حكػـ إلػى الضػرد بهػا يصػؿ التػي بالطريقػة فيتعمػؽ األخبلقػي التضكيػر أمػا أنػ  خطػأ ، يعتقػد كمػا صكاب

 قػد كلكػنهـ ، قيمػة كهػذ  خطػأ السػرقة أف النػاس مػف كثيػر يعتقػد فقػد ، بالصػكاب كالخطػأ يتعمؽ معيف

 ، القػانكف عػةطا أسػاس عمػى حكمػ  شػخص يبني بينما الحكـ، هذا إلى طريقة الكصكؿ في يختمضكف
 كآخػركف ، المجتمػع لمعػايير كانصػياع كآخػركف ، ضػمير  مراعػاة أسػاس حكمػ  عمػى آخػر يبنػي

 األحكػاـ إلصػدار المختمضػة األسػس هػذ  كمثػؿ ، المجتمػع عمػى السػرقة تتعمػؽ بتػأثير العتبػارات

  ( .  461:  2001قناكم ،  ) األخبلقي لمتضكير طرقان مختمضة عمى تدؿ األخبلقية

تصاؿ بمضهـك التضكير األخبلقي ، فمف هذ  اباحث أف هذ  المصطمحات لها عبلقة ك كيرل ال
المضاهيـ مف يسبؽ التضكير األخبلقي ، كمنها مف ينتج عػف التضكيػر األخبلقػي ، كمػا يبلحػظ الباحػث 

مثػؿ: مصػطمح الحكػـ أف بعض الباحثيف يستخدـ بعض هذ  المصطمحات بمعني التضكير األخبلقػي 
 األخبلقي .
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    Occupational Adjustment :التوافؽ الميني   :انياث
 أف شؾ كال ، العمؿ بمجاؿ كالمتعمقة العاـ المتخصصة التكافؽ فركع أحد المهني هك التكافؽ

 كترجع ، التكافؽ مف قدر أكبر الضرد فيها يحقؽ أف التي ينبغي المجاالت أهـ مف يعتبر العمؿ مجاؿ

،  العمػؿ ميػداف فػي كقتػ  مػف كبيػرة نسبة يقضي الضرد أف أحدهما : أساسييف عامميف إلى األهمية هذ 
  ) .53 : 1980، ط  ) كمكانت  الضرد حياة عمى لمعمؿ كتأثير  الهاـ الدكر هك كالثاني

كقبػػؿ اإلسػػهاب فػػي التحػػدث عػػف التكافػػؽ المهنػػي سػػنقـك بالتحػػدث عػػف التكافػػؽ بشػػكؿ عػػاـ 
 . تكافؽ العاـ لمضردباعتبار أف التكافؽ المهني مظهر مف مظاهر ال

 Adjustment )أ( : التوافؽ   
،  بصػضة خاصػة النضسػية الصػحة فػي ك ، عامػة بصػضة الػنضس عمػـ فػي أساسػي مضهكـ التكافؽ

 المحيطة البيئة في كاألشياء مع الناس لمتكافؽ مستمرة محاكلة إال هك ما عاـ بشكؿ اإلنساني كالسمكؾ

 أك اجتماعيػة أك ماديػة مشػكمة حػيف يكاجػ  سػمكك  تغييػر عمػى الضػرد قػدرة هػك التكافػؽ أف ذلػؾ كمعنى

 . نضسية

 ، هػدفها محػددة مضػاميف ذات ديناميػة تغيػر عمميػة التكافػؽ أف عمػى العممػاء معظػـ كيتضػؽ

 ، معينػة محػددات كشػركط ذات كهػي ، الضػرد حيػاة مػع مسػتمرة عممية كالتكافؽ ، لمضرد السعادة تحقيؽ
 التزلؼ كتحقيؽ الحاجات مثؿ إشباع مختمضة كآليات كسائؿ ققهاكتح ألخرل عمرية مرحمة مف كتختمؼ

 . ) 62: 1998 ، حكطر )  كميكل  الضرد لكضايات كالتكامؿ كالتناسؽ المختمضة الدكافع بيف

 نشأة مفيـو التوافؽ :
 الزاكيػة فػي حجػر ككػاف ، بيكلكجيػان  مضهكمػان  األصػؿ فػي التكيػؼ أك التكافػؽ مضهػكـ كاف حيث

 البيئة ، شركط مع التكيؼ عمى القادرة فالعضكية( ، Darwin  ، 1889)داركف دلل التطكر نظرية

 ، لضنػاءا إلػى فمصػيرها التكيػؼ فػي تضشػؿ التػي أما ، البقاء في االستمرار تستطيع كمضاجزتها الطبيعية
 األعراض مف كثيران  أف إلى يذهب مف بينهـ يزاؿ كال البيكلكجييف عناية مكضكع المضهكـ هذا ظؿ كقد

 بها المحيطة الطبيعية كالشركط العضكية بيف الصراع عف تنجـ الحيكاف أك اإلنساف عند تظهر التي

 . التكيؼ إلى الكصكؿ يتكخى صراع كهك

 شكؿ في يظهر تكيضان  الطبيعة شركط  مع تكيؼ مف اإلنساف عند نرا  ما المضهكـ بهذا كيمحؽ

 . كالضصكؿ المناخ تغيرات مع التكيؼ محاكلة مف الحيكاف عند نرا  كما المباس كنكع البناء

 فػي كيغمػب ، العضػكية حيػاة مػف كاحػدة جهػة إلػى البيكلػكجي التكيػؼ مػف النػكع هػذا كيشػير
 ( .  29-28:  1982،  رفاعي)   Adaptationالتكيؼ  كممة استخداـ عن  الحديث
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 :والتوافؽ  التكيؼ بيف الفرؽ
 يسػتخدمها التػي المصػطمحات  أحػد لتكيػؼالتكيػؼ  كا كمضهػكـ التكافػؽ مضهكـ بيف فرؽ كهناؾ

 أحػد فػي تحػدث التػي التغيػرات خبللػ  إلػى مػف ليشػيركا ( األعضػاء كظػائؼ عمػـ) الضسػيكلكجيا عممػاء

 ( الحيػاة عمػـ ) البيكلػكجي عممػاء كمػا يسػتخدم  ، لهػا تعػرض معينػة آلثػار كنتيجػة ، الجسػـ أعضػاء
 أم كتجعمػ  ، الحػي الكػائف عػف تصػدر ية التػيالسػمكك أك البنائيػة التغيػرات إلػى خبللػ  مػف ليشػيركا

 تحقيػؽ فػي قيمتهػا التغيػرات كلهػذ  ، الكػائف فػي ظمهػا يعػيش التػي البيئية لمشركط مكاءمة أكثر السمكؾ

 األكثػر كالتغيػرات التعػديبلت بػ  عنػى الػنضس عمػـ إلػى مضهـك التكيػؼ انتقؿ كعندما ، الحي الكائف بقاء

 عمميػة لكصػؼ يسػتخدـ مضهػكـ عػادة كالتكيػؼ ، البيئيػة المطالػبمكاجهػة  فػي فائػدة كاألكثػر عمكميػة

 االسػتجابة تعمػـ أثنػاء الهػدؼ يحقػؽ ال الػذم الضاشػؿ لمسػمكؾ الكػائف الحػي بهػا يقػكـ التػي االسػتبعاد

 فػي تغيػر أم إلػى لئلشػارة الػنضس عمـ في اآلف المصطمح هذا يستخدـ ، كأصبح الناجحة أك الصحيحة

مضهػـك  يػرتبط هػذا كعمػى الجديػد المكقػؼ مػع التكافػؽ تحقيؽ محاكلت  في  عن يصدر الضرد ، سمكؾ نمط
 التكافػؽ مضهػكـ التكيػؼ يػرتبط  بينمػا ، أكبػر بصػكرة الحػي الكػائف عنػد كالجسػمية الحسػية بالجكانػب

     .  الحيكاف دكف اإلنساف يخص ما أم ، االجتماعية بالجكانب
 إشػباع معظػـ عمػى القػدرة تتضمف البيئة مع منسجمة عبلقة كجكد إلى يشير التكافؽ كمضهكـ

 ، بتمبيتهػا الضػرد مطالبػان  يكػكف كالتػي ، كاالجتماعيػة البيكلكجيػة المطالػب معظػـ كتمبية ، الضرد حاجات
 اإلشباع يتـ حتى تككف ضركرية كالتي السمكؾ في كالتغيرات التباينات كؿ يشمؿ فالتكافؽ ذلؾ كعمى

   ) . 37 – 36 : 1990 ، كضافي) البيئة مع المنسجمة العبلقة إطار في

الطبيعيػة  البيئػة لظػركؼ يتػأقمـ الػذم لئلنسػاف بالنسػبة أنسػب التكافػؽ لضػظ اسػتخداـ أف كيبػدك
 فػي يكاجػ  مشػكمة عنػدما سػمكك  مػف كيعػدؿ يغير أف عمي القدرة لدي  اإلنساف ، االجتماعية كالظركؼ

 أفػراد مػع االنسػجاـ كالتػكاؤـ يحقػؽ حتػى لػؾكذ ، الجماعػة أفػراد سػمكؾ مػف يغيػر أك ، االجتماعيػة بيئت 

         الطبيعية الظركؼ مع التكافؽ مف نكع إال الحديثة العممية االختراعات استخداـ كما ، جماعت 
 ( . 21:  1997،  ) دخػاف                                                                    

 :التوافؽ  تعريؼ
  : توافؽلم التعريؼ الغوي
 اتضاؽ  مع  كاتضؽ ، مكافقة كافق  كقد ، الءم  ما أم الشيء كفؽ مف مأخكذ التكافؽ

 ) . 262 : 1981 ، منظكر ابف )                                                            
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 : لمتوافؽ  التعريؼ االصطالحي 
 الضرد يصبح بكاسطت  الذم سمكباأل : بأن  هك ( التكافؽ 385: 1971 ، ميجييعرؼ ) الم

   .  البيئة مع عبلقت  في كضاءة أكثر

 كبيئتػ  الضػرد بػيف كاالنسػجاـ التػكائـ مػف حالػة التكافػؽأف )  470:  1982 ، راجػح )كيػرل 

 الماديػة البيئػة مطالػب إزاء مرضػيان  تصػرفان  كتصػرف  أغمػب حاجاتػ  إرضػاء عمػى قدرتػ  فػي تبػدك

 أك جديػدان  ان مكقضػ يكاجػ  عنػدما كعاداتػ  سػمكك  تغييػر عمػى الضػرد فػؽ قػدرةالتكا كيتضمف ، كاالجتماعية

  . الجديدة الظركؼ هذ  يناسب تغييران ،  نضسيان  صراعان  أك خمقية اجتماعية أك أك مادية مشكمة

عمميػػػػة ديناميػػػػة مسػػػػتمرة تتنػػػػاكؿ السػػػػمكؾ كالبيئػػػػة  :( بأنػػػػ   29:  1985،  زهػػػػراف) كعرفػػػػ  
 .حتى يحث تكازف بيف الضرد كبيئت   لتغيير كالتعديؿاالجتماعية كالثقافية با

 بهػا يعبػر التػي المسػتمرة الدينامكيػة العمميػة تمػؾ : ( بأنػ  23:  1997فهمػي ،  )كعرفػ  

 القػدرة بأنهػا تعػرؼ ذلػؾ عمػى ان كبنػاء البيئػة بينػ  كبػيف تكافقػان  أكثػر عبلقة ليحدث سمكك  عف الشخص

 . كبيئت  المرء بيف المرضية العبلقات تككيف عمى

يعني كجكد عبلقات منسجمة مع البيئة ، تتضمف  : بأن (  50:  1999،  شاذلي ) كعرف 
 .   القدرة عمى إشباع معظـ حاجات الضرد كتمبية معظـ مطالب  البيكلكجية كاالجتماعية

( التكافؽ : بأن  عممية ديناميػة مسػتمرة تهػدؼ بهػا الشػخص  11:  2000كعرؼ ) قديح ، 
 سمكك  ، ليحدث عبلقة أكثر تكيضان بين  كبيف البيئة.إلى أف يغير 

كيتضػػح مػػف التعريضػػات السػػابقة أف هنػػاؾ تعريضػػات كثيػػرة لمتكافػػؽ تختمػػؼ بػػاختبلؼ كجهػػات 
شباع  نظر العمماء كلكف بشكؿ عاـ عممية التكافؽ هي حالة مف الرضا كاالنسجاـ بيف الضرد كبيئت  كا 

 .   ر في سمكؾ الضرد أك في بيئت  أك فيهما معان كيترتب عمي  تغي، حاجات الضرد األساسية 

 : خصائص التوافؽ
 :هناؾ عدة خصائص لمتكافؽ منها 

 :كمية  عممية التوافؽ -
كيشير التكافؽ إلى الداللة الكظيضيػة لعبلقػة اإلنسػاف مػف حيػث هػك كػائف عيػاني كبكميتػ  مػع 

 الشعكرية لتجارب  إغضاؿ في لمضرد الخارجية السمكؾ عمى تقتصر ال التكافؽ خاصية أف بمعني بيئت  ،

 ) . 11:  2000 ، قديح ) كعمال  تجا  ذات  رضا مف يستشعر ما كمدل
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 : ( 52:  1998 ، كالنجار مصطضي أبك )كهناؾ عدد مف الخصائص كما ذكرها 
 :ارتقائية  تطورية نشوء عممية التوافؽ -

 المختمضػة نمػك  مراحػؿ مػف حمػ مر  في كدكافع  الضرد حاجات اعتبارنا في نضع أف تعني كهذ 

إلػى  البسػيطة كاألهػداؼ الػدكافع مػف الترقػي مػدارج إلػى بػالرجكع يكػكف كمػا ، كخصائصػها كمتطمباتهػا
 . المكضكع إلى الذات مف الترقي مدارج إلى بالرجع ككذلؾ،  كتعقيدان  تطكران  األكثر

  : وظيفية عممية التوافؽ -
 تخضيػؼ أك االتػزاف إعػادة كظيضػة عمػى ينطػكم ان مرضػي أك كػاف سػكيان  التكافػؽ أف بػ  كيقصػد

 يشمؿ إنما لمتكتر خضض در مج ليس فالتكافؽ ، كالمكضكع الذات بيف القكل مف صراع الناشئ التكتر

 لمكجػكد تحقيقػان  إلمكاناتػ  تحقيقػان  الػذات لقيمػة كتحقيقػان  ، لئلنسػاف الصػحة النضسػية مجػاؿ ذلػؾ بجانػب

 . العالـ مف كمكقؼ اإلنساني

 :دينامية  عممية عممية افؽالتو  -
 فػي التكافػؽ كبسػكء أحيانػان  بػالتكافؽ يسػمي معػيف نتػاج أك بمحصػمة ينتهػي السمسػمة هػذ  مػف

 . أحياف أخرل

 : ( 30 -29:  1997 ، دخاف )كهناؾ عدد مف الخصائص كما ذكرها 
 نسبية : عممية التوافؽ -

 الجمػكد مػف درجػة إلػى يػؤدم تػاـال فػالتكافؽ ، المػكت إال التػاـ بػالتكافؽ يعػرؼ مػا هنػاؾ ليس

 كمكانػان  زمانػان  معياريػة نسػبية مسػألة فػالتكافؽ،  معػ  يتسػاكل مػا أك المػكت بػدكر  إلػي يػؤدم الػذم

 .كظركفان 

 اقتصادية : عممية التوافؽ -

                         .                      المختمضة القكل بيف الصراع مف المستمدة النضسية الطاقة مف جزءان  التكافؽ عممية تكفر

 العوامؿ المساعدة في تحقيؽ التوافؽ :
 ، قديح )ما ذكر   ثر كبير في إحداث التكافؽ لدل األفراد مف أهمهاأهناؾ عدة عكامؿ لها 

 ما يمي :ك ( 2000
 إشباع الحاجات األكلية كالحاجات الشخصية . -2
   .تكفير العادات كالمهارات التي تيسر ل  إشباع حاجات -2
 أف يتقبؿ اإلنساف ذات  . -3
 أف يعرؼ اإلنساف ذات  مف حيث إمكانيات  التي يستطيع بها إشباع رغبات  . -4
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 المركنة كيقصد بها االستجابة لممؤثرات الجديدة كالتكاـؤ معها . -5
  ) . 11:  2000 ، قديح ) تجنب الصراع كتبلفي  ك المسايرة أمالتكافؽ  -6

 عوائؽ التوافؽ :
أبك )ما ذكر   مف أهمها ثر كبير في إحداث التكافؽ لدل األفرادأعدة عكامؿ لها  هناؾ

 ما يمي :ك (1998،  مصطضى كالنجار
 العكائؽ الجسمية . -1
 . العكائؽ النضسية-2
 ية كاالقتصادية .دالعكائؽ الما -3
 ( . 54 : 1998،  أبك مصطضى كالنجار ) العكائؽ االجتماعية -4

  :التوافؽ  أنواع
 عػف عمميػة تنشػأ كالتػي ، كالبيئػة الضػرد بػيف العبلقػة لطبيعػة ترجػع ، لمتكافؽ كثيرة أنكاع هناؾ

  :نكاع هذ  األ كمف ، كانسجاـ تكافؽ حالة إلى لمكصكؿ كالبيئة الضرد بيف المستمرة التغير

 : الشخصي التوافؽ-2
القػدرة عمػى التكفيػؽ  كذلؾ عػف طريػؽ التنظػيـ النضسػي كالػذاتي ، العبلقػات الداخميػة الذاتيػة ،

 بيف الدكافع المتصارعة تكفيقان يرضيها جميعان إرضاءان متزنان 
  . (58  :1998 أبك مصطضى كالنجار ، )                                              

  : االجتماعي التوافؽ-3
 الجتماعيػةا كمسػايرة المعػايير المجتمػع بأخبلقيػات كااللتػزاـ اآلخػريف مػع السػعادة كيتضػمف

 كالعمػؿ السػميـ كالتضاعػؿ االجتمػاعي ، االجتمػاعي التغيػر كتقبػؿ االجتماعي الضبط لقكاعد كاالمتثاؿ

  " الصحة االجتماعية " تحقيؽ إلى يؤدم مما ، الزكجية كالسعادة ، الجماعة لخير
 ) . 33 : 1982 ، زهراف )                                                            

 التوافؽ األسرى : -4
فػػراد األسػػرة ، أكيتضػػمف السػػعادة األسػػرية التػػي تتمثػػؿ فػػي االسػػتقرار األسػػرم ، كالمحبػػة بػػيف 

ف ينظر الزكج كالزكجة إلى العبلقات بينهما عمػى أنهػا سػكف كمػكدة كرحمػة ، كتقػـك العبلقػات بػيف أك 
 ( . 58 : 1998 لنجار ،أبك مصطضى كا ) األفراد المتكافقة عمى الحب كاالحتراـ كالتعاكف
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 : العقمي التوافؽ-5
 كالػذكاء كالتضكيػر، ، كالتػذكر ، كالػتعمـ ، الحسػي اإلدراؾ : هػي العقمػي التكافػؽ عناصػر

 التكافؽ يتحقؽ بقية العناصر مع كمتعاكنان  كامبلن  بدكر  األبعاد هذ  مف بعد كؿ كبقياـ ، كاالستعدادات

 ) . 31 : 1996 ، عكض ) يالعقم

 : الديني فؽالتوا-6
 يتحقػؽ إنمػا التكافػؽ الػديني أف شػؾ كال ، لمضػرد النضسػي التركيػب مػف جػزء الػديني الجانػب

 عميػؽ أثػر ذك بػيف النػاس لممعػامبلت كتنظػيـ عقيػدة هػك حيث مف الديف أف ذلؾ ، الصادؽ يمافباإل

سػاف فػي أمػا إذا فشػؿ اإلن،  األمػف إلػى اإلنسػاف حاجػة يرضػي فهػك ، كاتزانهػا الشخصػية تكامػؿ فػي
 التمسؾ بهذا السند ساء تكافق  كاضطربت نضس  كأصبح أكثر تأهبان لمقمؽ 

 ) . 14:  2010فحجاف ،  )                                                                 
  : السياسي التوافؽ-7

 التػي مػؾت مػع التػي تتمشػى األساسػية المبػادئ الضػرد يعتنػؽ عنػدما السياسػي التكافػؽ يتحقػؽ

 خالؼ إذا كهك ، فيها التي يعيش الجماعة معايير يساير عندما أم ، عميها يكافؽ أك المجتمع يعتنقها

 أك لمنبػذ أك لبلضػطهاد يتعػرض ، قد كالنضسية المادية الضغكط مف لكثير شؾ كال سيتعرض فإن  هذا

 التقػدير إلػى اجتػ ح ، حاجاتػ  مػف إشػباع كثيػر يعػكؽ نضسػ  داخػؿ صػراع ينشػأ قػد أك ، االسػتهجاف

 ل  يتحقؽ لف أن  كما ، اآلخريف مف احتراـ تقدير أك أك قبكؿ مكضع يككف لف أن  ذلؾ ، االجتماعي

  ) .15:  2002الشافعي ،  )  الجماعة داخؿ اجتماعية مكانة

  : الميني التوافؽ- 8
خكؿ فيهػػا كذلػػؾ عػػف طريػػؽ االختيػػار المناسػػب لممهنػػة كاالسػػتعداد نظريػػان كتطبيقيػػان لهػػا كالػػد

كاالنجاز كالكضاءة كالشعكر بالرضا كالنجاح ، أم بمعنى كضع الرجؿ المناسب فػي المكػاف المناسػب 
 ( . 58 : 1998 أبك مصطضى كالنجار ، ) بالنسبة ل  كبالنسبة لممجتمع 

كسيتـ اإلسهاب في الحديث الحقان عف التكافػؽ المهنػي باعتبػار  متغيػران أساسػيان مػف متغيػرات 
  الدراسة .

 الجنسي : التوافؽ- 9
 صػحت  كعمػى فػي سػمكك  أثػر مػف لػ  لمػا ، الضػرد حيػاة فػي األهميػة بػالغ دكران  الجػنس يمعػب  

 كجهػة مػف كهك ، البيكلكجية كالسيككلكجية الحاجات مف كبل يشبع الجنسي النشاط أف ذلؾ . النضسية

 هػاـ السػيككلكجية النظػر هػةكج مػف كما أنػ  ، الضسيكلكجي التكتر تجنب عمى يعمؿ البيكلكجية النظر
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حباطػ  كاالجتماعيػة الشخصػية الحاجػات مػف الكثير إشباع في  كالتػكتر لمصػراع مصػدر هػك إنمػا ، كا 

  ) .15:   2002الشافعي ،  ) الشديديف

 : االقتصادي التوافؽ -:
 اضػطرابان  يحػدث االقتصػادية القدرات سمـ في االنخضاض أك االرتضاعفي  المضاجئ التغير إف

 الضػرد شػعكر فػي تحديػد األهميػة بػالغ دكران  اإلشػباع حػد كيمعػب ، المجتمػع مػع الضرد تكافؽ اليبأس في

فيغمػب عمػى الضػرد الشػعكر بالحرمػاف أك اإلحبػاط إذا كػاف حػد اإلشػباع عنػد   ، اإلحبػاط أك بالرضػا
 منخضضان كيغمب عمي الشعكر بالرضا إذا كاف حد اإلشباع عند  مرتضعان .

 ( . 15 : 2010فحجاف ،  )                                                                   

 : التربوي التوافؽ -21
كيتضػػػػمف اختيػػػػار أنسػػػػب المػػػػكاد الدراسػػػػة كالمنػػػػاهج فػػػػي ضػػػػكء قدراتػػػػ  كطمكحاتػػػػ  كميكلػػػػ  

 ) . 18:  2000 ، قديح )كاحتياجات  ، كبذؿ أقصى جهد ممكف بما يحقؽ التكافؽ الدراسي 

 : الترويحي افؽالتو - 22
 كمسئكليات ، العمؿ، مف أعباء مؤقتان  التخمص إمكانية عمى حقيقت  في التركيحي التكافؽ يقكـ

 الػذم التمقائي الحر السمكؾ بحرية كممارسة الكقت في كالتصرؼ ، العمؿ مكاف خارج في  التضكير أك

 بػذلؾ كيتحقػؽ تركيحيػة أك عقميػة أـ رياضػية كانػت هكاياتػ  فيػ  كيمػارس فرديتػ  الضػرد فيػ  يحقػؽ

 إليها يذهبكف التي األماكف كفي بؿ النهار الميؿ كطكؿ أثناء أعمالهـ تطاردهـ مف كهناؾ ، االستجماـ

 كهػؤالء ، الجامعػات كأسػاتذة كاألطبػاء ، السػنكية أك اإلجػازة األسػبكع نهايػة إجػازة قضػاء أك لمتػركيح

 ، المرتجػاة بالحيكيػة كال فيهػا رغبػة دكف ـأعمػاله إلػى فيعػكدكف التركيحػي ، التكافػؽ لسػكء يتعرضػكف
     ) .   14 :2010 ، فحجاف ) األخرل التكافؽ أنكاع مف كغير  تكافقهـ المهني ذلؾ فيعكؽ

 Occupational Adjustment :الميني   التوافؽ )ب( 
عمػى  كقدرتػ  عممػ  فػي الضػرد لنجػاح ضػركريان  أمػران  أصػبح المهنػي التكافػؽ أف فيػ  الشػؾ ممػا

عف الحيػاة ،  كالرضا العمؿ عف الرضا عف ينضصؿ ال إن  حيث ، كمتطمبات  العمؿ ظركؼ مع يؼالتك
قامػةكاالجتماعيػة  الماديػة العمػؿ بيئػة مػع التكيؼ عمى الضرد قدرة يتطمب ما مهنة في النجاح فإف لذا  كا 

 ، المتاحػة راتػ كقد إمكانياتػ  ضػمف تطكيرهػا إلػى كالسػعي ذات  بأهمية يشعر  مما تكافقان  أكثر عبلقات
 كطمكحات  أهداف  تحقيؽ الضرد يستطيع أف النادر مف أن  غير ، باستمرار لمنجاح جهكد  أقصى كبذؿ

 المكاقػؼ عػف معػزؿ فػي يكػكف أف يمكػف ال الضػرد ألف ؛ صػراعات أك احباطػات أك صػعكبات دكف
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 الختبلفػاتا إلػى عرضػة يكػكف كربمػا فيهػا يعػيش التػي البيئػة عػف أك العمػؿ ظػركؼ فػي المسػتجدة

  كالمادية اإلنسانية العمؿ بيئة مع تكيض  عمى يؤثر مما اآلخريف مع كالتناقضات
 . ( 421: 2009 )أبك غالي كبسيسك ،                                                

يعكػس  الرضػا إف حيػث العمػؿ عػف الرضػا المظػاهر هػذ  أكؿ ، عدة مظاهر المهني كلمتكافؽ
،  العمػؿ بػزمبلء العامػؿ عبلقػات حقيقػة كيصػكر العمػؿ بيئػة مككنػات كعػف ، العمػؿ عػف العامؿ رضا

 ، لمعمؿ االجتماعي البناء في لمركز  كحساسيت  كأجرت  عمي  المشرفيف أك ، رؤسائ  في نظر  ككجهة
 ) . 12:  1987 ، عكض ) بعمم  المحيطة الظركؼ في نظر  ككجهة

أف  ذلػؾ المحػددة عممػ  لكاجبػات فػرد تكافػؽ هػك المهنػي التكافػؽ أف نتصػكر أف ينبغػي كال
 بػ  البيئيػة المحيطػة العكامػؿ لكػؿ تكافقػ  يتضػمف كهذا ، العمؿ لبيئة الضرد تكافؽ يعني المهني التكافؽ

 لكػؿ تكافقػ  كمػا يتضػمف ، الػزمف فتػرات خػبلؿ العكامػؿ لهػذ  تحػدث التػي التغيػرات كلكػؿ ، عممػ  فػي

 العمؿ متطمبات كمع ، في العمؿ رئيس  كمع ، العمؿ صاحب عم يتكافؽ أن  أم ، الذاتية خصائص 

 ميكلػ  كمػع ، الذاتيػة مػع اسػتعدادات  أيضػان  يتكافػؽ كمػا ، لمعمػؿ االقتصػادية الظػركؼ كمػع ، نضسػ 

 . ) 3 : 1976 ، عكض ( كمزاج 

 العمػؿ بمسػتكل يتعمػؽ بعضػها ، كمتنكعػة كثيػرة المهنػي التكافػؽ في مؤثرة عكامؿ هناؾ أف كما
كالضػركؽ  ، كالرؤسػاء ، الػزمبلء مػع فالعبلقػة ، ذاتػ  الضػرد بشخصػية يتعمػؽ كبعضػها ، طمباتػ كمت

 مػف الكثيػر أشػارت حيػث ، المهنػي التكافػؽ تحقيػؽ فػي مهمػة عكامػؿ كمهػا أنصػبحت بالعمػؿ المرتبطػة
 طمباتالكفاء بمت عدـ إلى تعكد قد مهنت  مع الضرد تكافؽ عدـ أف المجاؿ هذا في أجريت التي الدراسات

لى ، الكافي الكقت كجكد عدـ أك ، المهنة لى ، اآلخريف تكقعات تحقيؽ عمى القدرة عدـ كا   األساليب كا 

 ، الماديػة االجتماعية كالحكافز المكانة عف الرضا كعدـ ، العمؿ حجـ كزيادة ، المبلئمة غير اإلدارية
 ( . 65:  1991 ، كالحديدم الخطيب ) الزمبلء مع كالعبلقة

 التضػاهـ أسػاس عمػى قائمػة تكػكف أف يجػب العمػؿ فػي برؤسػائ  الضػرد عبلقػة أف ىإلػ إضػافة

 ، المعنكيػة الػركح رفػع كفػى ، عمػيهـ يشػرؼ مػف سػمكؾ فػي يػؤثر الػرئيس إف حيث ، المتبادؿ كالمشكرة
 ، المتكػرر الغيػاب فنجػد سػيئة الػرئيس قبػؿ مػف اإلدارة تكػكف عنػدما العكػس كيحػدث ، كزيػادة اإلنتاجيػة

 ( . 13-  11:  1987 ، عكض ) العمؿ في كالزمبلء القائد تجا  العدكانيكالسمكؾ 

   :  الميني التوافؽ تعريؼ
( التكافػػؽ المهنػػي بأنػػ  " شػػعكر الضػػرد بإمكانيػػة مبلئمػػة كضػػع   80: 2001يعػػرؼ )المهنػػا، 

النضسي لمقتضيات العمػؿ كرغبتػ  فػي التكاصػؿ معػ  كشػعكر  بػأف العمػؿ يحقػؽ لػ  مػا يريػد  كأهػداؼ 
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خصػػػية، باإلضػػػافة إلػػػى رضػػػا الضػػػرد عػػػف زمبلئػػػ  كرؤسػػػائ  كمرءكسػػػي  بصػػػضة عامػػػة كشػػػعكر  بػػػأف ش
المستقبؿ فػي مجػاؿ العمػؿ يتػيح لػ  مػا يتمنػا  فػي حياتػ  ، كأخيػران شػعكر  بػالكالء لعممػ  كألهػداؼ هػذا 

 العمؿ .                                                                

 التػي المسػتمرة الديناميػة العمميػة هػك " المهنػي التكافػؽ ( 38 : 1977 ، عػكض)  يعػرؼك 

 هػذا عمػى كالمحافظػة كاالجتماعيػة الماديػة – المهنيػة البيئػة كبػيف بينػ  لتحقيػؽ الػتبلؤـ الضػرد بهػا يقكـ

 إنمػا ، العمػؿ كمطالػب لظػركؼ التكيػؼ عمػى الضػرد قػدرة أف الحسػباف فػي يكػكف أف كينبغػي ، الػتبلؤـ

 ، ب  تحيط التي الضيزيقية كلمظركؼ ، رئيس  كلمزاج كلزمبلئ  ، العمؿ كلركتيف يؼ لآللةيتك أف تعني
ضػمانا  ذاتهػا فػي ليسػت ، مرضػيا أداء أدائػ  عمػى كقدرتػ  العمػؿ فػي الصػادقة رغبتػ  أف كأف يػدرؾ

 ." رئيس  مف ترقيت  أك ، زمبلئ  مف لقبكل 

شػمؿ تكافػؽ الضػرد لمختمػؼ العكامػؿ يالتكافػؽ المهنػي " بأنػ  (  39:  1980) طػ  ، يعرؼ ك 
البيئية التي تحيط ب  في العمؿ  ، كتكافق  لمتغيرات التي تطرأ عمى هذ  العكامؿ عمى مر فترات مػف 

 . الزمف ، كتكافق  لخصائص  الذاتية "

 عمػؿ عمػى الشػخص حصػكؿ بأنػ  المهنػي التكافػؽ(  142 : 1988 ، مرسػي)  كيعػرؼ

مكاناتػ  كيرضػي قدراتػ  يناسػب  رضػا فيػ  كيػدرؾ ، كالتضػكؽ بالنجػاح كيشػعر ، كطمكحاتػ  يكلػ م كا 

 تكافق  ساء العمؿ في كاإلرضاء الرضا مشاعر العامؿ فقد فإذا ، إنتاج  كعف كالزمبلء عن  المشرفيف

 . الناس كمع نضس  عمم  مع في

 عػف الضػرد رضػا يعكػس كهػك ، مظػاهر  كأحػد ، العػاـ التكافػؽ مػف جػزءان  المهنػي التكافؽ كيعد  
 عمػى عممػ  بمهػاـ الضػرد لقيػاـ ضػركرم أمػر كهػك ، بزمبلئػ  كعبلقتػ  ، البيئيػة كعػف مككناتػ  ، عممػ 

 عػف تنػتج التػي العممية هك كالتكافؽ ، العمؿ في بالنجاح يرتبط المهني ألف التكافؽ ذلؾ ؛ كج  أكمؿ

 قػدر أكبػر لتحقيؽ تماعيان كاج كنضسيان  كمهنيان  ماديان  بها يعمؿ التي بيئة العمؿ مع كتكيض  ، الضرد تضاعؿ

 ( . 47:  2001،قاسـ ال ) التكازف مف

 العمؿ تقبؿ يتطمب  المهنية الظركؼ إلى أف التكافؽ في (175:  2002 ، زهراف )كيشير 

جادت  كالنجاح ، إنجاز  طريقة كعف عن  كالرضا  بالػدخؿ كالرضػا ، العمؿ زمبلء مع كالتكافؽ ، في  كا 

 مشػكبلت كحػؿ ، العمػؿ فػي المتغيػرة الظػركؼ مػع عمػى التكافػؽ كالقػدرة كالمركنػة ، العمػؿ يػدر  الػذم

شباع الحاجات ، حينها كفى بأكؿ أكؿ العمؿ  النضسية بالصحة كاالهتماـ ، العمؿ خبلؿ مف النضسية كا 

 .  المجاالت كؿ في لمعامميف
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 جػؿأ مػف الضػرد بهػا يقػكـ التػي المسػتمرة العمميػة ( بأنػ  : 97: 2004 ، هيجػاف )  كيعرفػ

        . العمؿ بيئة كبيف كبين  يؤديها، التي أك الكظيضة المهنة كبيف بين  كاالنسجاـ التكيؼ تحقيؽ

 بيف التطابؽ أك االتساؽ مف متغيرة دينامية حالة"  بأن   ( 79:  2005،  الداهرل ) كيعرف 

 مػف كاالجتماعيػة اديػةالم العمػؿ لبيئػة كاالجتماعيػة العقميػة كالمتطمبات جهة مف كحاجات  قدرات الضرد

 جهػة مػف الضػرد كأهػداؼ حاجػات بػيف التماثػؿ مػف قػدر تحقيػؽ فػي الحالػة هػذ  كتتبػدل ، جهػة أخػرل

 ."  بالرضا الشعكر منهما لكؿ يتحقؽ بحيث أخرل جهة مف كأهداؼ المؤسسة

 كأحػد العػاـ التكافػؽ مػف جػزء المهنػي عمػى التعريضػات السػابقة يمكػف القػكؿ أف التكافػؽ ان كبنػاء

 عمػى قػكل مؤشػر العػامميف لػدل المهنػي التكافؽ درجة ارتضاع كأف ، العمؿ في مجاؿ كخاصة اهر مظ

 التكافػؽ فػي كالضعالػة المهمػة العكامػؿ كمػف ، كجػ  أكمؿ عمى أهداف  كتحقيؽ ، العمؿ فيها سير نجاح

 اجتماعيػان  مكقضػان  العمػؿ يمثػؿ أف يجػب حيػث ، بزمبلئػ  الضػرد عبلقػة المهني سكء التكافؽ أك ، المهني

 بهػـ كاتصػال  عبلقاتػ  مػف كزاد ، العمػؿ فػي لزمبلئػ  انتمػاء أكثػر الضػرد كػاف الزمبلء فكمما إلي  ينتمي

 .  الشخصية ألهداف  تحقيق  كفرصة اآلخريف تقدير فرصة اكتساب  زادت

 عن  كالرضا عمم  في باالرتياح الضرد تشعر العامميف بيف الحسنة العبلقة فإف ذلؾ عمى كبناء
تػكفر  التػي السػمككية المميػزات مػف العديػد هنػاؾ حيػث ؛ عممػ  مػع الجيػد التكافػؽ لػ  يتحقػؽ كبالتالي، 

 مف المرؤكسيف تقدير كمنها ، بينهـ المتبادلة الثقة ركح كتشجع كالمرؤكسيف الرئيس بيف جيدة عبلقة

شعارهـ الرؤساء قبؿ  األفػراد كدراسػة ، المػكائح تطبيػؽ فػي المركنػة كاسػتخداـ ، لشخصػياتهـ باحتراـ كا 

 كفقان  المناسب المكاف في المناسب الشخص ككضع ، منهـ كؿ مميزات لمعرفة منضردة شخصية دراسة

مكانياتػ  لقدراتػ  ذا المهنػي التكافػؽ إحػداث عمػى تػنعكس فإنهػا ايجابيػة العبلقػة كانػت إذا لػذلؾ ، كا   كا 

  .المهني التكافؽ سكء في سبب فإنها سمبية كانت

 يجعمهػـ العمػؿ ظػركؼ مػع األفػراد تكيػؼ كعػدـ المهنػي التكافػؽ سػكء ففػإ أخػر جانػب كمػف

 التكيؼ عف الضرد عجز إلى يؤدل مما ؛ الحماس تضتقد هابطة معنكية كركح بضتكر العمؿ عمى يقبمكف

،  عن  مرضى كغير عنا راض غير يجعم  مما االجتماعية؛ لظركف  أك ، المادية عمم  السميـ لظركؼ
النضسػية  لمتكترات الضرد تعرض التي الرئيسة العكامؿ مف يعد كمتطمبات  العمؿ يئةب مع التكافؽ إف سكء
 . (   428:  2009 أبك غالي كبسيسك ، ) المنخضض لؤلداء أجكاء كتخمؽ
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 أىمية التوافؽ الميني :
 أهمية التكافؽ المهني في جانبيف أساسييف هما : تتمثؿ

 العامؿ : -1
كذلػؾ مػا يبعثػ  التكافػؽ فػي نضػس الضػرد مػف لتكافػؽ المهنػي ، يشكؿ العامػؿ أهميػة كبيػرة فػي ا

 الركح المعنكية العالية كما يحقق  مف اشباعات مما يدفع  إلي المبادرة كاالبتكار 
 ( . 45:  1997أبك عريج ،  )                                                        

 اإلنتاج : -2
لتكافػػؽ لممهنػػة كممػػا أدل ذلػػػؾ فكممػػا زاد االتكافػػػؽ المهنػػي ، يشػػكؿ اإلنتػػاج أهميػػة كبيػػرة فػػي 

   في الجهد كالماؿ كالكقت تكفيرعف ال فضبلن  ككيضان  مف الكضاية اإلنتاجية كمان  لمزيد
 ( . 12 : 1974غالي ،  )                                                            

 شروط التوافؽ الميني :
لتكافػؽ المهنػي كمػف هػذ  ال  شركط عديدة لكػي يصػؿ إليهػا الضػرد كتحقػؽ لػ  التكافؽ المهني 

 يمي : ( كما  1997 ،ريج عأبك ذكر  )  لشركط ماا
 . القتصادم ا . شعكر العامؿ بالرضا عف مستكا  ا

هػك  حيػث بػؿ مػف ،در  كيهػتـ بػ  ال مػف حيػث هػك منػتج قػأك المسػؤكؿ عنػ  يرئيسػ   . شعكر  بػأف  2
   الذاتية . اف ل  مكانتسإن
كف أخطاء  بقدر ما هػـ مػكجهيف يحرصػكف عمػى مصػالح  صيداك  بأف المشرفيف عمي  ال يتدر . إ  3

 عمؿ . لقدر حرصهـ عمى مصالح ا
 .ذم يؤدي  لعمؿ اال. حب  لنكع   4
 .لعمؿ ا. تكفر فرص الترقي في   5
 .لتدريب ا. تكفر فرص  6
  ( .46 :  1997 ،ريج عؿ ) أبك الستقرار النضسي في العما. شعكر  باألمف ك  7

 : الميني  التوافؽ مظاىر
 ( أن  يمكف االستدالؿ عمى التكافؽ المهني مف محكيف هما :2006،  ذكر )السامرم

 : العمؿ عف الرضا : األوؿ المحؾ
عػاـ ، كعػف ظػركؼ بيئػة العمػؿ مػف   بكجػ العمػؿ عػف مػف قبػؿ األفػراد الرضػا يشػمؿ فالرضػا
 الػذم العمػؿ كنػكع ، كأجػر  عممػ  ، كسػاعات ، لهػا يعمػؿ التػي المؤسسػة أك كالشػركة إشػراؼ كزمػبلء
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 كميػكؿ المهنيػة ميكلػ  اتضػاؽ كتكقعات  كيشمؿ طمكح  أكج  كتحقيؽ حاجات  إشباع يشمؿ كما ( يشغم 

 ( .مهنت  في يعممكف الذيف ، الناجحيف الناس معظـ

 –الركاتػػػػب  –مػػػػؿ كيمكػػػػف تحديػػػػد بعػػػػض جكانػػػػب الرضػػػػا الػػػػكظيضي لتشػػػػمؿ : ) طبيعػػػػة الع
 التقدـ الكظيضي " الترقية كزمبلء العمؿ ( . –اإلشراؼ أم الرضا عف الرؤساء 

 اإلرضاء : : الثاني المحؾ
 فهك يككف مف قبؿ الرؤساء عف إنتػاج الضػرد ككضاءتػ  لمعمػؿ الػذم يقػكـ بػ  ، ، اإلرضاء أما

 التػي اإلصػابات كمػف ، أخر غيابػ  كتػ مػف سػمبيان  يتضػح كمػا ، ككضايتػ  إنتاجيتػ  مػفذلػؾ  يتضػح حيث

 اتضػاؽ مػف أيضػان  كيتضػح ، الػزمف مػف لمػدة مرضػية العمػؿ فػي البقػاء عمػى قدرتػ  عػدـ كمػف ، ل  تككف

فػػػالتكافؽ المهنػػػي مقتػػػرف باختيػػػار الضػػػرد المبلئػػػـ لمهنتػػػ  منػػػذ البدايػػػة حسػػػب المحكػػػات المبلءمػػػة التػػػي 
 (.                                                        75:  2001بلئـ ) المهنا ، العمؿ أك بقدر ما تتيح  الظركؼ لمشخص مف اختيار م ايقتضيه

  أقساـ التوافؽ الميني :
 أقساـ التكافؽ المهني كالتالي : (  2009 ، الصعب )حدد       

 الذاتي : الميني التوافؽ  -2
الصػراع الػداخمي  لهػا كانعػداـكيقصد ب  رضا الشخص عف مهنت  كشعكر  بالسعادة كاالرتياح        

 باتها . جلمتطمباتها ككا

  النفسي :  الميني. التوافؽ   3
قصد ب  الرضا النضسي عف المهنة كالشعكر باألمف كاالستقرار كالطمأنينة إلحداث التكازف يك 

 بيف الضرد كمهنت  كالتحرر مف القمؽ كاالضطرابات كاإلحباط كالخكؼ مف المستقبؿ .  يالنضس

 االجتماعي :  المينيلتوافؽ . ا  4
اتػ  دالمجتمػع كعاثقافػة  بحيػث تصػبح ، لمعػايير المجتمػع كقيمػ  كفقان  دكيقصد ب  تكيؼ الضر 

كيتضػػمف هػػذا البعػػد حسػػف التضاعػػؿ مػػع  ،لػػ  اكؾ الضػػرد كميكلػػ  كأفكػػار  كأفعممكجػػ  لسػػلكتقاليػػد  هػػي ا
 عايير االجتماعية . اآلخريف كنظرة المجتمع لممهنة مف كجهة نظر الضرد كمسايرت  لمم

 . النمو الميني )المسمكي( :   5
 الكضايػػات األساسػػية التعميميػػة كالعمميػػة كخبرتػػ  العمميػػة بلؾ رة الضػػرد عمػػى امػػتدكيقصػػد بػػ  قػػ

 ؽ كاألساليب التي يتبعها ئـ كالنجاح في الطرادكالتق ،كنظرت  إلى متطمبات المهنة اليكمية 
 .(   55 :   2009 ، الصعب )                                                                 
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 :الميني  التوافؽ في تؤثر التي العوامؿ
  هناؾ تصنيضات عدة لمعكامؿ التي تؤثر في التكافؽ المهني ، اخترنا منها هذا التصنيؼ :

 :ية جوتكنولو  حضارية ا . عوامؿ 
 تزعزع ،  كتكنكلكجية حضارية مف تغيرات كـالي حيات  يغشى ما لمضرد المهني التكافؽ في يؤثر  

 حاجاتػ  تحػبط أنهػا كمػا ، كالقنػكط كالرضػا ، األمػؿ كاليػأس بػيف يتػردل كتجعمػ  النضسػي كاسػتقرار  أمنػ 

 أدت لقػد ، أنكاعهػا اخػتبلؼ عمػى النضسػية فيهػا االضػطرابات كتشػيع شخصػيت  كتخنػؽ ، األساسػية

 كزيػادة ، اليػدكم العمػؿ إلػى الحاجػة لقمػة نتيجػة جتمػاعيالكيػاف اال فػي هامػة تغيػرات إلػى التكنكلكجيػا

 معػدالت كارتضػاع الضيزيقيػة العمػؿ ظػركؼ تحسػيف إلػى أخرل مف ناحية أدت كما المطرد الذهني العمؿ

 الصػناعية العقميػة بػيف نكعيػان  خبلفػان  أكجػد ممػا صػناعي مجتمػع إلػى المجتمػع الريضػي كتحػكؿ ، اإلنتػاج

 .  (42 :1996 ، عكض ) تضكيرها أسمكب كاختمؼ كمشاكمها مطالبها فتعددت   الزراعية كالعقمية

 :  . عوامؿ داخؿ المنشأة 3
إف كضػع الضػرد المناسػب فػي العمػؿ المناسػب ، أك الرجػؿ المناسػب فػي  : قة الموظػؼ بعممػوالأ. ع 

 المكاف المناسب يعتبر شعار أساسي يرفع  عمماء النضس الصناعي ، ككؿ مػف يهػتـ بقضػية اإلنتػاج
فػػي كطنػػ  ، سػػكاء فػػي ذلػػؾ أصػػحاب العمػػؿ ، أك المسػػئكلكف عنػػ  ، أك المهتمػػكف بػػ  فػػي القطاعػػات 

 الحككمية كاألعماؿ الحرة ، عمى حد سكاء .

كيقصد بهذا الشعار أف تراعي الجهات المسئكلة عف التشغيؿ كالتعييف كالترقية في األعمػاؿ 
 (مناسػػبان )كػػاف إال إذا كػػاف هػػذا الضػػرد  كالكظػػائؼ ، إال يشػػتغؿ فػػرد أم عمػػؿ مػػف أم مسػػتكل أك نػػكع

لهػػػذا العمػػػؿ ، مػػػف حيػػػث خصائصػػػ  الشخصػػػية المختمضػػػة ، كظركفػػػ  االجتماعيػػػة  كصػػػالحان  كمبلئمػػػان 
 –الخاصة ... الخ ، حتى يزداد احتماؿ نجاح  في عمم  ، كتكافق  كتكفقي  في  ، حيػث يكػكف الضػرد 

اسػػبان لمضػػرد ، كمػػف األمػػكر التػػي تسػػاعد فػػي فػػي هػػذ  الحالػػة صػػالحان لمعمػػؿ ، كيكػػكف العمػػؿ أيضػػان من
 تحقيؽ ذلؾ :

 كيقصد ب  انتقاء أنسب المتقدميف لشغؿ عمؿ معيف . : االختيار الميني -2
 .  كيقصد ب  انتقاء أنسب عمؿ لشخص معيف:  التوجيو الميني -3

 ، فيػ  نتيجػة فشػمهـ غيػر  إلى كانتقالهـ لعممهـ الكثيريف ترؾ في يتسبب ذلؾ تحقيؽ في كفشمنا
 حرفػة فػي عػف االسػتقرار يعجػز كالػذم ، قصػيرة أكقػات فػي أخػرل إلػى حرفػة مػف ينتقػؿ الػذم فالعامػؿ

 يشػعر التنقػؿ لكثػرة ، كنتيجػة البدايػة منػذ يناسػب  الػذم العمػؿ يصػادؼ لػـ الػذم العامػؿ ذلػؾ هػك معينػة

رهػاؽ كالجهػد كضػياع الكقػت بػالنضس الثقػة كفقػد المؤلمػة كالخيبػة المريػر باليأس العامؿ  ، لؤلعصػاب كا 
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 كمػع نضسػها المؤسسػة كمػع زمبلئػ  مػع إلػى عبلقاتػ  يصػادف  عما الناجـ العدكاف تحكؿ ذلؾ عف كينتج

 كاألعماؿ البيئات مع التكافؽ إلعادة دائمان  حاجة في ، كهك كذلؾ نضس  كمع ، عاـ بكج  بهـ يحتؾ مف

 كضػع أحسػنت هػي إف كبيػر نضػع مػف المؤسسػة عمػى يعػكد مػا باإلضػافة إلػى هػذا ، الجديػدة كالظػركؼ

  .(56:  1988،  )ط  العمؿ مع تكافق  كيحسف العامؿ إنتاج يزيد المناسب حيث المكاف في العامؿ

 يكػكف عمػى مػا عػادة عممػ  مػعحسػنان  تكافقػان  المتكافػؽ فالعامػؿ  : أةالمنشػ الموظؼ بنظػاـالقة ب. ع 

 مػف ب  كما يقكمكف العماؿ بشكاكم الخبير عؿكل ، لممؤسسة اإلدارية كالهيئات النظاـ مع حسنة عبلقة

 النضسػي الرضػا ال يجػد الػذم فالعامػؿ ، أعمػالهـ فػي الضاشػميف عػف يصػدر أغمبهػا أف يػدرؾ مشػاغبات

 عمػا غيػر  صػرؼ فػي كبػذلؾ يػنجح ، المؤسسػة داخؿ باالضطرابات كالقائميف المتمرديف بتزعـ ىيرض

 تػؤدم التي الحقيقية األسباب تقـك بدراسة أف مؤسسةال عمى لذلؾ ، لذات  اعتبار  كيرضي في  هك فشؿ

إزالتػ   عمػى العمػؿ جػادة كتحػاكؿ كهيئاتهػا اإلداريػة المؤسسػة كنظػاـ العامػؿ بػيف العبلقػة سػكء إلػى
 ( .220:  1994)المشعاف ، 

كػؿ  بػيف نضسػية عبلقػة تكػكيف دائمػان  تقتضػي الصػناعي العمػؿ طبيعػة : ئػوال الموظػؼ بزم القػةج. ع
 الصػناعية يتضػمف المؤسسة جك في فرد لكؿ النضسي فالمجاؿ ، كزمبلئ  المشرؼ كبيف  كزمبلئ عامؿ

 كالعطاء، األخذ طرفيف هما ذات عبلقة عمى ينبني النضسي كالتضاعؿ ، الزمبلء كخاصة األفراد مف غير 

 هيئةال مف تتككف التضاعؿ طريؽ هذا كعف ، لهما الشخصية السمات بتضاعؿ تتحد بزميم  العامؿ كعبلقة

 كقػد ، مكحػدة أهػداؼ لهػا كتصػبح بكجػ  عػاـ كالسػمات األمزجػة فػي تتحػد رسػمية غيػر جماعػات الكمية

 الشخصػيات تضاعػؿ يػؤدم قػد كهنػا ، العمػؿ كتنظيمػ  تقسػيـ طريػؽ عػف فرضػان  الجماعػات هػذ  نضػرض

 . الزعامات كظهكر الصراع مظاهر إلى المختمضة

 :هما العمؿ مؤسسة داخؿ كزميم  العامؿ بيف قةالعبل تحدداف المتاف األساسيتاف كالظاهرتاف
 .   ( كالمنافسة التعاكف )

 أك صػريحان  إمػا اسػتخداما الثػاني العامػؿ اسػتخداـ إلػى الصػناعية المؤسسػات أغمػب كتمجػأ

 إفسػاد مػف التنػافس هػذا قد يجػر  ما نخشى كلكف ، اإلنتاج مستكل رفع يككف المنافسة كنتيجة  ،ضمنيان 

 بيف الضردية المنافسة هذ  تحدث  اإلحباط الذم مف الناشئ العدكاف مظاهر كتبادؿ اؿالعم بيف العبلقات

 أمكػف كمما بؿ ، تامان  تعارضان  متعارضيف التعاكف كالمنافسة نعتبر أال كينبغي ، كاحد عمؿ في الزمبلء

 . سةالمؤس جك في النضسية الصحة ضماف ثـ كمف ، العبلقات المتبادلة سبلمة لضماف بينهما الجمع
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قامة الرياضي النشاط كتشجيع النكادم بإنشاء المؤسسات هتماـاك   كالرحبلت كأكج  الحضبلت كا 

 العامػؿ بزمبلئػ  عبلقػات فػي المطمػكب التحسػيف عمػى أيضػان  يسػاعد ، كالترفيهػي االجتمػاعي النشػاط

   . ( 58:  1988،  ط  ) معهـ تكافق  زيادة عمى كيعمؿ

تكافػؽ  تحسػيف عمػى جػادة تعمػؿ كانػت مػا إذا المؤسسػة عمػى يينبغػ :و ئالموظػؼ برؤسػا القػةد. ع
 الػرئيس بػيف الصػحيحة كالنضسػية االجتماعيػة العبلقػات تسػكد أف عمػى تعمػؿ أف المهنػي العامػؿ

ذؿ كالمػػرؤكس ، إذ أف العبلقػػة بينهمػػا عامػػؿ هػػاـ فػػي إشػػاعة األمػػف النضسػػي فػػي كػػؿ بيئػػة العمػػؿ ، كا 
دل هذا إلى زيادة اإلنتاج مف جانػب ، كتحقيػؽ تكافػؽ مهنػي تحقؽ التكافؽ بيف الرئيس كالمرؤكسيف أ
 ( .  220:  1994أفضؿ مف جانب آخر ) المشعاف ، 

 التي السمككية الميزات حصر لهدؼ بها قاـ بحكث نتيجة Oberdahmأكبرداهـ  لنا كيمخص

 - سسػةالمؤ  جػك المتبادلػة فػي الثقػة ركح كتشػيع كالمرؤكسػيف المشػرؼ بػيف صػحية نضسػية عبلقة تخمؽ
 فيمػا – الصػناعية مػف المؤسسػات عػدد فػي مضػبكطة عمميػة مبلحظػات عمػى التمخػيص هػذا بنػى كقػد

 :يمي

 . لشخصياتهـ باحترام  تشعرهـ معاممة المرؤكسيف معاممة -

  .  العميا الهيئات لدل أمينان  تمثيبلن  تمثيمهـ  -

 . مرنان  تطبيقان  عميهـ كلكائحها الشركة قكانيف تطبيؽ -

 . يحتذم مثبلن  دائمان  نضس  اعتبار  -

 . كتأنيبان  تشجيعان  إرشادهـ في إخبلص   -

 . التحسف عمى كمعاكنتهـ مهنيان  كالتقدـ لمنمك كافية فرصة إعطاؤهـ  -

 مػنهـ المعامػؿ كػؿ معاممػة بقصػد مػنهـ بكػؿ الخاصػة الميػزات عمػى لمتعػرؼ فرديػة دراسػة دراسػتهـ -

 . المناسبة

 . معاممتهـ في كالرحمة كالعدؿ لهـ إخبلص  طريؽ عف لممؤسسة إخبلصهـ تنمية -

 . كميكل  قدرات  يناسب الذم العمؿ في كؿ إحبلؿ -

 ( . 58 - 57:  1988 ، ط  ) أخطاء مف في  يقعكف فيما المرؤكسيف عف المسئكلية يتحمؿ -

سػاهـ كمػا أف قػدرات العامػؿ كاسػتعدادات  كمهاراتػ  ت : الموظؼ بظػروؼ عممػو الفيزيقيػة القةعػ .ى 
في عممي  اإلنتاج مػف حيػث الزيػادة كالجػكدة إال أنهػا ليسػت الكحيػدة التػي تػؤدم إلػى ذلػؾ إنمػا هنػاؾ 
الظركؼ الضيزيقية لمعمؿ التي تمعب دكران فعاالن أيضان ، كيقصد بالظركؼ الضيزيقية لمعمؿ ما تتضػمن  

 مف إضاءة كتهكية كدرجة الحرارة كالرطكبة ككذا الضكضاء كغيرها 
   ( .  144:  1996) عكيضة ،                                                                
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 الميػكؿ حيػث مػف تناسػب  التػي المهنػة فػي فيكضػع صػحيحان  نضسػيان  اختيػاران  العامػؿ يختػار قػدو

 كجػ  أحسػف إلػى قدراتػ  اسػتخداـ عمػى ناجحػان  تػدريبان  يػدرب كقػد ، كالسػمات االنضعاليػة كاالسػتعدادات

 ، العمػؿ بيئػة مػع الصػحيح لمتكافػؽ ممكنػة فرصػة أكبػر لػ  تتػاح بحيػث كمصػمحة المؤسسػة لمصػمحت 
البيئيػة  الظػركؼ بتػكفير الصػحي التكافؽ بهذا االحتضاظ أسباب ل  ئتهي أف ذلؾ عف ينبغي فضبلن  كلكف

 عمؿ ركؼتهيئة ظ عمى المسئكليف جانب مف العمؿ أف شؾ كال ، كتحسين  التكافؽ هذا لدكاـ الطبيعية

 كزيػادة عممػ  عػف رضػا العامػؿ زيػادة عمػى عػبلكة اإلنتػاج معػدالت رفػع فػي أيضان  يسهـ لمعامؿ مناسبة

 ( . 32:  2002الشافعي ،  ) في  تكافق 

 فػي عضػك بػؿ هػك ، فحسػب العمػؿ مؤسسػة فػي عضػكا العامػؿ لػيس . عوامػؿ خػارج المنشػأة : 4

 األخرل في مركز  عف كؿ منها في مركز  يختمؼك  ، النظر ككجهات األهداؼ متعددة ، كثيرة جماعات

 المسيطر هنا كشخصيت  ، كأكالد  مف زكجت  تتككف التي الصغيرة أسرت  في عضك فهك ، كبيرا اختبلفان 

 ككالدتػ  كالػد  مػف تتكػكف التػي الكبيػرة أسػرت  فػي كهػك عضػك ، األفػراد بػاقي عمي  يعتمد الذم كالمسئكؿ

 هػذ  مػف فػرد كػؿ كبػيف بينػ  مػا بقػدر كالخضػكع السػيطرة تػراكح بػيفت هنػا كشخصػيت  ، األشػقاء كبػاقي

 … األصدقاء أك المقهى أك المسجد أك النادم أك الشارع جماعة فرد في هك ثـ ، عبلقات مف الجماعة

 عمػى قػادران  يكػكف حتػى النضسػي التكافػؽ مػف كافيػة لدرجػة الجماعػات هػذ  فػي كػؿ محتػاج كهػك ، كهكػذا

 صعكبات العامؿ كيصادؼ،  الشذكذ مف خالية صحية عبلقات معهـ كيككف رادهؤالء األف مع التعامؿ

الصػعكبات  هػذ  عمى التغمب في نجاح  كبقدر ، التكافؽ هذا عمى الحصكؿ سبيؿ في شخصية متنكعة
 . العمؿ كأهمها حيات  عمى مظاهرها تنعكس التي النضسية بالراحة العامؿ يشعر

نرفػع  فإننػا السػابقة بيئتػ  مككنػات مػف بكػؿ العامػؿ تعبلقػا تحسػيف فػي نجحنػا مػا إذا كهكػذا
 فػي مختمػؼ تكافقػ  مسػتكل نرفػع أيضػان  بػؿ ، التحسػيف مػف ممكػف حد أقصى إلى المهني تكافق  مستكل

 ( . 61 -60:  1988 ، ط  ) كبير حد إلى ( العاـ تكافق  ) حيات  جكانب

 يمكػف أف ثػـ كمػف ، المهنػي كافػؽالت فػي فتػؤثر معػا تتضػافر عكامػؿ عػدة هناؾ : . عوامؿ شخصية 5

 ، تكافػؽ العمػاؿ سػكء بػيف قكيػة العبلقػة أف متعػددة دراسػات فػي بػرز كلقػد ، المهنػي التكافؽ سكء تحدث
 المهنػة الشخصػية كمتطمبػات السػمات أف كمػا . العمػؿ مضػمار خػارج كعبلقػتهـ ، المنزليػة كظػركفهـ

 كالػذم ، الضػردم سػكء التكافػؽ عمػى يسػاعداف أنهمػا بػؿ ، كالنجػاح التقدـ تعطؿ إلى فقط ليس – يؤدياف

 كالمشػكبلت ، العمػؿ تػرؾ في ، كاإلسراؼ العمؿ في الكضاية كنقص كالتعاسة مختمضة أشكاؿ في يتبدل

 الضطراب عرضا المهني التكافؽ سكء يككف ما أن  أحيانا كاضحا يككف أف كينبغي. الكبيرة االجتماعية

 :  يمي فيما المهني التكافؽ في المؤثرة الشخصية عكامؿتتمثؿ ال أف كيمكف ، الشخصية في عميؽ
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الجسػمية  التككينػات فػي خمػؿ أم أف ذلػؾ ، فسػيكلكجي أسػاس إلػى ترجػع كالتػي :  الصػحية الحالػة-أ
 أعمػؽ كأكسػع تػأثير  كػاف ، كبيػرا كػاف كممػا الخمػؿ أف فػي شػؾ مػف كليس ، كظائضها في خمؿ إلى يؤدم

 التكػكيف عف ليس بمنضصؿ البيكلكجي التككيف أف ذلؾ ، المختمضة يةالنضس الكظائؼ إلى يمتد إذ ، مدل

 . نضسية جسمية الضرد كحدة اإلنساف أف ذلؾ ، متكاممة كحدة يككناف معا أنهما بؿ ، النضسي

 … كالقمػؽ كاإلحبػاط ، كالصػراع ، كالنضسػية االنضعاليػة االضػطرابات : المزاجيػة أو النفسػية الحالة-ب

 .الخ 

 ، كمتاعبػ  اقتػدار  كمسػتكل ، كطمكحػ  كرغباتػ  كميكلػ  لمعمػؿ اسػتعدادات  : صػيةالشخ السػمات-ج

 ) . 46 – 45 : 1996 ، عكض )  كالبلشعكرية الشعكرية

 أسس التوافؽ الميني :
ني ال يمكف لمشخص أف يتكافؽ مع بيئت  المهنيػة هس أك مقكمات لمتكافؽ المسؾ أربعة أاهن

  :يكؿ كالسمات الشخصية مالقدرات كاالستعدادات كال ؾ المقكمات كهيتمإذا لـ تتكفر في  

 القدرات ::  أوالً 
فالقػػدرات متعػػددة فهنػػاؾ القػػدرات األكليػػة كالقػػدرة االجتماعيػػة كالقػػدرة الحركيػػة كالقػػدرة العامػػة 

 )الذكاء( كالقدرة الخاصة كالقدرة عمى حؿ المشكبلت  .

لضعميػػػة عمػػػى إنجػػػاز عمػػػؿ مػػػا أك ء المػػػر رة ادمقػػػبرات دالقػػػ (  67 : 1977 ، بػػػدكم ) كيعػػػرؼ
تحقؽ بأفعاؿ حسية كانت أك ذهنيػة كقػد تكػكف فطريػة أك مكتسػبة كهنػاؾ يالتكيؼ في العمؿ بنجاح ك 

قػدرات الخاصػة أك مجمكعػات لقدرات عامػة كهػي بمثابػة عامػؿ مشػترؾ بػدرجات متضاكتػة مػع جميػع ا
الضػػرد عمػػى أداء العمػػؿ سػػكاء كػػاف ة در داللػػة عمػػى المسػػتكل الػػراهف لقػػلم ؿعمػػلمنهػػا كيقػػاؿ القػػدرة عمػػى ا
  . بضضؿ التدريب أك بدكن 

 ثانيًا : االستعدادات :
كهي القدرة الكامنة لدل األفراد أك قابميتهـ ألداء عمؿ معيف ، كيتبيف األفراد تباينان كبيران فػي 

 هذ  االستعدادات حتى قبؿ أف تتاح لهـ الضرصة لمتحصيؿ أك اكتساب مهارات معينة 
 ( . 26 : 2006 ) عبلـ ،                                                                     

القابميػة الضطريػة الكتسػاب  "( إلػى أف االسػتعدادات هػي   67 :   1977 ، بدكم ) يرشكما ي  
خاصػة أك نمػط مػف االسػتجابات بحيػث يمكػف لمضػرد الكصػكؿ إلػى  أكمعرفة معينة أك مهػارات عامػة 

 . " التمريف الكافي لقيالكضاية أك القدرة إذا  درجة مف
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 ثالثًا: الميوؿ : 
تعكس الميكؿ المتمثمة في السمكؾ ما يجذب الضرد أك يبعد اهتمام  عف أنشػطة معينػة ، أم 

 ( .  519 : 2006 أف الميكؿ تعبر عف تضضيبلت الضرد لمقياـ بأنشطة دكف سكاها ) عبلـ ،

أنها استعداد كجداني كانضعالي مكتسب يحمؿ الضرد عمى ( ب 67 : 1977 ، بدكم كيعرفها )
كقػػد تكػػكف ألسػػاليب الرعايػػة ، أف يقػػـك أك يهػػتـ بنشػػاط أك بعمػػؿ معػػيف كقػػد يكػػكف مكتسػػب أك فطريػػا 

 .يكؿ المهنية  مكبيرا عمى ال تأثيراالكالدية 

  : : السمات الشخصية رابعاً 
لضعػػؿ قػػد تكػػكف متكارثػػة أك تجػػيء ميػػزة فرديػػة فػػي الضكػػر أك الشػػعكر أك ا السػػمات الشخصػػية

فالسػمة نهػج مػف السػمكؾ يتميػز بػ  الضػرد أك الجماعػة كيػنجـ عػف عكامػؿ كراثيػة  ، بكاسطة االكتساب
  شخصيةلية كهك مضهـك مستخدـ في مدارس عمـ النضس لتحميؿ بنية ائكبي

 . ( 71:  2009الصعب ،  )                                                        
 ، المكتسبة أك الضطرية أك االجتماعية االنضعالية أك العقمية أك الجسمية السمة هي الصضةك 

 السمكؾ مف لنكع معيف نسبيا ثابت استعداد عف كتعبر ، الضرد بها يتميز التي
 ( . 59  :1982 ، زهراف )                                                                    

  تحسيف التوافؽ الميني :طرؽ 
 :  (2009كما ذكرها )الصعب ، ني هطرؽ تحسيف التكافؽ الم تمخيص يمكف  

مهنػػي لالختيػػار اا عمميتػػي كال يػػتـ ذلػػؾ إال مػػف ، لعامػػؿ المناسػػب فػػي المكػػاف المناسػػب اكضػػع  - 1
حيػػث العامػػؿ بمهنتػػ  فيتمسػػؾ بهػػا عبلقػػة هػػذا األسػػمكب مػػف شػػأن  أف يقػػكم إف  ،كالتكجيػػ  المهنػػي 
 لضكائد التي يمكف أف تحصدها الشركات أك المصانع . اعف المزايا ك  فضبلن  خبللها يحقؽ ذات  مف 

كفي ضكء ما  ،عامؿ مقة الحسنة تعكس التكافؽ المهني لبلست  : فالعؤسلعامؿ بما عبلقةتقكية  -  2
ي يكػكف مػف بػيف دـ ينبغي أف يككف بكػؿ مؤسسػة إنتاجيػة كحػدة لمبحػكث النضسػية كاالجتماعيػة كالتػقت

لؾ المتغيػػرات ذالضػػغكط الخاصػػة بهػػـ ككػػ ادرت العػػامميف كالكقػػكؼ عمػػى مصػػبلأهػػدافها دراسػػة مشػػك
يمكػػف أف تسػػاعد عمػػى كضػػع الحمػػكؿ  اتلمتغيػػر  افدراسػػة هػػذ    ـ لممهنػػة هفضػػر بمهـ أك بتقػػالخاصػػة 

 . ديهـكية عكامؿ الرضا كاإلرضاء لتقلعامميف كالعمؿ عمى ات بللمشك العبلجية لكقائية ك ا

فػالتكافؽ  ،ـ بػيف العامػؿ كعممػ  اسػجنمػؽ االخلمهنػي تعتمػد عمػى اإف ديناميات التكافػؽ النضسػي  -  3
بػالزمبلء العبلقػة لظػركؼ الضيزيقيػة ك اف ) اآلالت ك مؿ كعممػ  الػذم يتضػمػة دينامية بيف العابلقإذف ع
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ذا أردنػا أف ،كالمشػرفيف .. الػػخ  س ئيبػػيف الػػر العبلقػة ة يػػمينػا تقك لمعامػػؿ فع مهنيػان  حقػػؽ تكافقػا نضسػػيان ن كا 
 .كس ؤ لمر اك 

نا ك كهذا يدع، المهني كالنضسي  ؽتكافلهذا مف أهـ أبعاد ا عتبرئ  : كية العامؿ بزمبلبلقع تقكية - 4
ئػ  تعتمػد عمػى بلالعامػؿ بزم بلقػةإف ع ة،المذمكمػ كالمنافسػةة يممشأجكاء العمؿ مف اللمتكصية بتنقية 

 المؤسسػػػةاالجتماعيػػػة داخػػػؿ يػػػاة كالمنافسػػػة ، فضػػػبل عػػػف إثػػػراء الحتعػػػاكف لهمػػػا ااعتبػػػاريف رئيسػػػييف 
ثرائشاألن دديةتع بلؿ ؾ إال مف خلـ ذتكلف ي ةاجيتاإلن ت كالمسػابقات بلت كالحضػبلا حيث الػرحهطة كا 

 ة . ياضرياالجتماعية كال

ار تخاذا إال إ المهنةؿ معالف يقبؿ الالعامؿ بمهنت  : ك  تقبؿعني باختصار يمهني لكافؽ اتال إف - 5
ـ دكفػي ضػكءها تقػ ية  الشخصػتسػماذلؾ ككػ  كاسػتعداداتكلػ  يتضػؽ مػع ميناسب قدرتػ  ك يالعمؿ الذم 

حيػث أف هػذا المبػدأ  عمؿ أف يكظضكا ) مبػدأ االختيػار كالتكجػ  المهنػي ( لفإن  ينبغي عمى أصحاب ا
 مف رضا العامؿ عف مهن  . يد الت اإلنتاج ككذلؾ يز معدكضؿ رفع ي

ة يػػكمػػا يعمػػؿ عمػػى تقك  ، جيػػدان  ان يسػػكنض ان يصػػناع ف العامػػؿ كاآللػػة يكضػػؿ لنػػا أمنػػان يائمػػة بػػخمػػؽ المك  -  6
يػؿ قمب جيػد حتػى تضػمف تير تػدإلػى  المؤسسػةيحتػاج مػف  اآللػةتعامؿ الضرد مع  إف ،التكافؽ المهني 

 :  القائمة بالحكمةكالحكادث عمبل صابات اإل
 .العمؿ (  ثناءأات اإلصابيؿ قميؤدل لت التدريب ثناءأ عرؽال زيادة) 

سػة اإلنتػاج ؤسالبينػة الداخميػة لمعمػؿ فقػط إذ أف م خػبلؿفؽ المهني لمضػرد ال يسػتمد مػف كالت اإف  -  7
عمػى أف رضػا الضػرد  بلن ضػف   اهػذ ،سػة ؤسالجتمػاعي المحػيط بهػذ  الماتتأثر بمجػاؿ الحيػكم كالكسػط 

ف قيمػة  ،  ارجهػاسػة كخؤسلما  عدة قػكل داخػؿ دلمهنة تحداعف الحياة أك عف  مػؿ الضػرد تػرتبط بعك اكا 
أف أم خمػؿ فػي التكافػؽ  يبلحػظ ك   ،سػة ؤسملسة كعكامػؿ اجتماعيػة أخػرل خػارج اؤسلمامهنية داخؿ 

لعامػػؿ داخػػؿ ات كبلضػػة كباختصػػار عػػف مشػػتملتكافػػؽ كفركعػػ  المخااألسػػرم يػػكثر فػػي بقيػػة مجػػاالت 
لمعامػؿ  ان جيػد مهنيػان  تكافقػان ؽ مػالمصنع قد تككف مف داخؿ المصنع كربمػا تكػكف مػف خارجػ  كحتػى يخ

 سسة ؤ كالخارجي لمم الداخميت  عمى المستكييف بلأف نحؿ مشك اعمين
 .  ( 62-60:  2009الصعب ،  )                                                           

 ،رأف يستضيد مف هذ  الطرؽ جميعها كأم عامؿ آختربكم لباحث أن  يمكف لممرشد الاكيرل 
كتقكيػػػة  ، كخمػػػؽ االنسػػػجاـ بينػػ  كبػػػيف المدرسػػػة ، عبلقتػػ  بزمبلئػػػ فاختيػػار المرشػػػد المناسػػػب كتقكيػػػة 

كػػػؿ ذلػػػؾ يمكػػػف لممرشػػػد  ،لتقنيػػػات الحديثػػػة اكتقبمػػػ  لمهنتػػػ  كلمكائمػػػة بينػػػ  كبػػػيف ، بػػػالزمبلء  عبلقتػػػ 
 . فق  المهنيامن  بؿ كيكثر في تك المدرسي أف يستضيد 
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  : الميني التوافؽ نظريات
فبعضػها  ، كالعمػؿ العامػؿ فػي المتمثمػة المهنػي التكافػؽ بعكامػؿ المهنػي التكافػؽ نظريػات هػتـت

 إشباع حاجػات مدل عمى يركز كبعضها ، العمؿ بيئة مع تطابقها كمدل العامؿ خصائص عمى يركز

 ماكفي . كهكذا … العمؿ كاقع كبيف العامؿ يتكقع  ما بيف يجمع كبعضها ، بالعمؿ قيام  نتيجة العامؿ

 أدبيػات تعزيػز المهنػي لغايػات التكافػؽ مكضػكع تناكلػت التػي النظريػات لػبعض مػكجز عػرض يمػي

 :  الدراسة

 :المساواة ) التساوي (  نظرية- 2
، كتػػذهب إلػػى أف الرضػػا المهنػػي  1963عػػاـ  Admazقػػدمت هػػذ  النظريػػة مػػف قبػػؿ آدمػػز 

حصػؿ عميػ  الضػرد مػف العمػؿ ، أم يتحقؽ إذا كاف هناؾ تكازف بيف مػا يقدمػ  الضػرد لمعمػؿ كبػيف مػا ي
بمعنػػى آخػػر إيجػػاد التػػكازف بػػيف المػػدخبلت ) مػػا يبػػذؿ مػػف مجهػػكد ( كالعكائػػد ) النتػػائج التػػي يحققهػػا 
العامػػػؿ مػػػف العمػػػؿ ( ، فػػػإذا تحقػػػؽ هػػػذا التػػػكازف ، فإنػػػ  يػػػؤدم إلػػػى حالػػػة مػػػف الشػػػعكر بالرضػػػا لػػػدل 

لجهد المبذكؿ كالعائد منػ  ، فػإف ذلػؾ يخمػؽ العامميف ، أما إذا رأل العاممكف عدـ كجكد التكازف بيف ا
 ( . 230: 1994حالة الشعكر بعدـ الرضا ) المشعاف ، 

 ( :   :2:6لػ )فريد ريؾ ىرزبرج  العامميف نظرية- 3

مػػف أهػػـ النظريػػات التػػي تتحػػدث عػػف التكافػػؽ المهنػػي ،  Herzbergتعتبػػر نظريػػة هرزبػػرج 
العمػػؿ  –الكظيضػػة مثػػؿ : ) اإلنجػػاز  لحتػػك العكامػػؿ المرتبطػػة بم Herzbergحيػػث لخػػص هرزبػػرج 

الترقية ( كهذ  العكامؿ تعتبػر عكامػؿ حيكيػة لمعمػؿ كعبلقتهػا باالتجػا   –التقدير  –المسئكلية  -ذات  
عميهػػا اصػػطبلح ) الػػدكافع ( كهػػي التػػي تقػػكد إلػػى التكافػػؽ  Herzbergاإليجابيػػة كقػػد أطمػػؽ هرزبػػرج 

 –اإلشػػراؼ  –المرتػػب  –مػػؿ مثػػؿ :  ) سياسػػة الشػػركة المهنػػي ، أمػػا العكامػػؿ المرتبطػػة بمحػػيط الع
 السػػػمبية ، فإننػػػا نجػػػد أف هرزبػػػرج تزمػػػبلء العمػػػؿ ( ، كالتػػػي تػػػرتبط باالتجاهػػػا –ظػػػركؼ العمػػػؿ 

Herzberg عدـ التكافؽ المهني  ىقد أطمؽ عميها مصطمح ) الصحة ( كهي تقكد إل 
 ( . 228: 1994) المشعاف ،                                                         

فػػػي ظهػػػكر فكػػػرة اإلثػػػراء الػػػكظيضي ، مػػػف خػػػبلؿ  Herzbergكمػػػا سػػػاهمت نظريػػػة هرزبػػػرج 
التركيز عمى إعادة تصميـ العمؿ بالشكؿ الذم يسػمح بتمثيػؿ العكامػؿ الداخميػة فػي محتكيػات العمػؿ 

مػػف التنػػكع ليصػػبح قػػدرات الضػػرد كتدفعػػ  لمعمػػؿ مػػع إعطػػاء المزيػػد  ركمككناتػػ  ، بإضػػافة مهػػاـ تسػػتثي
أكثر جاذبية ، ككذلؾ إتاحة فرصػة لمنمػك المهنػي عػف طريػؽ الترقيػة التػي تبنػى عمػى أسػاس الكضػاءة 

تاحة فرص المشاركة في التخطيط كاتخاذ القرارات ) عزكز ،   ( .  115:  2009كالجدارة ، كا 
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 :  المناوئة العممية نظرية- 4
العمميػات  دكر عمػى الػكظيضي لمرضػا نظريتػ  خػبلؿ مػف  Landy " ( 1978) " يؤكػد  

 ، هػك فسػيكلكجي لمرضػا السػببي األسػاس أف أم ، متزنػة كجدانية حالة عمى الحضاظ في الضسيكلكجية
 كلك حتى الزمف مف خبلؿ فترة الكظيضي الضرد رضا يتغير كسكؼ ، المركزم العصبي الجهاز كيشمؿ

 عػدة بعػد منهػا األكلى األسابيع القميمة خبلؿ قان تشكي أكثر الكظيضة تبدك : فمثبلن  ، ثابتة الكظيضة كانت

 عمػى المحافظػة عمػى تسػاعدهـ األشػخاص داخػؿ آليػات هنػاؾ بػأف يقتػرح Landy أف إال ، سػنكات

 االنضعاليػة االستجابات مف جزءان  حد كبير إلى هما الرضا كعدـ الرضا داـ كما ، متزنة كجدانية حالة

 المناكئة العمميات إلى تشير المناكئة كالعممية الكظيضي الرضا في دكران  تمعب اآلليات هذ  أف كيعتقد ،

 اسػتجابة هنػاؾ فػاف ، جػدان  مسػركران  الشػخص إذا كػاف : فمػثبلن  ، االنضعػاؿ مػع لمتعامػؿ المضػادة أك

 مسػتكل إلػى الخمػؼ إلػى الضػرد ترجػع أف كتحػاكؿ الحالػة الكجدانيػة هػذ  تنػاكئ أك تعػارض فسػيكلكجية

 مضيدة كليست باألفراد مضرة أنها عمى إليها ينظر مكجبة أك المتطرفة سالبة انيةالكجد فالحالة ، محايد

 هػذ  مػف الشػخص لتقػي الضسػيكلكجية اآلليػات الميكانيزمػات تسػتعمؿ ، مػف األحػكاؿ حػاؿ أم فػي لهػـ

 الػكظيضي رضػاهـ فػي يختمضػكف األفػراد يجعػؿ الذم السبب بأف  Landyكيقترح  ،المتطرفة  الحاالت

 ) . 36:  2002الشافعي ، ) الكقائية الضسيكلكجية كظائضهـ بمرحمة يتعمؽ فيما تمضكفيخ أنهـ هك

  القيمة ) التعارض ( : نظرية- 5
هػذ  النظريػة أف درجػة الرضػا المهنػي تعتمػد عمػى الضػرؽ بػيف مػا يتكقعػ  الضػرد  يرل أصحاب

، كتحػدد درجػة الرضػا  في مهنت  أك ما يتطمع أك ما يطمح إلى تحقيق  منها كبيف مػا هػك كػائف فعػبلن 
مف مقارنة ما هك كائف بما ينبغي أف يككف ، فإذا زادت تكقعات الضرد حكؿ ما ينبغي أف يكػكف عمػا 
هػػك كػػائف ، قمػػت درجػػة الرضػػا كزادت درجػػة عػػدـ الرضػػا ، كبمعنػػى آخػػر فػػإف الرضػػا المهنػػي يكػػكف 

ك نتائج مف العمػؿ كبػيف مف إشباعات أ حاصؿ الضرؽ بيف ما يحصؿ عمي  الضرد في الكاقع )حقيقة( 
( فإنػػ   Locke 1969تكقعػػات كرغبػػات كتصػػكرات الضػػرد بالحصػػكؿ عميػػ  مػػف العمػػؿ ، أمػػا لػػكؾ ) 

يػػرل أف عػػدـ التكافػػؽ المهنػػي يتكلػػد كيػػزداد كممػػا كػػاف مػػا يريػػد  الضػػرد مػػف عممػػ  أكثػػر ممػػا يدركػػ  أك 
 ( . 232: 1994يطمح إلي  مف نتائج أك العائد مف عمم  ) المشعاف ، 

 :االجتماعي  التأثير نظرية- 6
 مف تخمك الكظيضي لمرضا نظرية  (1978 ) عاـ   " Salancik & Pfeffer "مف  كؿ قدـ

 رد ناتجػة عػف تكػكف قػد لمكظيضػة العاطضيػة الضػرد اسػتجابة أف هػي األساسػية كفكرتهػا ، الحاجػة مضهػكـ
 ،أخرل بعبارة  نضسها مكظيضةل المكضكعية لمخصائص نتيجة ان أيض أنها كما لمكظيضة العمؿ زمبلء فعؿ
أيضػان  تتػأثر كلكنهػا فقػط ، لمكظيضػة المكضػكعية الخصػائص أسػاس عمػى الكظيضػة إدراكػات تقػكـ ال
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 الكظيضػة نضػس إلػى أف ينظػر يحتمػؿ كبالتػالي ، العمػؿ مكػاف فػي اجتماعيػة بمؤشػرات كبيػرة كبدرجػة

  كظيضةال إلى العمؿ زمبلء بها يستجيب التي لمكيضية ان طبق مختمضة بطرؽ
 ) . 36:  2002الشافعي ،  )                                                               

 االتساؽ( : ) الثبات نظرية-7
 مستكل بيف بالعبلقة كتهتـ ، ( 1976 ) عاـ  " Korman "قبؿ  مف النظرية هذ  تطكير تـ

 االثنػيف مكجبػة بػيف عبلقػة هنػاؾ ، النظريػة هػذ  عمػى ان كبنػاء ، الػكظيضي كاألداء لمعامػؿ الػذات تقػدير
 بينما ، عالية عمى مستكيات عممهـ أداء في يرغبكف لمذات العالي التقدير كذك  العماؿ أف إلى إضافة

 أنػكاع ثػبلث كهنػاؾ ، مسػتكيات منخضضػة عمػى أعمالهـ يؤدكف لمذات المنخضض التقدير ذكم العماؿ

 :  كهي الكظيضي لؤلداء مهمة الذات تقدير مف

  . نضس  حكؿ العاـ الضرد شعكر يعني الذم  :المزمف الذات تقدير-1
أك  آلػة كتشػغيؿ معػيف مكقػؼ فػي نضسػ  حػكؿ الضػرد شػعكر يعنػي الػذم : المػكقضي الػذات تقػدير-2

  . اآلخريف مخاطبة

  . تكقعات اآلخريف عمى ان بناء بنضس  الضرد يشعر كيؼ يعني الذم : اجتماعيا التأثر الذات تقدير-3

 مسػتكل تقػدير زيػادة لكػف ، الػذاتي تقػدير  مستكل بزيادة كذلؾ العامؿ أداء تحسيف كباإلمكاف

 : لذلؾ طريقتيف ىناؾ أف مف بالرغـ ، صعبان  يككف ، المزمف الذات تقدير خاصة ، الذات

 جماعػات الحساسػية فػي أك العمػؿ كرشػات فػي خاصة قكاهـ حكؿ دقيقة فكرة لمعماؿ تعطى : األولي

 العديدة قكا  عف  العماؿ أك العامؿ بإببلغ كذلؾ الذات تقدير مستكل مف تزيد أنها يعتقد فكاراأل كهذ 

  . جيد شخص كأن 

 أنػ  يزيػد يعتقػد النجػاح فهػذا ، فيهػا النجػاح المؤكػد مف يككف جدان  سهمة مهمة لمعامؿ تعطى : الثانية

 مسػتكل زيػادة فػي إلػى بػدكر  ؤدميػ كالػذم األداء مػف بػدكر  يزيػد قػد الػذم ، الػذات تقػدير مسػتكل مػف

  . (30:  2010فحجاف ،  ) كهكذا ، الذات تقدير

 ( :  2:54نظرية سمـ الحاجات لػ ) أبراىاـ ماسمو  -8

ب الحاجػػات األساسػػية لؤلفػػراد فػػي شػػكؿ هرمػػي ، كهػػك يػػرل أف يػػترتب Maslow قػػاـ ماسػػمك
إلػػػى تحقيػػػؽ رضػػػا جزئػػػي الرضػػػا يتحقػػػؽ إذا أشػػػبعت هػػػذ  الحاجػػػات ، كمػػػا أف إشػػػباع حاجػػػة يػػػؤدم 

)نكعي( سػرعاف مػا تتكلػد حاجػة أخػرل يعمػؿ الضػرد عمػى إشػباعها إذا أشػبعت األكلػى حسػب الترتيػب 
فالرضػا ال يػرتبط ، )الحاجة الضيزيكلكجيػة .... تحقيػؽ الػذات ( كفػي األخيػر يتكلػد الرضػا العػاـ لمضػرد 

 ( . 113، 2009بالعمر بقدر ما يرتبط بحاجات الضرد ) عزكز ، 
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الحاجات إلى خمس مجموعات كما ىو موضح بالرسـ :  Maslowماسمو  قسـ

 
 (2.1شكؿ رقـ )

منهػا ركػز عمػى جانػب  مف خبلؿ العرض السابؽ لنظريات التكافؽ المهني ، نبلحػظ أف كػبلن 
 مع كالعبلقة ، مع الزمبلء العبلقة ، الكظيضية المكانة ، الراتب ، المادية الناحية : مثؿ مرتبط بالعمؿ

 تضسػير فػي الػبعض كيكمػؿ بعضػها ، معػان  تتضػافر جميعػان  النظريػات أف نجػد ذلػؾ كعمػى ، فيفالمشػر 

 يحصػؿ كلكػي ، العضػكية الغرائػز كالحاجػات مػف مجمكعػة مػف يتكػكف كاإلنسػاف ، العمػؿ عف الرضا

 مػع يتعػارض ال صػحيح بشػكؿ كالحاجػات العضػكية الغرائػز هػذ  إشػباع مػف لئلنسػاف البػد التكافػؽ

  . غير  إشباعات

( أف هنػػاؾ مجمكعػػة مػػف األبعػػاد تتػػرجـ فػػي جكانبهػػا المختمضػػة عمميػػة 2001يػػرل )المهنػػا ، 
 التكافؽ المهني كتنتظـ هذ  األبعاد حكؿ عدد مف المحاكر األساسية هي :  

 كعي الضرد بإمكانات  كقدرات  ككذلؾ اهتمامات  المختمضة كطمكحات  في الحاضر كالمستقبؿ .  -1
ؿ الذم يمارس  كالتحديات الكامنػة فيػ  كمجمكعػة المشػكبلت القائمػة فػي كعي الضرد بطبيعة العم -2

 مجاؿ العمؿ كسياق  .

حػػػدكد كعػػػي الضػػػرد بػػػأف مػػػا يمثمػػػ  مػػػف إمكانػػػات كخصػػػائص قػػػادرة عمػػػى الكفػػػاء بمطالػػػب العمػػػؿ  -3
 كمقتضيات  .

 شعكر الضرد برضا  عف العمؿ الذم يكجد في  كما يحقق  ل  مف معاني نضسية كمادية مختمضة.  -4

 (.  80 – 79:  2001الخمك النسبي مف مشاعر المشقة كالضرد يؤدم دكر  المهني) المهنا ،  -5
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   ثالثًا : المرشد التربوي :
 تعريؼ المرشد التربوي :

 بمسػاعدة يقػكـ الػذم الشػخص التربػكم بأنػ  ( المرشػد 87:  2008أبػك يكسػؼ ،  عػرؼ )

 بالطريقػة إمػا كاألخبلقيػة كالتعميميػة ماعيػةكالسػمككية كاالجت النضسػية مشػكبلتهـ حػؿ فػي المسترشػديف

 . الجماعية بالطريقة أك الضردية

 فػي المتخصػص المهنػي المرشػد التربػكم بأنػ  الشػخص (8:  2003كمػا عػرؼ )عػكض ، 

  . متضرغ بشكؿ المدرسة في كاإلرشاد التكجي  خدمات كالذم يقدـ ، كاإلرشاد التكجي  حقؿ

 اإلرشاد التربوي :
 كمػا ، النضسػية كالضػغكط القمػؽ عصػر في اآلف نعيش أننا ( 27:  1994 الزغبي ، )يشير 

 إلػى الممحػة الحاجػة تظهػر التػي المدنيػة مشػكبلتالك  كالمطػامح بالصػراعات ممػيء المجتمع الحالي أف

 .كمشكبلتها الشخصية مجاؿ في النضسي خدمات اإلرشاد

جػك  فػي اإلرشػاد عمميػة تػتـك  ، بنضسػ  نضسػ  ليسػاعد الضػرد مسػاعدة هػك ذاتػ  حػد فػي كاإلرشػاد
 يقكـ كمرشد  مشاكم  لحؿ المساعدة لطمب جاء مسترشد بيف ، مبلئمة طبيعية كظركؼ ، هادئ نضسي

 خاصػة المرشػد  مهػارات يسػتخدـ اإلرشػاد عمميػة كخػبلؿ ، المسترشػد مشػاكؿ حػؿ عمػى المساعد بدكر

 ثقتػ  كيعيػد ، بقيمة ذاتػ  ليشعر ، المسترشد لمساعدة كالتقمص العاطضي كالكد االحتراـ عبلقة بناء في

 العبلقة كتكضيح الخاصة بإظهار المهارات الستخداـ المرشد يمجأ كما ، بالمرشد ثقت  خبلؿ مف بنضس 

 كاالنعكػاس كالتركيػز كالتماسػؾ  كالكضػكح ، المضتكحػة الحػرة األسػئمةك  االتضػاؽ عمػى تقػكـ كالتػي ، بيػنهـ

 التحػدث عمى مساعدت  بهدؼ كذلؾ ، النضسي اإلرشاد عممية أثناء المسترشد سأـ لتقميؿ ، كاالختصار

ظهار  تحديد عمى تساعد  التي البدائؿ المناسبة باختيار يقكـ ثـ ، نضس  عف فهم  لزيادة ، بداخم  ما كا 

 أسػاس عمػى تقػكـ ، اإلرشػاد خاصػة بعمميػة إسػتراتيجية خػبلؿ مػف هػذا كيتـ ، كتنميتها الخاصة أهداف 

  كالمسترشد بيف المرشد عمي  يتضؽ لما طبقان  المشكبلت حؿ بكأسمك  لمحدث التخطيط
 . (190:  2004 ، الخطيب )                                                        

 فػي أهميػة كبػرل مػف لػ  لمػا التربكيػة العمميػة مػف يتجػزأ ال جػزءان  التربػكم اإلرشػاد يعػد كعميػ 

 كالمدرسػي كالتكافػؽ النضسػي التكيػؼ عمػى الطمبػة مسػاعدة ؿخػبل مػف كذلػؾ التربكيػة األهػداؼ تحقيػؽ

 مػف الكثيػر نمػك  المختمضػة مراحػؿ كخػبلؿ المدرسػية بيئتػ  فػي الطالػب يكاجػ  حيػث ، كاالجتمػاعي

 حاجػة فػي يجعمػ  ممػا كاالجتماعيػة كالشخصػية كالضكرية الجسمية كالتغيرات عمي  تطرأ التي التغيرات

 بػ  يقػكـ الذم الهاـ لمدكر كنظران  ، النمك كالتكيؼ في مساعدت  أجؿ مف كالتربكم النضسي اإلرشاد إلى



 61 

 شخصياتهـ كبناء لمطمبة النضسية الصحة عمى في المحافظة التعميمية المؤسسة داخؿ التربكم المرشد

 كاإلفادة كالتعمـ لمتعميـ المبلئـ الجك إيجاد كمحاكلة السمبية المؤثرات الخارجية مف كتخميصهـ السكية

 الجسػد سػميـ قػكم جيػؿ كبنػاء خمػؽ فػي لممسػاهمة كالبلمنهجيػة المنهجيػة كاألنشػطةالضعاليػات  كػؿ مػف

 . ( 4:  2003 عكض ، ) كالضكر كالسمكؾ كالعقؿ

 يؤثر فإن  ، التربكية العممية في أساسيان  محكران  يعتبر المدرسة في تربكمال اإلرشاد كاف كلما
 في النضسي كاإلرشاد التكجي  برنامج أف عمى ، تربكمال التخطيط رجاؿ أجمع حيث ، بها كيتأثر فيها

 ينتجهػا التػي التربكيػة لمضمسػضة الشػامؿ كالمػنهج العػاـ اإلطػار كفػؽ يخطػط أف يجػب ، المدرسػة
 بمحاكرها التربكية لمعممية كالتنضيذ التخطيط في اإلسبلمي المنهج ينتهج المجتمع كاف فإف المجتمع،
النضسػي  اإلرشػاد مبلمػح تشػكؿ التػي العريضػة الخطػكط يرسػـ ذلػؾ فػإف ، كالشػاممة الكميػة كأركانهػا
  .  المدرسي

 :المدرسة  في واإلرشاد التوجيو برنامج أىداؼ
( إلػى أف تحقيػؽ التكافػؽ المهنػي يعتبػر احػد أهػداؼ برنػامج التكجيػ  1998،  يشير ) زهراف

 مػف ، كذلػؾ لمطػبلب الدراسػي التحصػيمي المسػتكل رفػع إلػى أيضػان  هػدؼياإلرشػاد بالمدرسػة كالػذم 

 : النحك التالي عمى تكضيحها يمكف التي كاإلرشاد بالتكجي  الخاصة األهداؼ تحقيؽ خبلؿ
 يػدعـ ثقػتهـ ممػا ذكاتهػـ عػف إيجابيػان  مضهكمػان  التبلميػذ إكسػاب خػبلؿ مػف كذلػؾ  :الػذات تحقيػؽ (1

    . بأنضسهـ

 .  لمتبلميذ كاالجتماعي كالمهني كالتربكم الشخصي التكافؽ تحقيؽ (2

 .  لآلخريف كتقبمهـ ألنضسهـ تقبمهـ تحقيؽ طريؽ عف لمتبلميذ النضسية الصحة تحقيؽ (3

 .  كمتابعة كتطكيران  كتنضيذان  تخطيطان  التربكية العممية تحسيف (4

 .   المناسب الكقت في كاتخاذ  القرار صناعة عمى القدرة التبلميذ إكساب (5
 فػي الخدمات اإلرشػادية تقديـ خبلؿ مف بلميذلمت كالشامؿ المتكامؿ النمك كرعاية كمتابعة االهتماـ (6

 األزمػات كبعػد ، النمػائي ، كالبعػد العبلجػي كالبعػد ، الكقػائي البعػد ) كهػي رئيسػية أبعػاد أربعػة

  .( كالطكارئ

  .  كزمبلئهـ كمجتمعهـ كرفاقهـ أسرهـك  أنضسهـ مع تكيضهـ إعادة عمى المشكميف الطبلب مساعدة (7

 نمػكهـ الطبيعػي مسػار تعتػرض التػي المشػكبلت عمػى التغمػب عمػى العػادييف الطػبلب مسػاعدة (8

 .  كأكاديميان  كنضسيا اجتماعيان 

 كرغبػاتهـ كامكػانتهـ لميػكلهـ تبعػان  المهنػي التكجيػ  خػدمات تقػديـ خبلؿ مفان مهني الطبلب مساعدة (9

 .  الخاصة كقدراتهـ
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 للطةال  إلرشةادي ا الدةدما  وتقةديم ، المدرسة  فة  الداصة  التربية  بةرام  وتطوير رعاي ( 10

 .  التحصيل مندفض  أو التعلم بطيئ  أو المتفوقي  أو الموهوبي  سواء ، الداص  الحاجا  ذوي

 كضػعؼ التحصػيؿ الدراسي التأخر مثؿ ، كالخاصة التربكية مشكبلتهـ حؿ في الطبلب مساعدة( 11

 ) . 103 - 102:  1998 زهراف ، ) الدراسي التكافؽ كسكء

 وي :إعداد المرشد الترب
الكجػ   يع أداء عممػ  عمػىالتكافؽ المهني ل  أهمية كبيرة عند المرشػد التربػكم الػذم ال يسػتط

إلى تكافق  المهني كهذا  المطمكب ، إال إذا امتمؾ مقكمات التكافؽ مع مهنت  كتهيئ  الظركؼ المؤدية
كهػػي نػػد المرشػػد التكافػػؽ المهنػػي ع التػػي تػػؤدم بػػدكرها إلػػىإال إذا تػػكافرت بعػػض المقكمػػات  ال يتػػأتى

 : ( كالتالي  2007كما ذكرتها ) الغامدم ، 

 :لممرشد  النظري العممي )أ( اإلعداد 
 ممارسػت  فػي عميػ  يعتمػد نظػرم عممػي إعػداد إلػى المدرسػي أك الطبلبػي المرشػد يحتػاج

 كرابطػة لئلرشػاد األمريكيػة الجمعيػة مػف بتكميػؼ الدراسػات بعػض أجريػت لػذلؾ ، اإلرشػادية لمعمميػة
 الكتػاب مجمػة تضػمنتها التػي العربيػة الدراسػات كبعػض األمريكيػة كاإلشػراؼ النضسػي المرشػد ةتربيػ

 كالنضسػية التربكيػة لمعمػكـ السػعكدية الجمعيػة إشػراؼ تحػت الطبلبػي كاإلرشػاد لمتكجيػ  الثػاني السػنكم
 عػاـ الككيػت بجامعػة التربيػة كميػة إشػراؼ تحػت كالتربػكم النضسػي اإلرشػاد كنػدكة( 1990) عػاـ
 هػذا السػعكدية العربيػة بالمممكػة الطبلبػي كاإلرشػاد لمتكجيػ  الكطنيػة األسػرة كدراسػات ) 1986)

 اتضقت كلكنها الجكانب بعض في اآلراء اختمضت كقد ، العرب لمباحثيف الضردية الجهكد إلى باإلضافة
 : اإلعداد هذا مبلمح أبرز كمف لممرشد النظرم اإلعداد ضركرة عمى

 درجػة عمػى أك كاإلرشػاد التكجيػ  فػي ماجسػتير درجػة عمػى يحصػؿ أف شػاداإلر  يمػارس مػف عمػى -
 . ساعة 30 عف تقؿ ال اإلرشاد في تخصصية ساعات مع البكالكريكس

 المدة هذ  تتيح حيث سنتيف عف تقؿ ال لمدة التدريس مجاؿ في خبرة اذ المرشد يككف أف يضضؿ - 
   .كحاجاتهـ الطبلب مشكبلت عمى التعرؼ لممرشد

 : التالية المقررات المرشد إعداد يشمؿ أف اآلراء معظـ تواتفق
 كحاجاتػ  اإلنسػاف طبيعػة عػف كاممػة بمعرفػة المرشػد تزكيػد إلػى كيهػدؼ عػاـ نظػرم إعػداد- 1

 كمف ، عند  اإلنسانية الخصائص تنمية ككذلؾ كغايات  التعميـ كأهداؼ سمكك  كدكافع نمك  كمطالب
 :  اؼاألهد هذ  تخدـ التي المقررات أمثمة

 ،  نضس النمك عمـ ، العاـ النضس عمـ ، اإلنسانية العبلقات ، لمسمكؾ التضسير ، اإلسبلمية ) الثقافة
 ( . كثقافية حضارية دراسات ، الشخصية نظريات ، الجماعة دنياميات
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 عمػى فػي مهامػ  يقتصػر ال اإلرشػاد أف ذلػؾ ، لئلرشػاد كضػركرية مسػاعدة مقػررات دراسػة- 2
نمػا كالعػبلج التشػخيص  يسػتدعي كهػذا كالمتابعػة كالتقػكيـ كاإلشػراؼ التخطػيط إلػى مهامػ  تمتػد كا 

 ، التربػكم التخطػيط ، كالتقػكيـ ، القيػاس التربػكم كاإلحصػاء البحػث)  : التاليػة بػالمقررات معرفتػ 
 ( . االتصاؿ كسائؿ

 كماتبالمعم تزكيد المرشد إلى تهدؼ التي التخصصية المقررات كتشمؿ  :التخصصي اإلعداد- 3
 ، اإلرشػادية الطػرؽ ، اإلرشػاد النضسػية نظريػات الصػحة  :الهامػة المقػررات تمػؾ كمػف اإلرشػاد عػف

 أف كيجػب اإلرشػاد مهارات ، الجماعية المناقشات ، إدارة التربكية المشكبلت ، النضسية االضطرابات
 . النضسي لئلرشاد متخصصة أقساـ بها في كميات المقررات هذ  تدرس

 :لممرشد  الميداني العممي ) ب( اإلعداد 
 كالككيػت كاألردف السػعكدية فػي العربيػة البيئػة فػي أجريػت التػي الدراسػات مختمػؼ تشػير

 العممػي اإلعػداد فػي نقصػان كاضػحان  هنػاؾ أف إلػى المرشػد يكاجههػا التػي الصػعكبات حػكؿ كمصػر
 كعدـ اإلرشادية ةالممارس في كضعضنا الصحيح بشكمها المقاببلت إجراء عف عجز  في ثبلن مم لممرشد
تػـ  لػذا ، المرشػد فػي تكفرهػا يجب التي المهارات في كضعضنا اإلرشاد في المستخدمة باألساليب دراية
 : يمي ما العممي اإلعداد يشمؿ أف اقتراح

  .كفنياتها اإلرشادية المقابمة إجراء عمى متخصصيف إشراؼ تحت التدريب -1

  .معها التعامؿ كمهارات كفنياتها ةالنضسي االختبارات استخداـ عمى التدريب -2
دارة المختمضػة التقػارير ككتابػة الحالػة دراسػة عمػى التػدريب -3  اإلرشػاد فػي خاصػة المناقشػات كا 

 . الجمعي
 مػف نمػاذج عػرض أك التعميميػة األفػبلـ باسػتخداـ الضعميػة اإلرشػادية الممارسػة عمػى التػدريب -4

 كالمناقشػة بالمبلحظػة المرشػد يقػكـ أف عمػى متخصصػيف إشػراؼ كتحػت المرشػد أمػاـ الحػاالت
 . لممرشد المهني التطكر عمى يساعد هذا . الحاالت لهذ  كالمتابعة

 المرشد يقكـ حيث الدراسة مف األخير الضصؿ في ذلؾ كيتـ الميداني التدريب أك الميدانية الخبرة -5
 مؤسسػة فػي عممػ  مجػاؿ فكػا إذا النضسػية العيػادات أك النضسػي اإلرشػاد مراكػز فػي عممينػا بالتػدريب
 إشػراؼ تحػت ذلػؾ كيػتـ تربػكم مجػاؿ فػي عممػ  كػاف إذا كالجامعػات المػدارس في كالتدريب عبلجية
 أك مدرسػة فػي ذلػؾ أكػاف سػكاء التػدريب مكاقػع فػي كالعػامميف الجامعػة فػي التػدريب عمػى القػائـ

  األفضؿ حكن اإلرشادية المهنية الممارسات كتطكير تعديؿ هدؼب ، الخ… معهد أك مستشضى
 ( . 22-20:2007الغامدم ،  )                                                               
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 :التربوي  المرشد صفات
 لهـ، السميـ النضسي التكيؼ تحقيؽ في ان أساسي ان شرط لؤلطضاؿ كالركحية الخمقية ، التربية تعتبر

نبػذ  عمػى تبلميػذ  مسػاعدة فػي يتمثػؿ ككاضحان  فعاالن  أثران  يترؾ الصالح المربي أف ( الغزالي ) كقد كضح
 ، بالقيػاس ك ، لهػـ النضسي االستقرار يكفر مما فيهـ منها الطيب كغرس ، نضكسهـ مف السيئة األخبلؽ

 المربػي عػف عبلقػة تختمػؼ ال ، المسترشػديف التبلميػذ عمبلئػ  مػع المدرسػي النضسي المرشد عبلقة فإف

 يحتذل ب   كمثاالن  ، لهـ قدكة منهما أف كبلن  اعتبار حيث مف عمميفالمت تبلميذ  مع الضاضؿ
 . ( 110 -109: 1999 ، عمر)                                                       

ف مػا   قػي كتمثمػت ، شخصػية المسػمـ تميػز خمقيػة خصػائص مػف كالسػنة الكتػاب إليػ  دعػاكا 

 النضسػي المرشػد بػ  يتحمى حسنان  نمكذجان  تككفيجب أف  ، كسمـ عمي  اهلل صمى الكريـ رسكلنا شخصية

 الدراسػات مػف كسػيؿ جهػد بعػد الغػرب عممػاء إليػ  تكصػؿ مػا أف اهلل عمينػا فضػؿ كمػف ، المدرسػي

 غيػرهـ عػف عممهػـ فػي مػنهـ الجيػد تميػز كالتػي ، عامػة النضسػييف خصػائص المرشػديف حكؿ كاألبحاث

 . ( 54: 2008،  ) شكمافسبلـ باإل ميسران  سهؿ اكصؿ إلين ، كضاءة األقؿ

 االجتمػاعي الػذم النظاـ بمقتضيات مهنت  ممارسة عند النضسي المرشد يمتـز أف البد ضمنيان ك 

 مكاصػضات ككضايػات تكافػؽ يتطمػب لػذلؾ ، كنضهػا فػي يعػيش التػي كالثقافػة كالتقاليػد كالقػيـ ، إليػ  ينػتظـ

 أك المرشػد التربػكم دكر مضهػكـ يػرتبط كمػا ، المهنيػة ككاجباتػ  بمسػئكليات  القيػاـ ليسػتطيع ، محػددة

 تصػضها كفػؽ معػايير كالتػدريبي اإلرشػادم برنامجػ  يحػددها ككضايػات مكاصػضات بمجمكعػة كظيضتػ 

 الشخصػية صػناعتهـ يشػترككف فػي التربػكييف المرشػديف أف إلػى إضػافة المهنية أك التربكية المؤسسات

  .فلآلخري كاإلرشاد المساعدة تقديـ في العامميف مع

 التربػوي المرشػد بيا يتصؼ أف ينبغي التي الصفات بتحديد  (3116،عمواف   (قاـ حيث

 : منيا
 حػدكد العامػة ضػمف المصػمحة تحمػؿ التػي القػرار كاتخػاذ الشخصػية تحمػؿ فػي الشخصػية الكضػاءة (1

  .كسمطات   ل  كاجبة
 .البناء  المكضكعي النقد عمى القدرة (2

 مبة .الط مع معاممت  عند بالعدالة اتصاف  (3

 .الصدر كرحابة كاالتزاف االجتماعي النضج (4

 .كالمدرسيف  الطمبة مع اإلنسانية العبلقات تككيف عمى القدرة تكازم (5

 .كالتعميمات  باألنظمة لتزاـكاال الحسف السمكؾ في مع  يعممكف لمف قدكة يككف أف (6

 .العمؿ  كحب كالحيكية بالنشاط يتمتع أف (7
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 ( .45: 2005 مكاف ،قكم ) ع كشعكر كطنية بركح يتمتع أف (8

 ىي : الفعاؿ المرشد صفات مف مجموعة إلى (3114)عوض ،ويشير

خبلصان  انضتاحان  كيبدم المسترشديف مع بمهارة يتضاعؿ -   . معهـ التضاعؿ في كا 

 .  ب  كالثقة كالمصداقية كاالطمئناف لدي  المسترشديف مشاعر عمى بسرعة يحصؿ -
  . ذات  كفهـ ، كمشاعر  ، سمكك  تحميؿ مف يتمكف -
  . بهـ عبلقت  في لممسترشديف كاحترام  كعنايت  اهتمام  يظهر -

  . الشخصية ألغراض  المسترشديف الستغبلؿ يسعى كال ، كيحبها ذات  يحتـر -

  . لمساعدتهـ خاصة قيمة ذات المسترشدكف يعتبرها التي البلزمة الخبرة يمتمؾ -

  . سمككهـ عمى حكمان  نضس  بينص أف بدكف المسترشديف سمكؾ لضهـ يسعى -

  . شمكلية بطريقة إليها كينظر ، األمكر كيحاكـ نظامية عممية بطريقة يضكر -

  . المستقبؿ في بمجرياتها لمتنبؤ كيسعى الحاضرة اإلنسانية األحداث يعي -

 طبأنما استبدالها عمى كيساعدهـ ، المسترشديف لشخصيات المدمرة السمكؾ أنماط معرفة مف يتمكف -
 .  الذات بناء إلعادة إيجابية سمككية

 كتطكيرها  ذكاتهـ معرفة في يرغبكف الذيف المسترشديف مساعدة يستطيع -
 . (54:  2003،  )عكض                                                                   

  : التالي والنح عمى اإلسالمي المجتمع في النفسي المرشد صفات (:::2،  عمر) وحدد

يثارهـ اآلخريف ( مساعدة1   } ًَُّإْ ِسًٌَُ ػَهََ أََفُسِيِىْ ًَنٌَْ لَبٌَ ثِيِىْ لَصَبصَخٌ { النضس عمى كا 

 . ( 9: آّخ احلشس)سٌزح                                                                                          
 كاألمػر الجماعػة كصػبلة الحػج فريضػة تأديػة خػبلؿ مػف معاممػةال كحػب بالنػاس االخػتبلط ( حػب2

 . المنكر عف كالنهي بالمعركؼ

 . (382: آّخ آل ػًساٌ )سٌزح} ًَئٌِ تَصْجِسًُاْ ًَتَتَّمٌُاْ فَاٌَِّ ذَنََِ يٍِْ ػَزْوِ األُيٌُزِ {( الصبر 3

 . (11: آّخ  انكيف)سٌزح نَب َُضِْغُ أَجْسَ يٍَْ أَحْسٍََ ػًََالً {}ئٌَِّ انَّرٍَِّ آيَنٌُا ًَػًَِهٌُا انصَّبنِحَبدِ ئََِّب  ( اإلخبلص4

 .(  64: آّخ  األحزاة)سٌزح }نَِْجْزَُِ انهَّوُ انصَّبدِلِنيَ ثِصِدْلِيِىْ {( الصدؽ 5

 {} ًَجَؼَهْنَب فِِ لُهٌُةِ انَّرٍَِّ اتَّجَؼٌُهُ زَأْفَخً ًَزَحًَْخً تعالى  لقكل  كالرحمة كالرفؽ التعاطؼ (6

 ( . 61: آّخ احلدّدسٌزح )                                                                       
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َِ          بقكلػ   ذلؾ مؤيدا االنضعالي ( الثبات7 ًََجكبِدْنُيى ِثكبنَِّتِ ِىك ٌِْػَظكِخ اْنَحَسكَنِخ  ًَ ًَاْن ًَكِخ  ََ ِثبْنِحْك }اْدُع ِئِنكَ َسكِجِْم َزثِّك

 ( .364آّخ  : اننحم)سٌزح أَحْسٍَُ {

 }ًَنَْْؼْفٌُا ًَنَْْصْفَحٌُا أَنَب تُحِجٌٌَُّ أٌَ َّغْفِسَ انهَّوُ نَكُىْ {تعالى  بقكل  ذلؾ مؤيدا األعذار كالتماس التسامح (8

 ( .66: آّخ  اننٌز )سٌزح

 ( 1975) الترمذم:" أخالقاً  أحاسنكم خياركم  ":  بقكؿ ذلؾ مؤيدا الخمؽ ( حسف9
 ( . 46 : 2005) عمكاف ،  

ـ مػع ءتربكيػة لػذلؾ كجػب عميػ  أف يتػكالفػي العمميػة ا أساسػيان  ركنان  تربكملؾ يعد المرشد الذكب
هبل ؤ مػ ،بعممػ   نػان ؤمفيجػب عميػ  أف يكػكف م، ية دجميع األدكار المناطة ب  كتتطمبهػا العمميػة اإلرشػا

عمػى  محافظػان   بلئػيػع زمكأف يكػكف قػدكة حسػنة فجم ،بقيمػ   ان ممتزمػلتبعاتػ   مػتحمبلن  ،في   راغبان  ،ل  
 ،كاء ، األمانػة ، حسػف المعاممػة لذا ،تكاضع لالصبر ، ا ،: الصدؽ  ثؿدكام  ، ذا صضات حميدة م

بالعادات كالتقميد االجتماعية الساندة في المجتمع الذم يعمؿ في  ليبدأ مع الناس مف  مان مكأف يككف م
 ( .  75:  2009، ) الصعب كا حيث هـ ثـ يعمؿ عمى رفعهـ حيث يجب أف يككن

 : ميارات التي يجب أف تتوفر لدى المرشد التربويال
يكسػب   أف يجػب لممرشػد كالعممػي العممػي اإلعػداد أف إلػى (2007الغامػدم ،  تشػير )

   :التالية المهارات

قامة المسترشد تقبؿ مهارة  -  .مع   طيبة عبلقة كا 
  .لمناسبا الكقت في كالتدخؿ كالتضسير كالضهـ اإلصغاء مهارة - 

جراء االختبارات استخداـ مهارة  -  .سميمة  بطريقة المقاببلت كا 
 . اإلرشاد  أهداؼ تحديد مهارة - 
 .اإلرشاد  طرؽ تقييـ مهارة - 

دارة الجماعات مع العمؿ مهارة -   .الحكار  كا 
 ( . 22: 2007 الغامدم ، المختمضة ) السيككلكجية التقارير كتابة مهارة -
 
 
 
 
 



 66 

 :اإلرشادية  العممية أثناء النفسي المرشد تواجو التي الصعوبات
 العمميػة أثنػاء المرشػد تكاجػ  التػي الصػعكبات مػف مجمكعػة إلػى ) 1998،  زهػراف( أشػار

 : كهي اإلرشادية

 مسػتعد غيػر المسترشػد أف أك اإلرشػاد ، بعمميػة مختصػيف غيػر لقيػاـ كذلػؾ : اإلرشػاد عمميػة فشؿ - 

 عػدـ فػي البيئيػة النػكاحي تػدخؿ أك اإلرشػاد ، بعمميػة المسترشػد انقطػاع كأ اإلرشػاد عمميػة كغير متقبػؿ

  .اإلرشادات ك تنضيذ التكجيهات

 فهك كبالتالي ذاتية ، رغبة دكف عن  رغمان  اإلرشاد عممية إلي المسترشد يحاؿ فقد  :اإلحالة مصادر - 

 .ادية اإلرش العممية إنجاح عمى يساعد ال الذم األمر ب  يقكـ بما غير مقتنع

 اإلرشػادية ، العمميػة نحػك إيجابي اتجا  الكالديف لدل يكف لـ فإذ : األمور وأولياء الوالديف اتجاىات -

 .بالضشؿ  مهددة ستصبح شؾ فإنها ببل

 مػرتبط النضسػي اإلرشػاد أف النػاس عامػة مػف الػبعض فاعتقػاد : المسترشػد لػدى الخاطئػة المفػاىيـ -

 يعتقػد اآلخػر كالبعض جكانب  بكؿ النضسي اإلرشاد يتحاشكف جعمهـي مما النضسية ؛ بالجنكف كاألمراض

 الحمػكؿ يجػد سػكؼ عميػ  المشػكمة عػرض بمجػرد أنػ  حيػث السػحرية العصػا لديػ  المرشػد النضسػي أف

 .ل   الضكرية

مػف  االسػتضادة فرص فإف عقمية اضطرابات مف المسترشد يعاني كاف فإذا  :لممسترشد العقمية القدرة -
 .محدكدة  تككف ضسيالن اإلرشاد

 قد فإن  المراهؽ أما مباشر بشكؿ األهؿ تعاكف إلى بحاجة يككف الصغير فالطضؿ : المسترشد عمر - 
 .منها  التخمص يكد كالتي سمطة مصدر يمثؿ أن  النضسي المرشد ينظر إلى

 المرشػد مػف بػدالن  كاألصػدقاء األقػارب الستشػارة المسترشػديف بعػض يتجػ  كقػد : واألصػدقاء األقػارب  -
 .كنصائحهـ بكبلمهـ يأخذكف النضسي كقد

 العاجؿ الشضاء يطمب فإن  التكاليؼ ، دفع حالة فضي المسترشد عمى مؤثر كقع ذات كهي  :التكاليؼ -

 يتردد كقد ينقطع كقد المرشد إلى الذهاب في يتمكأ فإن  التكاليؼ ، دفع عدـ كفي حالة
.(  309:  1998 زهراف ، )                                                                 
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 ليػا المرشػد يتعػرض التػي المعيقػات مػف جممػة (1::2، والخطيػب الزبػادي )أضػاؼو 
  :ومنيا التربوي

 المرشد انعزاؿك  ، التدريسية كالهيئات المدارس مدراء لدل اإلرشادم بالعمؿ القناعة تكفر عدـ

 كالحساسػية التػكتر مػف جػك خمػؽ إلى أدل اإلرشاد غرفة في كاإلدارة التدريسية الهيئة عف طكيمة لضترة

 يعػالجكف أنهػـ لمطمبػة تػكحي قػد الخاطئػة المرشػديف بعػض كممارسػات ، معهػـ المهنيػة العبلقػة فػي

 مميػزكف النضسػية الخػدمات مجػاؿ فػي العػامميف فبػأ المحمػى المجتمػع فػي السػائد كاالعتقاد المشكبلت

همػاؿ النضسػية مػراضكاأل النضسػية باالضػطرابات همػاؿ األمػكر، ألكليػاء دكر  تكضػيح فػي المرشػد كا   كا 

 التربػكم المرشػد مػع المدرسػة فػي العػامميف تعػاكف كعػدـ ، أبنػائهـ مشػكبلت عمػى التعػرؼ فػي اآلبػاء

 أف المدرسػة فػي العػامميف كانطبػاع التغييػر، فػي الرغبػة كعػدـ التغييػر، عمػى قدرتػ  فػي الثقػة لضقػدهـ

 التدريسية كالهيئة اإلدارة مف الصبلحيات بعض ينتزع قد التربكم المرشد

 . ) 160: 1990 ، كالخطيب الزبادم )                                                                     

 تواجػو التػي والصػعوبات المعيقػات مػف مجموعػة وجػود عمػى (9::2، زىػراف )أكػد وقػد

   :ومنيا اإلرشاد التربوي
 . التربكم المرشد لدل الكافي الكقت تكفر عدـ -
 .  التربكييف المرشديف إعداد نقص -
 . كتدريبهـ إعدادهـ كضاية عدـ -
 . باإلرشاد المدرسية اإلدارة اهتماـ قمة -
 .  لئلرشاد البلزمة المالية االعتمادات نقص -
 . اإلرشاد لغرفة المطمكبة التجهيزات نقص -
  ) .513-512: 1998 ، زهراف ) ـالعا اإلرشادم الكعي نقص -

 : أخالقيات العمؿ اإلرشادي 
 فػبل بػد بأكمم  المجتمع في  هاـ عنصر كهك التربكية ، العممية في فاعمة أداة المرشد التربكم

 مػف النبيػؿ بػالخمؽ المرشػد التربػكم  كاتصػاؼ الكريمػة ، لمضضػائؿ ممارسػان  خمػؽ ذا صػالحان  يكػكف أف

كي يككف قدكة يقتدم بهػا المسترشػد فاتسػاـ المرشػد بػاألخبلؽ يسػاعد  فػي الناجح ل ضركريات التعميـ
 غرس القيـ األخبلقية التي تعتبر أحد مهام  .

( " إف مػػف أهػػـ األدكار التػػي ينبغػػي لممرشػػد النضسػػي أف  96: 2008، كمػػا بػػيف ) الزبيػػدم 
مسػػاعدت  عمػػى االلتػػزاـ يقػػـك بهػػا فػػي العمميػػة اإلرشػػادية هػػك تعزيػػز النظػػاـ األخبلقػػي عنػػد المسترشػػد ك 
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بمكػػاـر األخػػبلؽ كالمحافظػػة عمػػى أداء الكاجبػػات الدينيػػة كاألخبلقيػػة كالصػػدؽ كاألمانػػة كبػػر الكالػػديف 
 . كاإلخبلص كاإليثار كالصبر ليحقؽ ل  التكافؽ مع نضس  كمع المجتمع "

 كبما أف مهنة التكجي  كاإلرشاد هي مهاد تطبيقػي لعمػـ الػنضس كنظرياتػ  ، كتخصػص يػّدرس
بدرجات عمميػة ، كألف هػذ  المهنػة إلػى جانػب كبيػر مػف األهميػة كالخطػر فػي العبلقػة مػع المسترشػد 
كاإلطبلع عمى أسػرار  فيتكجػب أف يكػكف لهػا قكاعػد أخبلقيػة يتقيػد بهػا كػؿ مػف يمػارس هػذ  المهنػة ، 

 مرشػدال عمػى ينبغػي كالتػي النضسػي اإلرشػاد أخبلقيػات مهنػة ( إلػى1999،  ) الضػرخ كتػيـ أشػارحيػث 

  : بالتالي األخبلقيات تتمثؿ هذ  حيث بها االلتزاـ التربكم

: اإلرشػػاد النضسػػي خػػدمات متخصصػػة ، كمػػف ثػػـ يجػػب أف يكػػكف المرشػػد مػػؤهبلن  العمػػـ والخبػػرة -2
كمػػزكدان بػػالعمـ كالمعرفػػة المتخصصػػة كالخبػػرات كالمهػػارات البلزمػػة لػػذلؾ ، كأف يكػػكف دائمػػان حريصػػان 

 األكاديمية كعف دراية بالدراسات كالبحكث في ميداف اإلرشاد .عمى التزكد بالمعمكمات 

، فهػػي   : يعتبػػر التػػرخيص شػػرط أساسػػي لممارسػػة مهنػػة اإلرشػػاد كتحمػػؿ مسػػؤكلياتالتػػرخيص  -3
ترخيص إذ يتكجب عمى المرشد أف يككف حاصؿ عمى ترخيص رسػمي  إلى تحتاج أخرل كأم مهنة 

 قبؿ ممارست  المهنة .

تحتػػػؿ مكانػػػان هامػػػان بػػػيف أخبلقيػػػات اإلرشػػػاد كهػػػي كاجػػػب كأمانػػػة لممرشػػػد ، : سػػػرية المعمومػػػات  -4
كالمعمكمات تككف سرية عمى الجميع حتى عمى األهؿ كرجاؿ القانكف كال يمكف أف يباح بأم سر إال 

 ذلؾ مف الغرض كاف إذا المسترشد بأسرار اإلباحة يمكف الحاالت بعض كفي ،بتصريح مف العميؿ 

 .  آخر طرؼ كعف عن  الضرر رفع

: قبػػؿ أف يحصػؿ المرشػػد أك المعػالج عمػػى التػرخيص بممارسػػة اإلرشػاد أك العػػبلج ال بػػد القسػـ  -5
 أف يقسـ قسـ المهنة الذم مف أهـ بنكد  مراعاة اهلل في عمم  كمراعاة أخبلقيات المهنة . 

ة مهنيػة فػي إطػار : ال بد ف تككف العبلقة اإلرشادية بيف المرشد كالعميػؿ عبلقػ العالقة المينية -6
عدد مف المعايير االجتماعية كاألخبلقية كالقانكنية المعركفة ، كينبغػي أف ال تتطػكر العبلقػة المهنيػة 

 إلى أم نك آخر مف العبلقات . 

 أنسػب لممسترشػد  كيقػدـ ، عممػ  فػي مخمصػان  يكػكف أف المرشػد عمػى ينبغػي  : العمػؿ المخمػص -7

 كالراحػة بالرضػا حتػى يشػعر كمشػكمت  حالتػ  مػع تتضػؽ يالتػ اإلرشػادية كالطػرؽ الكسػائؿ كأفضػؿ

  . خاصة ألغراض أك المسترشد ماديان  استغبلؿ إلى المجكء عدـ عمي  ينبغي كما كالطمأنينة،
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 العمػؿ  مبػدأ عمػى اإلرشػاد يقػكـ أف كيضضػؿ ، سػهمة ليسػت عمميػة اإلرشػاد عمميػة : كفريػؽ العمؿ -8

 لضػماف متكامػؿ كاألسػرة كضريػؽ كالمعمـ كالنضسي االجتماعي األخصائي يتعاكف أف ينبغي إذا ، كضريؽ

، بحيػث يتػيح ذلػؾ فرصػة تقػديـ الخػدمات المتخصصػة مػف كافػة النػكاحي  اإلرشػادية العمميػة نجػاح
حتػػػى يتحقػػػؽ الهػػػدؼ ، فمعظػػػـ االضػػػطرابات النضسػػػية لهػػػا أسػػػبابها االجتماعيػػػة كمظاهرهػػػا الجسػػػمية 

 كعناصرها النضسية كآثارها االجتماعية .

اختصػاص الػزمبلء فػي فريػؽ اإلرشػاد  احتػراـ المرشػد عمػى ينبغػي : الػزمالء اختصػاص احتػراـ -9
كاحتػػراـ آرائهػػـ كعممهػػـ حتػػى كلػػكا كػػانكا مػػف فريػػؽ آخػػر كعػػدـ القيػػاـ بعمػػؿ مػػف اختصػػاص اآلخػػريف 

 مهما كاف ذلؾ سهبلن . 

كالخبػػػػراء كاالسػػػػتعانة  : يجػػػػب القيػػػػاـ باالستشػػػػارة المتبادلػػػػة مػػػػع الػػػػزمبلءاالستشػػػػارة المتبادلػػػػة  -:
باألخصػػائييف اآلخػػريف ، فأحيانػػان يحتػػاج المرشػػد إلػػى مشػػكرة الطبيػػب النضسػػي أك الطبيػػب البػػاطني أك 

 طبيب األعصاب أك المحامي أك عالـ الديف .

: ينبغػػي إحالػػة العميػػؿ إلػػى أخصػػائي آخػػر إذا تتطمػػب األمػػر ذلػػؾ كػػأف تكػػكف الحالػػة اإلحالػػة  -21
ت فػػػي حػػػػدكد إمكانياتػػػػ  أك تحتػػػاج إلػػػػى االسػػػتعانة بأخصػػػػائي آخػػػػر ليسػػػت مػػػػف اختصاصػػػ  أك ليسػػػػ

 خصكصان إذا كاف الشؾ في كجكد مرض عقمي أك عضكم . 

 عمػى  المحافظػة كيجػب ، كمكانهػا مكانتهػا لهػا كالنضسػي التربػكم اإلرشػاد مهنػة : المينػة كرامػة -22

 تكػكف أف ، كينبغػي عامػةال األمػاكف فػي النػاس عمػى اإلرشػادية الخػدمات عػرض يجػكز فػبل ، كرامتهػا

 .(  38-36:  1999، ) الضرخ كتيـ  كأخبلقياتها المهنة كرامة مع متضقان  كسمكك  المرشد تصرفات

 التفكير األخالقي والتوافؽ الميني لدى المرشديف التربوييف :
 ومف خالؿ كؿ ما سبؽ :

النسػػبة لمطػػبلب تربػػكم لػػ  أهميػػة كبيػػرة بلػػدل المرشػػد ال التضكيػػر األخبلقػػييػػرل الباحػػث أف  
كالقػػائميف عمػػى العمميػػة التربكيػػة كالمرشػػد نضسػػ  ، فمػػف خػػبلؿ التضكيػػر األخبلقػػي الػػذم يمارسػػ  عنػػدما 

سمكك  الذم يعكس بػدكر  مػا يتمتػع  في مجاؿ عمم  ، نستطيع التعرؼ عمىيكاج  بعض المشكبلت 
اعت  تقديـ المسػاعدة كعمى استط،  ب  هذا المرشد مف قيـ أخبلقية التي تنعكس بدكرها عمى الطبلب

  .  اإلرشادية لمطبلب

فهػـ مطػالبكف بمسػاعدة  ، بػاألخبلؽفي غاية األهمية كهػك مضعػـ  يمارسكف عمبلن  فالمرشدكف
ت  بشػتى أنكاعهػا كبالتػالي فهػـ مطػالبكف كبلالطالب عمى فهـ ذات  كقدرات  كمسػاعدت  فػي تجػاكز مشػ
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 ،ا هػلعمػؿ فػي المؤسسػة التربكيػة التػي يعممػكف فيا أخػبلؽمػع  تتنػاغـاإليجابيػة التػي  األخػبلؽبتنمية 
رأسػػها األمانػػة كالسػػرية إلػػى غيرهػػا مػػف  مػػىة متعػػددة كعبلقيػػى قػػيـ أخلػػيحتػػاج إ ألنهػػـ يمارسػػكف عمػػبلن 
 ( . 74: 2009) الصعب ، لب بها المرشد المدرسي في عمم  االقيـ الكثيرة التي يط

كتمعػػػب األسػػػػرة كالمدرسػػػػة  ـ ،أف األخػػػبلؽ تعػػػػد متطمػػػب إنسػػػػاني كدينػػػي مهػػػػ الباحػػػػث كيػػػرل
 كالمجتمع دكران كبيران في تشكيمها عند الضرد .

فنجد أف األسرة تعد المكاف األكؿ الذم يتمقػى فيػ  الطضػؿ القػيـ كاألخػبلؽ ، لػذا فػأف الكالػديف 
يمعبػػاف دكران فعػػاالن فػػي غػػرس القػػيـ األخبلقيػػة عنػػد األطضػػاؿ ، كمػػف ثػػـ يػػأتي دكر المدرسػػة التػػي تعػػد 

ثػػاني لمطضػػؿ ، لػػذا يجػػب أف يكػػكف المعمػػـ بشػػكؿ عػػاـ قػػدكة حسػػنة كنمػػكذج أخػػبلؽ يقتػػدم بػػ  البيػػت ال
 الطالب ، كالمرشد التربكم بشكؿ خاص . 

األخبلقػي لػ  أهميػة كبيػرة عمػى الضػرد بشػكؿ عػاـ ، كعمػى المرشػد  التضكيػر أف الباحػث يػرلك 
قػػػي ينتقػػؿ تػػػدريجيان عبػػػر التربػػكم بشػػػكؿ خػػاص ، كذلػػػؾ لمػػا يقتضػػػي  مجػػاؿ عممػػػ  ، كالتضكيػػر األخبل

  .مراحؿ متعددة مرحمة تمك األخرل مصاحبان لنمك الضرد كنضج  ، تحدث عنها العمماء كمنهـ ككلبرج

 يحاكؿ التيشتى مناحي الحياة  يف التغيرات مف لكثير يتعرض كاإلنساف التاريخ فجر منذك 
 سػكء مػف المتكقعػة خػاطرالم حػدكث تضػادم أجػؿ مػف معهػا الجيػد كالتعامػؿ كالتعػايش التكيػؼ دكمػان 

كالكصػكؿ إلػى أفضػؿ درجػات التكافػؽ بشػكؿ عػاـ ، كمػا تكاكػب المهػف  المتغيػرات تمػؾ مػع التعامػؿ
المختمضػػػة هػػػذ  التطػػػكرات كمػػػف بينهػػػا مهنػػػة اإلرشػػػاد التربػػػكم ، لػػػذا يتعػػػرض المرشػػػد التربػػػكم لػػػبعض 

كاكػب التطػكر كيصػؿ الضغكطات التي تؤثر عمى تكافقػ  المهنػي فعميػ  أف يتخطػى هػذ  العقبػات ك ي
 إلى درجة مف التكافؽ المهني لكي يحقؽ أداءان جيدان في عمم  .

كرضا  عػف  ككضاءت عمى مستكل أداء الضرد  كبيران  ثيران ألمتضكير األخبلقي تأف  كيرل الباحث 
فػي  عكامػؿ هامػة جػدان  هػذ كأمن  كاستقرار  الكظيضي كدافعيت  نحك عمم  بؿ كاستمرار  فيػ  ككػؿ  عمم 
  .مهني لكافؽ االت

ل  أهمية بالغػة فػي التكافػؽ المهنػي لػدل التضكير األخبلقي ا المنطمؽ يرل الباحث أف هذمف 
ا كعمػػى األفػػراد هسسػػة نضسػػؤ عمػػى الم كبيػػران  تػػأثيران ثر ؤ سػػات العمػػؿ يػػؤسداخػػؿ م تػػكافقهـالعػػامميف كأف 

ذات  "ظيميػػةنالت"رات كبعػػض المتغيػػ، كقػػد يكػػكف هنػػاؾ ارتبػػاط بػػيف التضكيػػر األخبلقػػي ا هػػالعػػامميف ب
سػات ؤسرضا عف العمؿ كالمساهمة في صنع القرارات المتصمة بالمهف كاألعماؿ في ملؿ اثالصمة م

  .ات التربكية سسؤ ضة بما فيها المتمالمجتمع المخ
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 انثانث انفصم

 انضابمت انذراصاث
 

 
 

  دراصاث تتعهك بانتفكري األخاللٍ  :أوالا 
 

 املهنٍ  ثانُاا : دراصاث تتعهك بانتىافك 
 

 انضابمت انذراصاث عهً تعمُب  
 

 فروض انذراصت 
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 الثالث الفصؿ
 السابقة الدراسات

 

 ورسةائل الماجسةتير الةدكتورا  رسةائل و المراجةع مة  الكثيةر علة  الباحة  اطةالع بعةد

 إلة  يصةل أ  اسةتطاع المختمضػة العمميػة الػدكرياتك  الجامعيػة المكتبػات فػي المنشػكرة كغيػر المنشػكرة

 : التال   النحو عل  كان  الدراسا  م  مجموع 

 : دراسات تتعمؽ بالتفكير األخالقي  :أوالً 

 ( :3111محمد ) دراسة -
بأسػاليب  وعالقتػو والمبصػرات الكفيفػات المراىقػات لػدى الخمقػي نمػوال دراسػة الدراسػة بعنػواف "

 " . الوالدية التنشئة
 اآلبػاء عنهػا يعبػر كمػا الكالديػة التنشػئة أسػاليب فػي الضػركؽ عػف الكشػؼ إلػى الدراسػة هػدفت

 الكالدية كما التنشئة أساليب بيف العبلقة عمى كالتعرؼ ، كالمبصرات الكضيضات المراهقات مع كاألمهات

 (100( الدراسة مف عينة  كقد تككنت ، الخمقي النمك كمستكل كالمبصرات الكضيضات المراهقات تدركها
 الشػباب ذكػاء اختبػار فػي الدراسػة  الباحػث كاسػتخدـمراهقػات ( أب كأـ لم400، ك) كضيضػة مراهقػة

 داؿ فػرؽ كجػكد الدراسػة كتكصمت ، لؤلبناء االجتماعية الكالدية كالتنشئة االتجاهات كمقياس ، المضظي

 المراهقػات كمتكسػط درجػات الكضيضػات المراهقػات درجػات متكسػط بػيف 0.01 مسػتكل عنػد إحصػائيان 

 .  الخمقي النمك في مبصراتال المراهقات لصالح المبصرات

 : )3112الغامدي )  دراسة -
مرحمػة  في الذكور مف عينة لدى األخالقي التفكير بنمو األنا ىوية تشكؿ عالقة"  الدراسة بعنواف

 " . السعودية العربية المممكة مف الغربية بالمنطقة والشباب المراىقة
 مف عينة لدل األنا هكية تشكؿ ك بلقياألخ التضكير نمك بيف العبلقة كشؼ إلى الدراسة هدفت

، كقػد  السػعكدية العربيػة المممكػة مػف الغربيػة بالمنطقػة كالجامعيػة الثانكيػةك  المتكسػطة المراحػؿ طػبلب
 بالمنطقػة كالجػامعي كالثانكيػة المتكسػطة المراحػؿ ار مػف طػبلبلبػاط( 232 (تككنػت عينػة الدراسػة مػف

 لتشػكؿ المكضػكعي المقيػاسسػتخدـ الباحػث فػي الدراسػة اك ،  السػعكدية العربيػة المممكػة الغربيػة مػف

 العبلقػة تؤكد إجمالية نتيجة إلى ، كتكصمت الدراسة األخبلقي لمتضكير المكضكعي كالمقياس ، الهكية

 الضػركؽ لداللػة أيضػان  كالمؤكػدة ، بتشػتتها كالسػمبية األنػا هكيػة بتحقيػؽ األخبلقػي لنمك التضكير اإليجابية

 العبلقػة ضػعؼ لػىا  ك  ، األخبلقػي التضكيػر كمراحػؿ درجػات فػي خػاص بشػكؿ تيفالمحققػيف كالمشػت بػيف
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 كالسمبي التحديد منخضض لمتعميؽ اإليجابي لمتأثير ميؿ مع الكسيطة كالرتب التضكير األخبلقي نمك بيف

 . النغبلؽ الهكية

 ( :3112دراسة المرعب ) -
السعوديات في سف المراىقة والرشػد  نمو التفكير األخالقي لدى عينة مف اإلناث " الدراسة بعنواف
 بمدينة حائؿ " .

) المراهقػػة ،  دراسػػة مسػػار نمػػك التضكيػر األخبلقػػي عبػػر المراحػػؿ العمريػػة هػدفت الدراسػػة إلػػى
الشباب ، الرشد ( لدل عينة مف اإلناث السػعكديات بمنطقػة حائػؿ بالمممكػة العربيػة السػعكدية ، كقػد 

سػنة ، كاسػتخدـ الباحػث  40-12اكحػت أعمػارهف مػا بػيف ( أنثػى تر 377تككنت عينة الدراسػة مػف )
( ، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف 2000مقيػػاس جػػبس لمحكػػـ األخبلقػػي المسػػتخدـ مػػف قبػػؿ الغامػػدم )

لػػى اخػػتبلؼ طبيعػػة نمػػك  أفػػراد العينػػة الحاليػػة تقػػع فػػي المراحػػؿ األخبلقيػػة الثانيػػة كالثالثػػة كالرابعػػة ، كا 
يػػة لػػدل اإلنػػاث السػػعكديات ،  كمػػا بينػػت الدراسػػة كجػػكد فػػركؽ التضكيػػر األخبلقػػي فػػي المراحػػؿ العمر 

ثقافية بيف الثقافتيف السعكدية كاألمريكية كذلػؾ مقارنػة نتػائج دراسػة كػكلبرج ، تكجػد فػركؽ بػيف نتػائج 
 ( .2000الدراسة الحالية كدراسة الغامدم )

 : )3113آدـ ) دراسة -
االقتصأادي  االجتمأاعي والمستوى الدراسي لبالتحصي وعالقته األخالقي النمو"  بعنوان الدراسة

 . " الرسمية دمشق مدينة مدارس في ميدانية دراسة – لألسرة

 كالمسػتكل ، الدراسػي كالتحصػيؿ ، األخبلقػي النمػك بػيف العبلقػة الكشػؼ إلػى الدراسػة هػدفت
،  ةالرسػمي دمشػؽ مدينػة مػدارس فػي الثػانكم األكؿ الصػؼ طمبػة لػدل لؤلسػرة كاالقتصػادم االجتمػاعي

 جػرل كطالبػة طالبػان  (546) ، كقػد تككنػت عينػة الدراسػة مػف العبلقػة هػذ  فػي الجػنس متغيػر كأثػر

 األخبلقػي لمنمػك ان اختبػار  ، كاسػتخدـ الباحػث فػي الدراسػة الطبقيػة العشػكائية العينػة بطريقػة اختيػارهـ

 بػيف النمػك قػةعبل هنػاؾ أف ، كتكصػمت الدراسػة إلػى لؤلسػرة االقتصادم االجتماعي لممستكل ان كمقياس

كلػـ  ، لؤلسػرة االقتصػادم االجتمػاعي كالمسػتكل ، الدراسػي التحصػيؿ متغيػرم مػف ككػؿ األخبلقػي
 . العبلقة هذ  في الجنس لمتغير أثران  هناؾ أف إلى النتائج تتكصؿ

 : )3113الحسف ) أبو دراسة -
الرعايػة  مػف وميفالمحػر  األطفػاؿ لػدى الخمقيػة األحكػاـ تنميػة برنػامج فاعميػة"  الدراسػة بعنػواف

 األسرية " .
 الرعايػة مػف المحػركميف األطضػاؿ لػدل الخمقيػة األحكػاـ لتنميػة برنػامج بنػاء إلى الدراسة هدفت

 تتػراكح طضػبلن   (30) مػف الدراسػة عينػة تككنػتقػد ك  ، التجريبػي المػنهج الباحثػة اسػتخدمت ، األسػرية
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، شػهرا ( 90-83) بػيف أعمػارهـ ،  ضػابطة كاألخػرل تجريبيػة هماإحػدا مجمػكعتيف بػيف كقسػمتهـ ًن
 ، هػاريس لجكدالػؼ الرجػؿ رسػـ اختبػار : مثػؿ األدكات مػف عػددان فػي الدراسػة  الباحثػة كاسػتخدمت
 إلػى باإلضػافة ، الباحثػة إعػداد مػف المتكسػطة الطضكلػة مرحمػة أطضػاؿ لػدل الخمقيػة األحكػاـ كمقيػاس
،  الباحثػة إعػداد مػف التجريبيػة كعػةالمجم أطضػاؿ لػدل الخمقيػة األحكػاـ لتنميػة اإلرشػادم البرنػامج
 المرحمػة حيػث ، العينػة أفػراد لػدل الخمقػي الحكػـ درجػات فػي انخضػاض كجػكد إلػى دراسػةال كتكصػمت

ناثػان  ذكػكران  العينػة أفػراد جميػع لػدل السػائدة هػي الخمقيػة األحكػاـ مػف األكلػى  انخضػاض مػف كبػالرغـ ، كا 

 مف انخضاضان  أكثر تبدك كانت اإلناث مجمكعة أف إال ، الكمية العينة أفراد لدل الخمقية األحكاـ درجات

 درجػات متكسػطات بػيف إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد إلػى الدراسػة نتػائج أشػارت كمػا ، الػذككر

 القيػاس لصػالح البعػدم كالقيػاس القبمػي القيػاس فػي التجريبيػة المجمكعػة أفػراد لػدل الخمقيػة األحكػاـ

 . التجريبية المجمكعة أفراد لدل الخمقية األحكاـ تنمية في نامجالبر  نجاح عمى يدلؿ كهذا ، البعدم

 : )3114داودي ) دراسة -
 .الجانحيف"   األحداث مف عينة لدى الخمقي الحكـ مستوى " الدراسة بعنواف
 فػي الجػانحيف األحػداث مػف عينػة لػدل األخبلقػي الحكػـ مسػتكل التعػرؼ إلػى الدراسػة هػدفت

 جانحػان  حدثان  )20 (مف الدراسة عينة تككنتقد ك ،  العاصمة الجزائر في يؿكالتأه التربية إعادة مركزم

 ك 13) بػيف مػا سػنهـ يتػراكح ، كالتربيػة التأهيػؿ إلعادة مركزيف في مقيميف ،( ذككر  10ك إناث 10)
 القضػايا تحديػد اختبػار( ، كاسػتخدـ الباحػث فػي الدراسػة كاحػد كشػهر سػنة 15بمتكسػط ) سػنة (16

،  ريسػػت جػػيمس األميركػػي النضسػػاني لمعػػالـ(  Defining Issues Test- DIT ) األخبلقيػػة
 مػف أكثػر األخبلقػي النمػك مراحػؿ مػف الثالثػة المرحمة يستخدمكف العينة أفراد أفإلى  الدراسةتكصمت ك 

 . الجنسيف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ إيجاد كما بينت الدراسة ، غيرها

 : )3115الكحموت ) دراسة -
الخمقي  النضج بمستوى وعالقتيا واالجتماعية االنفعالية المتغيرات لبعض عنواف " دراسةالدراسة ب

 .غزة "   محافظات في المراىقيف لدى
 إلػى كالتعػرؼ ، المػراهقيف لػدل الخمقػي النضػج مسػتكل إلػى التعػرؼ إلػى الدراسػة هػذ  هػدفت

لػدل  الخمقػي النضػج كلكمسػت الػذات كتقػدير الضػبط كمكضػع االنضعاليػة المتغيػرات بػيف العبلقػة
 (612) ك ، طالبػان ( 588( مػنهـ كطالبػة طالػب (1200 ) كقػد تككنػت عينػة الدرايػة مػف المػراهقيف،

 ، كمقيػاس الضتػاح عبػد فكقيػة إعػداد األخبلقػي التضكيػر مقيػاس الباحػث فػي الدراسػة طالبػة ، كاسػتخدـ

 الػذات لممػراهقيف تقػدير كمقيػاس ، ناهيػة أبػك كصػبلح مكسػى رشػاد تعريػب الخػارجي الػداخمي الضػبط

 الدراسػة كتكصػمت،  الباحػث إعػداد مػف االجتمػاعي االقتصػادم لمكضع استمارة ، محمد عادؿ تعريب

 ككذلؾ ، اإلناث لصالح الخمقي النضج مستكل في الجنسيف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى
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 مسػتكل فػي فػركؽ كمػا تكجػد ، العممػي القسػـ طمبػة لصالح الخمقي النضج مستكل في فركؽ كجكد إلى

 فركؽ كجكد عدـ إلى تكصمت الدراسة كما ، المراهقيف مف الداخمي الضبط ذكم لصالح الخمقي النضج

 ، كاألـ لػؤلب التعميمػي تعػزل لممسػتكل العينػة أفػراد لػدل األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي إحصػائيان  دالػة
 الثانكيػة المرحمػة طمبػة بػيف ر األخبلقػيالتضكيػ مسػتكل فػي فػركؽ كجػكد إلػى الدراسػة تتكصػؿ لػـ ككػذلؾ

 . لؤلسرة االقتصادم لممستكل ترجع

 :( 3115عريشي ) دراسة -

مؤسسػة  نػزالء مػف عينػة لػدى العػدواني بالسػموؾ وعالقتػو الخمقيػة األحكػاـ نمػو"  الدراسػة بعنػواف
   " . المكرمة مكة بمنطقة المراىقة مرحمة في العاـ والتعميـ النموذجية التربية

كقػد تككنػت  ، العدكاني بالسمكؾ كعبلقت  الخمقية األحكاـ نمك عف الكشؼ إلى الدراسة فتهد
 الػذيف العػاـ التعمػيـ طػبلب مػف طالبػان  (80ك) ، لقيطػان  (36) مػنهـ ، طالبػان  (116)عينة الدراسة مف 

 ؿتمثػ كالتػي  ، سػنة ( 20-15) مػف العمريػة الضئػة فػي يقعػكف كالػذيف أسػرهـ ، مػع يتمتعػكف بػالعيش
 المقيػاس فػي الدراسػة الباحػث اسػتخدـ ك ، المكرمػة مكػة بمنطقػة الثانكية كالمرحمة المتكسطة المرحمة

 كمقيػاس ، (2000) الغامػدم قبػؿ مػف السػعكدية البيئػة عمػى كالمقػنف األخبلقػي لمحكػـ المكضػكعي

الباحػث  عتمػدكا ، (1995) عبػاة أبػك اهلل عبػد قبػؿ مف السعكدية البيئة عمى كالمقنف العدكاني السمكؾ
نمػك  درجػات بػيف اإلحصػائية داللتهػا كمػدل الضػركؽ لتحديػد المقػارف السػببي الكصػضي المػنهج عمػى

 المقطػاء كعينػة مػف النمكذجيػة التربيػة مؤسسػة نزالء لدل العدكاني السمكؾ كدرجات،  الخمقية األحكاـ

 العبلقػة كذلػؾ لمعرفػة طياالرتبػا المػنهج عمػى الدراسػة تعتمػد كمػا ، المراهقػة مرحمػة فػي العادييف مف

 إلػى الدراسػة كتكصمت ، العينة أفراد لدل العدكاني السمكؾ كدرجات الخمقية األحكاـ نمك درجات بيف

 كالعادييف، المقطاء بيف الخمقية األحكاـ نمك كمراحؿ درجات في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ

 كدرجػات الخمقيػة األحكػاـ درجػات يفبػ سػالبة ارتباطيػة عبلقػة كجػكد إلػى الدراسػة خمصػت حػيف فػي

 . كالعادييف المقطاء بيف العدكاني السمكؾ

 : (  et al  ،Derryberry، 3116دراسة ديري بيري وآخروف ) -
  .في نمو الحكـ األخالقي بيف الشباب الموىوبيف وطمبة الجامعات " الدراسة بعنواف " االختالؼ

بػيف  مقارنػةتسػاهـ فػي تنميػة التضكيػر األخبلقػي هدفت الدراسة إلى معرفة أهػـ العكامػؿ التػي 
( طالبػػػان مػػػف طػػػبلب 140كقػػػد تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )، الشػػػباب المكهػػػكبيف كطػػػبلب الجامعػػػات 

كأجػػرم عمػػيهـ العشػػرات مػػف المكاقػػؼ التػػي تحتػػاج  ( فػػردان مػػف الشػػباب المكهػػكبيف ،97الجامعػػات ك)
إلى فركؽ كاضحة لصالح عينة المكهكبيف آخػذة  لمتضكير األخبلقي ثـ تـ تقييمها ، كتكصمت الدراسة

في االعتبار جميع المتغيرات ، كالحظ أف هناؾ فركؽ في تنميػة الحكػـ األخبلقػي بػيف كػؿ مجمكعػة 
 تبعان لتقمب المتغيرات .
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 ( :3117بيو ) أبو دراسة -
مػدارس  ذتالميػ مػف عينػة عمػى ميدانية دراسة - بالتفوؽ وعالقتو الخمقي " النمو الدراسة بعنواف

 " . الرياض
الثالػث  مػف الصػضكؼ فػي السػعكدم لمطضػؿ األخبلقػي النمػك عػف الكشػؼ إلػى الدراسػة هػدفت

الػذكاء  مػف ككػؿ األخبلقػي النمػك بػيف العبلقػة إلػى كالتعػرؼ ،اإلعدادم  الثالث الصؼ حتى االبتدائي
 (بتكاريةالذكاء كاإل ) مف كؿ في كالمنخضضيف المرتضعيف بيف الضركؽ إلى التعرؼ ككذلؾ ، بتكاريةكاإل

 االبتػدائي الثالػث الصؼ مف تمميذان ( 296) مف الدراسة عينة تككنتقد ك  ، األخبلقي لنمكهـ بالنسبة

 الدراسػي الصػؼ ) مػف لكػؿ داؿ تأثير كجكد تكصمت الدراسة إلىك  اإلعدادم ، الثالث الصؼ كحتى

 التضكير بيف لمتضاعؿ داؿ تأثير كجكد ؾككذل ، الخمقية األحكاـ نمك عمى ( كالذكاء كارماالبت كالتضكير

 التضكيػر عمػى القػدرة مرتضعػي أف إلػى أشػارت النتػائج كمػا ، الخمقيػة األحكػاـ عمػى كالػذكاء االبتكػارم

 المتضػكقيف تضػكؽ لػىا  ك   ، الخمقػي النمػك القػدرات فػي هػذ  منخضضػي عمػى يتضكقػكف كالػذكاء االبتكػارم

  .الخمقي النمك في عقميان  المتضكقيف غير أقرانهـ عمى عقميان 

 ( :Lee  &Kubilius-Olszewski، 3117كوباياليوس وليي ) –دراسة ولسزيوسكاي -
" الدراسة بعنواف" الذكاء العاطفي والحكـ األخالقي والقيادية عند المراىقيف الموىوبيف أكاديميا ًً . 

راهقيف لػػدل المػػ الحكػػـ األخبلقػػيك عمػػى مسػػتكل الػػذكاء العػػاطضي إلػػى التعػػرؼ الدراسػػة  هػػدفت
مكهػكب مػف طػبلب المػدارس الثانكيػة (  200 قػد تككنػت عينػة الدراسػة مػف )ك المكهكبيف أكاديميػان ، 

مػف خػبلؿ معهػد المكهػكبيف عمػى  القيػادة تنميػةفي برنامج أكاديمي تسارعي أك برنػامج  الذيف شارككا
 فأف المكهػػكبيكتكصػػمت الدراسػػة إلػػى مقػػاييس نضسػػية  كاسػػتخدمت الدراسػػة ثبلثػػة ، المسػػتكل الجػػامعي

في حػيف أف  السف ،  بغض النظر عف بغيرهـ مف الطبلبمقارنة مف الذككر أظهركا ذكاءان عاطضيان 
كبالنسػػبة لمحكػػـ األخبلقػػي كػػاف الطمبػػة ،  عػػف مجمكعػػة القكاعػػد كالمعػػاييرف تخمضػػ اتكبػػاإلنػػاث المكه

كأظهػػركا مسػػتكل يػػة ، المكهػػكبيف متمػػاثميف فػػي مسػػتكل األفػػراد مػػع درجػػة الماجسػػتير كالػػدرجات المهن
 مع العينة الضابطة .القيادة مقارنة في أعمى مف المتكسط 

 :( 3119قاعود ) أبو دراسة -
 " . األخالقي بالتفكير وعالقتيا الفمسطينييف األسرى لدى التعذيب تجربة"  الدراسة بعنواف
 سػجكف فػي المحػرريف األسػرل لػ  تعػرض الػذم التعػذيب أثػر عػف الكشػؼ إلػى الدراسػة هدفت

ذلػؾ  كعبلقػة ، اإلسػرائيمي االحػتبلؿ كجػيش (الشػاباؾ) العػاـ األمػف جهػاز أيػدم عمػى كذلػؾ االحػتبلؿ
 سنة مف محرر أسير( 300) تككنت عينة الدراسة مف كقد ، األسرل لدل األخبلقي التضكير بمستكل

 محمد دإعدا مف التعذيب شدة مقياس في الدراسة الباحث كاستخدـ ، الذككر مفـ( 2007- 1994)

 ، الباحػث كتعػديؿ( 2001) الضتػاح عبػد فكقيػة إعػداد األخبلقػي التضكيػر كمقيػاس( ، 2001) الزيػر
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 األسػرل أف إلػى الدراسػة كتكصػمت، ( 2002رضةوا    الكةريم عبةد إعةداد الػديني االلتػزاـ كمقيػاس

 تعػذيبال درجػة بػيف دالػة عكسػية عبلقػة هنػاؾ كأف ، مرتضعػة بدرجػة أخبلقػي تضكيػر لػديهـ المحػرريف

 كمسػتكل التػديف درجػة بػيف إحصػائيان  عبلقػة دالػة كجػكد عػدـ تبػيف كمػا ، األخبلقػي التضكيػر كمسػتكل

 الذيف األسرل درجات متكسط بيف داللة إحصائية ذات جكهرية فركؽ تكجد بينما ، األخبلقي التضكير

 5 مػف أكثػر اؿاعتق فترة قضكا الذيف األسرل كمتكسط درجات ، سنكات 5 مف أقؿ اعتقاؿ فترة قضكا
 5 مػف أقػؿ اعتقػاؿ فتػرة قضػكا الػذيف األسػرل األخبلقػي كلصػالح التضكيػر لػدرجات بالنسػبة سػنكات
 لؤلسػرل المختمضػة التعميميػة المسػتكيات بػيف إحصػائية ذات داللػة جكهريػة فػركؽ تكجػد كمػا ،سػنكات

 العامػة الثانكيػة شػهادة عمػى الحاصػميف األسػرل فدرجػة ، التضكيػر األخبلقػي لدرجػة بالنسػبة المحرريف

 الحاصػميف األسػرل كدرجػة ،( األميػيف) المتعممػيف غيػر األسرل أعمى مف أخبلقي تضكير درجة لديهـ

 كشػهادة الجامعيػة الشػهادة عمػى الحاصػميف مػف أقػؿ أخبلقػي لػديهـ تضكيػر اإلعداديػة الشػهادة عمػى

 . العامة الثانكية

 ( :3119دراسة العمري ) -
يات األنا وقدرتيا التنبؤية بنمو التفكير األخالقي لدى عينة مف الذكور نمو فاعم الدراسة بعنواف "

 واإلناث مف سف المراىقة وحتى الرشد بمدينة أبيا بمنطقة عسير " .
فاعميػػات األنػػا( لػػدل  هػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة إمكانيػػة سػػير النمػػك الػػنضس اجتمػػاعي ) نمػػك

ي الذم افترض  اريكسكف في نمكذجػ  التطػكرم، عينة الدراسة مف السعكدييف في نضس المسار النمائ
  ،في نمك فاعميات األنا كنمك التضكير األخبلقي اجتماعي ممثبلن  سككذا طبيعة العبلقة بيف النمك النض
كاسػػػتخدـ الباحػػػث فػػػي الدراسػػػة مقيػػػاس ، مػػػف الجنسػػػيف  ( فػػػردان 261كقػػػد تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

( ، كمقيػاس المكضػكعي لمحكػـ األخبلقػي مػف 1997كف )ر ألنا مف إعػداد ماركسػترـك كآخػافاعميات 
عنػػػد  رتباطيػػة مكجبػػة دالػػة إحصػػائيان إكتكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػػكد عبلقػػة ، ( 1984إعػػداد جػػبس )
( كدرجػات الدرجػة الكميػة( بػيف درجػات إفػراد العينػة فػي فاعميػات األنػا )0.01ى مف )ممستكل ثقة أع

، اتهـ فػػي نمػػك التضكيػػر األخبلقػػي مػػف جانػػب آخػػر جميػػع فاعميػػات األنػػا المختمضػػة مػػف جانػػب كدرجػػ
( لمسػتكيات نمػك فاعميػات األنػا 0.01عنػد مسػتكل ثقػة أعمػى مػف ) ككذلؾ كجكد تأثير داؿ إحصائيان 

عمى تبايف درجات العينة مف الجنسيف في نمك التضكير األخبلقي ، كما بينت الدراسػة إمكانيػة التنبػؤ 
ألخبلقػػي بمعمكميػػة درجػػاتهـ فػػي نمػػك فاعميػػات األنػػا ، ككػػذلؾ بدرجػػة أفػػراد العينػػة فػػي نمػػك التضكيػػر ا

خػػرل عمػػى أسػػاس قػػدرتها عمػػى التنبػػؤ بدرجػػة أإمكانيػػة تضضػػيؿ بعػػض فاعميػػات األنػػا عمػػى فاعميػػات 
 التضكير األخبلقي .
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: ( Huihong &Shaogang ، 3119( دراسة ىاييوف  وشاوقانؽ - 
      بيف المراىقيف الصينييف " .الدراسة بعنواف " مالمح كفاءة الحكـ األخالقي 

هػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة المميػػزات مػػف الحكػػـ األخبلقػػي بػػيف المػػراهقيف الصػػينييف ،  كقػػد 
 ك 14بيف المراهقيف الصينييف كالذيف تراكحت أعمارهـ مراهقار مف  (724) تككنت عينة الدراسة مف

، الػذم تػـ تطػكير  مػف قبػؿ  " قػيحكػـ األخبلمل (MJT)  اختبػار " ت الدراسػة اسػتخدم، ك  سػنة 27
كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ كبيػػرة ،  ـ1976الطبيػػب النضسػػي األلمػػاني  جػػكرج لينػػد فػػي عػػاـ 

بػػيف الػػدرجات المئكيػػة بغػػض النظػػر عػػف االنضػػباط فػػي فتػػرات الدراسػػة ، كنبلحػػظ أف طػػبلب كميػػات 
كمػػا لػػـ تظهػػر اختبلفػػات  الراشػػديف بشػػكؿ عػػاـ أظهػػركا درجػػات بنسػػب مئكيػػة أعمػػى مػػف المبتػػدئيف ،

كبيرة في الدرجات المئكية بيف الجنسيف )الذككر كاإلناث( أك بيف الطبلب عمى اختبلؼ مهنهـ ، أك 
 بيف المدارس األساسية كالمدارس العادية ، أك بيف طمبة الدبمـك كطمبة البكالكريكس . 

 : (:311دراسة مشرؼ ) -
 طمبػة لػدى وبعض المتغيرات االجتماعية بالمسئولية ووعالقت األخالقي التفكير"   الدراسة بعنواف

 " . بغزة اإلسالمية الجامعة
 االجتماعية المسئكلية كمستكل األخبلقي التضكير مستكل عف الكشؼ إلى هذ  الدراسة هدفت

 منهمػا كػؿ في كالضركؽ ، بينهما العبلقة عف الكشؼ إلى ككذلؾ ، بغزة اإلسبلمية طمبة الجامعة لدل

كمسػتكل  ، الكالػديف تعمػيـ كمسػتكل ، الدراسػي كالمسػتكل ، كالكميػة ، الجػنس ) لمتغيػرات التػي تعػزل
 كطالبة مف طمبة طالب( 600الدراسة مف ) عينةتككنت  كقد ، ( األسرة كحجـ ، االقتصادم األسرة

لمراشػديف  األخبلقػي التضكيػر مقيػاس الباحثػة ، ك اسػتخدمت بغػزة اإلسػبلمية الجامعػة فػي البكػالكريكس
مػف إعػداد  الجامعيػة لممرحمػة االجتماعية المسئكلية ةستبانإ ك ، (2001) الضتاح عبد فكقية إعداد مف

 يقػع بغػزة اإلسػبلمية الجامعػة طمبػة لػدل األخبلقػي التضكيػر مستكل أف إلى الدراسة كتكصمت،  الباحثة
 الصػاـر التمسػؾ حمػةمر  تقابػؿ كهػي ، لكػكلبرج الستة األخبلقي التضكير مراحؿ مف الرابعة المرحمة في

 ، كتكجد يالتضكير األخبلق مف متكسط مستكل إلى المرحمة هذ  كتشير ، االجتماعي كالنظاـ بالقانكف
 الجامعػة طمبػة لدل االجتماعية األخبلقي كالمسئكلية التضكير مستكل بيف دالة مكجبة رتباطيةإ عبلقة

 كاإلنػاث الػذككر بػيف األخبلقػي ضكيػرالت مسػتكل فػي داللػة فػركؽ ذات دكجػ، بينمػا ت بغػزة اإلسػبلمية

 الجامعة طمبة لدل األخبلقي التضكير مستكل في داللة ذات فركؽ ال تكجد حيف في ، اإلناث كلصالح

 ، كاألـ األب تعمػيـ مسػتكل متغيػر أك ، السػكنية المنطقػة متغيػر أك ، المستكل الدراسي لمتغير تعزل
 . لؤلسرة  تصادماالق المستكل متغير أك ، حجـ األسرة متغير أك

 
 



 79 

 ( :  :311دراسة زاىد ) -
فاعميػػات األنػػا ( واألخالقػػي بأنمػػاط السػػموؾ  الدراسػػة بعنػػواف " عالقػػة النمػػو الػػنفس اجتمػػاعي )

 الجانح " . 
فػي فاعميػات األنػا (  متمػثبلن  هدفت الدراسة إلى تقصي العبلقة بيف النمك الػنضس اجتمػاعي )

األخبلقػي كمػا يضترضػ  كػكلبرج لػدل عينػة مػف اإلنػاث قكامهػا كما يضترض  اريكسػكف ، كنمػك التضكيػر 
( مػػف الجانحػػات كعينػػة مقارنػػة مػػف الطالبػػات 80) ،سػػنة  (29-17بػػيف )( تراكحػػت أعمػػارهف 208)
كاسػػتخدمت الباحثػػة فػػي الدراسػػة مقيػػاس فاعميػػات ، ( تحمػػؿ نضػػس خصػػائص عينػػة الجانحػػات 128)

رجمػػػ  إلػػػى العربيػػػة كقننػػػ  عمػػػى البيئػػػة السػػػعكدية ( الػػػذم ت1997عػػػداد ماركسػػػترـك كرفاقهػػػا )إاألنػػػا 
( ، كالذم ترجمػ  1984الغامدم ، كالمقياس المكضكعي لمتضكير األخبلقي مف إعداد جبس كرفاؽ )

، كتكصػػمت ( 1991كقننػػ  عمػػى البيئػػة المصػػرية محمػػد السػػيد عبػػد الػػرحمف كعػػادؿ عبػػد اهلل محمػػد )
بػػيف الدرجػػة الكميػػة لضاعميػػات األنػػا كالدرجػػة الكميػػة  الدراسػػة إلػػى كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيان 

لمتضكيػػر األخبلقػػي ، ككػػذلؾ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بينهمػػا فػػي كػػؿ مػػف درجػػة التضكيػػر األخبلقػػي 
كمرحمػػة التضكيػػر األخبلقػػي ، كمػػا بينػػت الدراسػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف الجانحػػات فػػي 

كميػػة لضاعميػػات األنػػا كذلػػؾ تبعػػان لكػػؿ مػػف أنمػػاط الجنػػاح كالضئػػة درجػػة الحكػػـ األخبلقػػي كفػػي الدرجػػة ال
 العمرية.

  :   ( r Weinstock and Asso، :311) وأسور ونستوؾ دراسة -
التفكير  تشجيع في األساسي المدرس ودور األخالقي لمحكـ كمشجعات المدارس"  الدراسة بعنواف

 . "النقدي 
 مف كبير بقدر يتسـ األخبلقي لمتضكير العالي ألداءا مستكل بأف هدفت الدراسة إلى االفتراض

 هػذ  إلػى كاسػتنادان  ، كػكلبرج لػدل األخبلقػي النمػك نظريػات لػبعض أمػر أساسػي الػذاتي االسػتقبلؿ

 التشػجيع خػبلؿ مػف يكػكف لبلستقبلؿ كداعميف لمدرسيهـ الطبلب إدراؾ تضترض أف التي ، النظريات

 النمػك تطػكير في ايجابي أثر ل  كأف ، االختيار عمى لتشجيعا في أيضان  ، كربما النقدم التضكير عمى

 العاديػة المػدارس مػف اثنتػيف في عشر الثاني الضصؿ طبلبمف  الدراسة كقد تككنت عينة ، األخبلقي
 لديػ  الديمقراطيػة المدرسػة فػي الطالػب أف ، كتكصمت الدراسة إلى الديمقراطية مف المدارس كاثنيف ،

 كتكصػي ، النقػد بتشػجيع لمدرسػيهـ الطالػب كتصػكرات إلدراؾ يرجػع هػذا كأف ، أخبلقػي ذاتػي حكػـ

 التضكيػر لتشػجيع المدرسػيف كميػكؿ رغبػة بتشػجيع األخبلقيػة التربيػة بػرامج تهػتـ أف الدراسػة بضػركرة

  . طبلبهـ النقدم لدل
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 ( : yuksel & aridag، 3121دراسة يوكسيؿ و ارايداج ) -
بيف كفاءات الحكـ األخالقي و الميارات العاطفية لدى طالب الدراسة بعنواف " تحميؿ العالقة 

 الجامعة " .
 األخبلقػػػي كضػػػاءة الحكػػػـ تحميػػػؿ مػػػا إذا كانػػػت هنػػػاؾ عبلقػػػة كبيػػػرة بػػػيف  إلػػػىالدراسػػػة هػػػدفت 

فػي المبحػث األكؿ:  تػـ تقسػيـ الدراسػة لمبحثػيف :،   جامعػة أكلػكداغالعاطضية بيف طػبلب كالمهارات 
المتكسط:  ) عاـ 29ك  20( طالبان تتراكح أعمارهـ بيف 61( طالبة ك)68)تككنت عينة الدراسة مف 

كفػي المبحػث الثػاني : تككنػت عينػة  ، كميػة التربيػة فػي جامعػة أكلػكداغ ( الذيف يدرسكف فػي22.85
)المتكسػػػػػط : عامػػػػػان  30ك 18تتػػػػػراكح أعمػػػػػارهـ بػػػػػيف ( طالبػػػػػان 141( طالبػػػػػة ك) 294الدراسػػػػػة مػػػػػف )

، تػػػػـ اسػػػػتخداـ مقيػػػػاس ديضيػػػػد  جامعػػػػة أكلػػػػكداغ فػػػػي erentكميػػػػات ( الػػػػذيف يدرسػػػػكف فػػػػي 22.30
فػػػػي النتػػػػائج تكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى أف ، ك محكػػػػـ األخبلقػػػػي ل( MJTكاختبػػػػار )لمشخصػػػػية التضاعميػػػػة 
االختبار  في لـ يكف هناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الطبلبتدؿ عمى أف دراستيف منضصمتيف 

 المهارات العاطضية .األخبلقي ك 

 ( : Wongsr and Nuangchalerm،  3121) دراسة  وانقسر و نيوانقتشاليـر  -
 نتػػائج الػػتعمـ بػػيف أنشػػطة الػػتعمـ المعتمػػد عمػػى القضػػايا العمميػػة االجتماعيػػة الدراسػػة بعنػػواف "

 . والتفكير األخالقي( وأنشطة التعمـ التقميدية "، )التحصيؿ العممي ، والتفكير التحميمي 
 لػدللمقارنة بيف التحصيؿ العممي كالتضكير التحميمػي كالتضكيػر األخبلقػي اهدفت الدراسة إلى 
الملتممذعلميالقضماٍاالللمَم المتلل أنشمة أجريػت عمػيهـ التجربػة بػيفطبلب الصؼ السابع الذيف 

طػبلب الصػؼ مػف  طالبػان ( 72مػف  ) كقد تككنػت عينػة البحػث،  التقلَذٍ أنشة التلل االجتماعَ و
، ( Koratpittayakom)  فػػػػي مدرسػػػػة ـ2009 عػػػػاـ مسػػػػنة األكاديميػػػػةلاألكؿ  ؿضصػػػػالسػػػػابع فػػػػي ال

مجمكعػػػػات العينػػػػة إلػػػػى كقػػػػد قسػػػػمت ،  (Nakhonratchasim)( ، محافظػػػػة  Muang)مقاطعػػػػة 
الملتمذعليالقضاٍاالللمَ االجتماعَم وممموعم التلل أنشة  ، مجمكعة تعتمد عمػىمجمكعتيف 

عشػػر  يتػػاثن ككانػػت أدكات البحػػث المسػػتخدمة فػػي هػػذا البحػػث،  ٍمم التقلَذأنشممة الممتلل تلتمممذعلممي
أنشة الملتمذعليالقضاٍاالللمَ االجتماعَ والتلل أنشة  باستخداـ المنظـ نشطة التعمـة ألخط

بػػار تاخ كالتمييػػز التضكيػػر التحميمػػي  اختبػػارك  التحصػػيميختبػػار االكاسػػتخدـ البحػػث  ،التقلَذٍمم الممتلل 
الملتممذالمتلل أنشة  أف الطبلب الذيف تعممكا باسػتخداـإلى الدراسة   كتكصمت، قي التضكير األخبل

أكثػر تضكيػر التحميمػي كتضكيػر أخبلقػي ك كػاف لػديهـ تحصػيؿ عممػي  عليالقضماٍاالللمَم االجتماعَم 
  . داؿ إحصائيان  0.05مستكل  عند  التقلَذٍ أنشة التلل مف الطبلب الذيف تعممكا باستخداـ 
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 يًا : دراسات تتعمؽ بالتوافؽ الميني :ثان

 ( : 3111 ) القادر عبد دراسة -
    " .المينية  الممارسة مجاالت في االجتماعي لألخصائي الميني التوافؽ " بعنواف الدراسة

بعػض  فػي االجتمػاعييف لؤلخصػائييف المهنػي التكافػؽ عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة هػدفت
 –االجتماعيػة الحالػة – الجػنس – السػف ) مثػؿ العكامػؿ بػبعض قتهػاكعبل كالثانكيػة األكليػة المجػاالت

  (110 (مػف الدراسػة عينػة كقػد تككنػت  ، ( العبلقػات – اإلشػراؼ – الخدمػة مػدة – المرتػب – الخبػرة
 لؤلخصائي االجتماعي، المهني التكافؽ اجتماعي ، كاستخدمت الباحثة في الدراسة مقياس أخصائي
 لؤلخصائييف المهني التكافؽ كمستكل كالتدريب كاألجر النكع بيف عبلقة كجكد إلى الدراسة كتكصمت

لؤلخصائييف  المهني التكافؽ مستكل يككف أف المتكقع مف القائؿ الضرض صحة كعدـ االجتماعييف ،
 متكسػطات بػيف إحصػائية داللػة ذات جكهريػة فػركؽ ، كما بينت الدراسة كجكد ضعيضان  االجتماعييف

 ذات جكهريػة فػركؽ كجػكد ، كعػدـ كاألخصػائيات االجتمػاعييف ي لؤلخصائييفالمهن التكافؽ درجات
 المجػاالت فػي االجتمػاعييف المهنػي  لؤلخصػائييف التكافػؽ درجػات متكسػطات بػيف إحصػائية داللػة

 . ( كطضكلة أسرة أحداث ، المدرسي ، ، الطبي ) األربعة

   ( : Collins & Jones  ، 3111 دراسة كولينز وجونز) -
  . المتحدة" المممكة في االجتماعي محاضري العمؿ ىالضغوط والرضا الوظيفي لداسة بعنواف "الدر 
محاضػرم  بػيف كاإلجهػاد بالضػغط الشػعكر الكظيضي ، الرضا فحص إلى الدراسة هذ  هدفت  

 فػي المحاضػريف مف( 522كقد تككنت عينة الدراسة مف )المتحدة ،  المممكة في االجتماعي العمؿ
 كتكصػمت البريديػة ، االسػتبانة اسػتخداـ تػـ الغػرض هػذا كلتحقيػؽ ، بريطانيػا فػي تمػاعياالج العمػؿ
 الرضػا الػكظيضي مػف عاليػة بمسػتكيات يتمتعػكف االجتمػاعي العمػؿ محاضػرم أف إلػى الدراسػة

 أف عػاـ ، كبينػت بشػكؿ البريطػاني المجتمػع فػي المكجػكدة لتمػؾ مشػابهة الضػغكط مػف كمجمكعػة
  كالكزبة . القمؽ مف يعانكف الجتماعيا العمؿ محاضرم % مف25

 ( :3112دراسة عطا اهلل ) -
 مقياس التوافؽ الميني لمعممي التربية الخاصة ، جامعة الممؾ سعود " ."  بعنواف الدراسة

هدفت الدراسة إلى بناء مقياس لمتكافؽ المهني يتناسب مع معممػي التربيػة الخاصػة كالتحقػؽ 
( معممػػان كمعممػػة تربيػػة خاصػػة ، 34كنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )، كقػػد تكمػػف خصػػائص السػػيككمترية 

كاستخدـ الباحث في الدراسة مقياس التكافؽ المهني لمعممي التربية الخاصة كهك مف إعداد الباحث، 
( عبػػارة منػػ  لقيػػاس الظػػاهرة كهػػى تمػػؾ البنػػكد التػػي ارتبطػػت 102كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى صػػبلحية )

بينمػػػػا تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػػدؽ المحتػػػكل باستشػػػارة المحكمػػػػيف ، ( أك أكثػػػر ببعػػػدها ، 0.33بمقػػػدار )
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( ، ككفقػػا لهػػذ  0.77كبػػإجراء االرتبػػاط بػػيف المقيػػاس كاسػػتبانة اإلرضػػاء حيػػث بمػػغ االرتبػػاط بينهمػػا )
الخصػػائص السػػيككمترية الجيػػدة التػػي أظهرهػػا المقيػػاس ، فقػػد أكصػػت الدراسػػة باالسػػتخداـ المسػػتقبمي 

 لممقياس .

 ( :3112)دراسة السمادوني  -
 الذكاء الوجداني والتوافؽ الميني لممعمـ " ." بعنواف  الدراسة

 هػدفت الدراسػة إلػػى تكجيػ  أنظػار المهتمػػيف بػالمعمـ لمبحػػث عػف المشػكبلت التػػي تكػكف سػػببان 
التػػػي تػػؤدم إلػػػى التكافػػػؽ السػػكم كاالهتمػػػاـ بدراسػػػة  فػػي سػػػكء التكافػػؽ المهنػػػي كالتعػػػرؼ عمػػى األمػػػكر

ثػػر فػػػي إنجػػػاح الضػػػرد فػػػي المهػػػف الجماهيريػػػة ألمػػػا لػػػ  مػػػف ، (  لػػػذكاء الكجػػػدانيالقػػدرات الكجدانيػػػة ) ا
كأكصى بتكفير البيئة المدرسية المناسبة التي تسهـ في التكافؽ المهني لممعمـ كرضا  عف عمم  ممػا 

كمعممػػة مػف المػػدارس الثانكيػػة  ( معممػػان 360كتككنػػت عينػة الدراسػػة مػف )، يػؤدم إلػػى زيػادة إنتاجيتػػ  
كاسػػتخدـ الباحػػث فػػي الدراسػػة مقيػػاس التكافػػؽ المهنػػي كمقيػػاس الػػذكاء الكجػػداني  ، الغربيػػةلمحافظػػة 

لسػػنكات الخبػػرة  كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية كفقػػان ، كهمػػا مػػف إعػػداد الباحػػث 
 بالتدريس ، بينما الضركؽ غير دالة إحصائية بالنسبة لمتخصص الدراسي .

 ( : t.at  e ،Schroeder، 3112دراسة سكرودير ) -
 الدراسة بعنواف " الضغوط والتكيؼ بيف معممي المدارس الغينية " .

 عممهـ ، في الغينيكف المعممكف يكاجهها التي الضغكط عف الكشؼ الدراسة إلى هذ  هدفت
كقػد  الضػغكط ، مصػادر مكاجهػة فػي يسػتخدمكنها التػي كالطػرؽ كاالسػتراتيجيات ، مصػادرها كأهػـ

 غينيػا ، فػي مختمضػة أقػاليـ خمسػة مػف اختيػارهـ تػـ ( مدرسػان 355مػف )  لدراسػةا تككنػت عينػة
  في تتمثؿ لممعمميف الضغكط مسببات أكثر أف : أهمها النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت
 ككجػد المتعممػيف ( لهػؤالء التعمػيـ مجانيػة عػدـ الراحػة ، كأسباب نقص كسائؿ الركاتب ، ) انخضاض

 باهلل اإليماف :في تتمثؿ الضغكط عمى لمتغمب المعمميف قبؿ مف تراتيجيات المستخدمةاالس أكثر أف
 كتصحيح المشاكؿ لحؿ الجهد مف المزيد بذؿ حمها ، كمحاكلة المشكبلت التضكير في ل  ، كالتضرع
 الخاطئة .  األكضاع

 ( :3113دراسة الشافعي ) -
 الحكوميػة وعالقتػو بسػماتيـ بالمستشفيات يفالميني لمممرضيف العامم التوافؽ " بعنواف الدراسة

 الشخصية " .
 المهني لمممرضيف، التكافؽ مستكل عف كشاممة كاضحة صكرة كضع إلى الدراسة هذ  هدفت

 الضركؽ معرفة تهدؼ إلى كما ، المهني بالتكافؽ ارتباطان  الشخصية سمات بأكثر التنبؤ إلى تهدؼ كما
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 الذم القسـ ، العممي المؤهؿ ، الجنس ) المتغيرات بعض فكبي المهني كالتكافؽ الشخصية سمات في

 ان ممرضػ (289 ) الدراسػة مػف عينػة تككنػت كقػد ، ( الخبػرة سػنكات عػدد ، الممػرض بػ  يعمػؿ
 حككميػة مستشػضيات ( 9 ) عمػى مػكزعيف ، ممرضػة (115 )ك ، ان ممرضػ ( 174 ) كممرضػة،

 أبػك نظمػي إعػداد مػف الشخصػية تسػما مقيػاس فػي الدراسػة الباحػث اسػتخدـ ك ، غػزة بمحافظػات

 التكافػؽ مسػتكل أف كتكصػمت الدراسػة إلػى ، الباحػث إعػداد مػف المهنػي التكافػؽ مقيػاسك ،  مصػطضى

 لدل المهني التكافؽ بيف إحصائية داللة ذات مكجبة عبلقة جدكما تك  ، منخضض عامة بصكرة المهني

 أبعػاد جميػع فػي إحصػائية لػةدال ذات فػركؽ، بينمػا ال تكجػد  الشخصػية سػماتهـ كبػيف الممرضػيف

 داللػة ذات فػركؽ كجػدت حيػث كالترقيػة الراتػب بعػد فػي إال ، الجػنس لمتغيػر تعػزل المهنػي التكافػؽ

 المهنػي التكافػؽ أبعػاد جميػع فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ، كمػا ال تكجػد  اإلنػاث لصالح إحصائية

 كجػدت حيػث العمؿ إنتاجية بعد في اعد ، الدراسي المؤهؿ لمتغير تعزل لمتكافؽ الكمي المجمكع كفي

 سػنة دبمػكـ عمػى كالحاصػميف سػنكات ثػبلث دبمػكـ عمػى الحاصػميف بػيف إحصػائية داللػة ذات فػركؽ

 داللػة ذات فػركؽ، كمػا بينػت الدراسػة أف هنػاؾ  ونصف سن  دبلوم عل  الحاصلي  لصالح كنصؼ

 يعمػؿ الذم القسـ لمتغير تعزل لمتكافؽ الكمي المجمكع كفي المهني التكافؽ أبعاد جميع في إحصائية

 المجمكع كفي المهني التكافؽ أبعاد جميع في إحصائية داللة ذات فركؽ، بينما ال تكجد  الممرض ب 

 ذات فػركؽ كجػدت حيث ، العمؿ إنتاجية بعد في إال ، الخبرة سنكات عدد لمتغير تعزل لمتكافؽ الكمي
 5 مف أقؿ خدمة مدة لديهـ الذيف كبيف سنة 24 مف أكثر خدمة مدة لديهـ الذيف بيف إحصائية داللة
 .  سنة 24 مف أكثر خدمة مدة لديهـ الذيف لصالح سنكات

 :  ( Seymour ، 3114دراسة سيمور ) -
 الدراسة بعنواف " مرشدي المدارس في مدرسة مونتيسوري " .

مػع المرشػديف كأهميتهػا فػي التكامػؿ  الرضػا عػف العمػؿ لػدل عف هدفت الدراسة إلى الكشػؼ
اسػػتخدمت ك ثػػبلث مػػدارس ابتدائيػػة حككميػػة فػػي مكنتيسػػكرم . دكر المدرسػػة ، كأجريػػت الدراسػػة عمػػى 
مرشػػػدم الػػػثبلث مػػػدارس   جميػػػعكأظهػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف ، الدراسػػػة أسػػػمكب المقػػػاببلت كالزيػػػارات 

ناحيػة التي تؤهمهـ لمقيػاـ بإكمػاؿ دكر المرشػد كيقكمػكف بػأداء كاجػبهـ مػف  الرضا عف العمؿيمتمككف 
كما كأظهرت أف المرشػديف يكاجهػكف صػعكبة فػي ، االهتماـ باتخاذ اإلجراءات البلزمة لكقاية الطمبة 

أداء عممهـ مف حيث دمج برنامج التربية مع برنامج اإلرشاد في برنػامج مكحػد بػيف الطػرفيف إليجػاد 
متكازنػػة كشػػاممة يبػػدكف ثقػػة قكيػػة كمكاجهػػة  ةكأظهػػرت أف مرشػػدم المػػدارس الثبلثػػ ، برنػػامج متكامػػؿ

لبرامج التكجي  التي يتمقاها الطمبة في لممدارس كالتي مف شأنها تكجيػ  سػمكؾ الطمبػة كالسػيطرة عمػى 
 سمككهـ الطائش . 
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 ( : 3115دراسة الحميبي ) -
ىيئػة التػدريس بكميػات المعممػيف ، ثػـ  ألعضاءالتعرؼ عمى االتجاىات التربوية " بعنواف  الدراسة

 قة بينيا وبيف التوافؽ الميني " .التعرؼ عمى العال
تعػػرؼ عمػػى االتجاهػػات التربكيػػة ألعضػػاء هيئػػة التػػدريس بكميػػات لهػػذ  الدراسػػة إلػػى ا تفدهػػ

 مػػػفعينػػػة الدراسػػػة  قػػػد تككنػػػتك ، قػػػة بينهػػػا كبػػػيف التكافػػػؽ المهنػػػي بلالمعممػػػيف ، ثػػػـ التعػػػرؼ عمػػػى الع
باإلضػافة إلػى كميػة   "رياض لـ ، ااإلحساء ، السا "مف كميات المعمميف في  تدريسيان  عضكان ( 187)

 مقياس االتجاهات التربكية الذم أعد  كامبلن  في الدراسة ثـ الباحدكاستخ ،نية كالرياضية دالتربية الب
نػي إعػداد مصػطضى خميػؿ ثػـ هنبيؿ زايد ، كمقيػاس التكافػؽ المر كقاـ بتعريب  كتقنين  في مص "أركرا"

 بلتيس ، ثػػـ قػػاـ باسػػتخراج المعػػامدر ة التػػئػػكأعضػػاء هي لممقياسػػيف بمػػا يتناسػػب يؿدالباحػػث بتعػػقػػاـ 
كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية كتكصمت الدراسة إلػى  ،العممية لمقياسيف عمى المجتمع السعكدم 

العمميػػة  كاألقسػػاـسػػاـ التربكيػػة قيميػػة بصػػضة عامػػة كبػػيف األعمالت ـسػػاقة التػػدريس باألئػػبػػيف أعضػػاء هي
مهنػػي لاس االتجاهػات التربكيػػة ، كدرجػػات مقيػاس التكافػػؽ ابصػضة خاصػػة ، فػي كػػؿ مػػف درجػات مقيػػ

نػي همػف درجػات مقيػاس التكافػؽ الم ؿ، بػيف كػ الػة إحصػائيان دة ارتباطيػ  بلقػككشضت الدراسة كجكد ع
 كدرجات االتجاهات التربكية عمى عينة الدراسة .

 ( :3115دراسة عيسى ) -
 النفسي لدى معممات الرياض " .التوافؽ الميني وعالقتو باالحتراؽ " بعنواف  الدراسة

هػػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف التكافػػؽ المهنػػي لػػدل معممػػات ريػػاض األطضػػاؿ كاالحتػػراؽ 
الدراسػػة لبيػػاف العبلقػػة  النضسػػي كمؤشػػر لئلحسػػاس بالضػػغكط النضسػػية فػػي مجػػاؿ العمػػؿ ، كمػػا هػػدفت

ي المنػاطؽ التعميميػة ( معممة ريػاض أطضػاؿ فػ105، كقد تككنت عينة الدراسة مف ) المحتممة بينهما
الخمس بدكلة الككيت ، كاستخدـ الباحث في الدراسػة مقيػاس التكافػؽ المهنػي كفػؽ النمػكذج التضػاعمي 
الػػػػذم استخمصػػػػ  هاريسػػػػكف كرفاقػػػػ  عنػػػػد دراسػػػػتهـ لمضػػػػغكط المهنيػػػػة كمقيػػػػاس االحتػػػػراؽ النضسػػػػي ، 

يتسػػػػـ تكزيعهػػػػا كتكصػػػمت الدراسػػػػة إلػػػى أف درجػػػػات التكافػػػؽ المهنػػػػي لػػػػدل معممػػػات ريػػػػاض االطضػػػاؿ 
ف المتغيػػػػرات الكصػػػػضية المتمثمػػػػة فػػػػي العمػػػػر  أك سػػػػنكات الخبػػػػرة أك المؤهػػػػؿ أك  الزمنػػػػيباالعتػػػػداؿ كا 

 المنطقة التعميمية لـ تكف ذات أثر جكهرم في تحديد هذا التكافؽ .

 ( : Brown، 3115دراسة براوف ) -
 ليـ إلى ميداف العمؿ ".الدراسة " عنواف "قياس الرضا الوظيفي لممرشديف المدرسييف عند انتقا

العبلقػػة بػػيف الرضػػا الػػكظيضي كبدايػػة سػػنة فػػي المهنػػة فػػي عػػف هػػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ 
 مػفالدراسػة  ، كقػد تككنػتالمدرسة كعف قيـ العمؿ التي يمتمكها المرشد المدرسػي فػي تكجيػ  الطمبػة 
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 ، ككيسككنسػػف ( مػػدارس فػػي الغػػرب األكسػػط لمدينػػة 5( مرشػػديف مدرسػػييف تػػـ اختيػػارهـ مػػف )10)
أظهػػرت نتػػائج  ، ( سػػؤاالن 15اسػػتخدمت الدراسػػة أسػػمكب المقػػاببلت حيػػث اشػػتممت كػػؿ مقابمػػة عمػػى )

الدراسة أف المرشديف المدرسييف ال يشعركف باالرتياح في أداء كظيضتهـ مع ازدياد سنكات الخبرة في 
كبالتالي ، ت  الجديدة ؼ بسهكلة مع طبيعة كظيضيكأظهرت أف المرشد في بداية عمم  ال يتك ،العمؿ 

كبينػت الدراسػػة أف ، ال يمتمػؾ العديػد مػػف قػيـ العمػػؿ التػي تؤهمػػ  ألداء مهامػ  اإلرشػػادية فػي المدرسػػة
سػػنة فػػي مجػػاؿ اإلرشػػاد يشػػعركف باالرتيػػاح مػػف ناحيػػة حصػػكلهـ  (2-1)المرشػػديف الػػذيف يمتمكػػكف 

ف المرشػػديف الػذيف يمتمكػػكف كبينػت أ ،بالبحػث عػػف كظيضػة لمعمػػؿ  اعمػى العمػؿ ؛ أم أنهػػـ لػف يقكمػػك 
( سػػنة فػػي مجػػاؿ اإلرشػػاد ال يشػػعركف باالرتيػػاح كذلػػؾ يعػػكد إلدراكهػػـ أنهػػـ غيػػر قػػادريف عمػػى 3-4)

( سػنكات 4-3عبلج جميع المشكبلت التي يقع بها الطمبة ؛ أم أف المرشديف الذيف يمتمككف خبرة )
 داء مهامهـ اإلرشادية بنجاح .يدرككف أنهـ الزالكا ال يمتمككف جميع قيـ العمؿ التي تؤهمهـ أل

 ( :3117دراسة السماري ) -

      " . التوافؽ الميني وعالقتو بضغوط العمؿ في األجيزة األمنية " بعنواف الدراسة  
هػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتكل التكافػػػؽ المهنػػػي كضػػػغكط العمػػػؿ لػػػدل العػػػامميف بقػػػكات 

نػكع  -ات الديمكغرافيػة ) الحالػة االجتماعيػة الطكارئ الخاصة كالعبلقة بينهـ فػي ظػؿ بعػض المتغيػر 
( ضابط ، كاستخدـ الباحث فػي الدراسػة 400مكاف العمؿ ( ، كتككنت عينة الدراسة مف ) -السكف 

أداة التكافػػػؽ المهنػػػي كأداة قيػػػاس ضػػػغكط العمػػػؿ ، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف التكافػػػؽ المهنػػػي لػػػدل 
كأف هنػػاؾ تباينػػػان كاضػػحان فػػي مسػػتكل التكافػػػؽ  العػػامميف بقػػكات الطػػكارئ الخاصػػة أقػػػؿ مػػف الكسػػط ،

المهني ، أما مسػتكل ضػغكط العمػؿ فإنهػا فػي حػدكد الكسػط ، كأف هنػاؾ عبلقػة ارتباطيػة بػيف أبعػاد 
ف مسػػػتكل التكافػػػؽ المهنػػػي يرتضػػػع بانخضػػػاض  التكافػػػؽ المهنػػػي كمتغيػػػرات مصػػػادر ضػػػغكط العمػػػؿ ، كا 

يف التكافػػؽ المهنػػي ككػػؿ مػػف العمػػر كالرتبػػة مسػػتكل ضػػغكط العمػػؿ ، هنػػاؾ عبلقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػ
 العسكرية كعدد سنكات الخدمة . 

 ( :3118دراسة أبو ىدروس ) -
االحتػػراؽ الػػوظيفي لػػدى المعممػػيف بمحافظػػات غػػزة وعالقتػػو بمسػػتوى أدائيػػـ  "بعنػػواف  الدراسػػة

 التدريسي وتوافقيـ الميني " .
ي لدل المعممػيف بمحافظػات قطػاع عمى مستكل االحتراؽ الكظيض هدفت الدراسة إلى التعرؼ

فػردان  (22)، كقػد تككنػت عينػة الدراسػة مػف  غزة كعبلقت  بمستكل أدائهـ التدريسي كتكافقهـ الكظيضي
مػػف المعممػػيف كالمعممػػات العػػامميف فػػي المػػدارس الحككميػػة كالمػػدارس التابعػػة لككالػػة الغػػكث لتشػػغيؿ 

الباحثػػة فػػي الدراسػػة ثػػبلث أدكات هػػي : ( مػػدارس مختمضػػة ، كاسػػتخدمت 7البلجئػػيف مػػكزعيف عمػػى )
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مقيػػػاس االحتػػػراؽ الػػػكظيضي كمقيػػػاس األداء التدريسػػػي كهمػػػا مػػػف إعػػػداد الباحثػػػة ، كمقيػػػاس التكافػػػؽ 
( ، كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ دالػة إحصػائيان 1993المهني إعداد عبد اهلل عبد المنعـ )

س ، كنػػػكع المؤسسػػة التعميميػػة ، كمسػػػتكل تعػػزل إلػػػى متغيػػرات الجػػن مسػػتكل االحتػػػراؽ الػػكظيضيفػػي 
مسػتكل المرحمة التعميمية ، كسنكات الخبرة ، كالمؤهؿ الدراسي ، بينما كجدت عبلقة دالػة سػالبة بػيف 

 كمستكل التكافؽ المهني . االحتراؽ الكظيضي

 ( :    Rivera، 3118دراسة ريفيرا ) -
يف وغيػر المغتػربيف ) الػوطنييف ( دراسػة التوافػؽ المينػي لػدى المػدراء المغتػرب " بعنػواف الدراسػة

 استطالعية في أمريكا الالتينية " .
هػػدفت الدراسػػة إلػػى التحقػػؽ مػػف مػػدل كجػػكد التكافػػؽ المهنػػي لػػدل المػػدراء المغتػػربيف كغيػػر 

مف  2مدراء مف فرنسا )  الدراسة مفالمغتربيف ) الكطنييف ( في أمريكا البلتينية ، كقد تككنت عينة 
مػػػف المتزكجػػػات ( فػػػي خمسػػػة فػػػركع )فػػػرعيف فػػػي المجػػػاؿ التجػػػارم ،  7الػػػذككر ك مػػػف 6اإلنػػػاث ، ك

كثبلثػػػة فػػػركع صػػػناعية فػػػي كػػػؿ مػػػف األرجنتػػػيف ، كالبرازيػػػؿ ، كشػػػيمي ، كككلكمبيػػػا ، كالمكسػػػيؾ ( ، 
كاستخدـ الباحث استبياف مف إعداد  ، كتكصمت الدراسة إلى اعتماد المديريف المغتػربيف عمػى كضػاءة 

المحميػػيف ، كمػػا أظهػػرت  المػػديريفااليجػػابي فػػي عمميػػات التكافػػؽ المهنػػي أكثػػر مػػف التقنيػػة كدكرهػػا 
الدراسػػة أف المػػديريف المغتػػربيف يعتمػػدكف فػػي تػػكافقهـ المهنػػي عمػػى العبلقػػات الشخصػػية الناجحػػة مػػع 
المرؤكسيف ، كالعماؿ ، كالزمبلء ، كمػع جميػع المػكظضيف فػي الضػركع األخػرل ، كػذلؾ أكػدت الدراسػة 

ح المدراء المغتربيف عف المدراء المحمييف تجا  االختبلفات في أسمكب الحيػاة ، كاالنػدماج عمى تسام
مػػع ثقافػػة البمػػد المضػػيؼ باعتبػػار  احػػد العكامػػؿ الحاسػػمة لمعمػػؿ عمػػى عمميػػة التكافػػؽ المهنػػي ، كػػذلؾ 

 أكدت الدراسة عمى أهمية العكامؿ البيئية في عمميات التكافؽ المهني .

 ( : Kaur  &Kumar،  3119ور )دراسة كامر وكاي -
الدراسػػة بعنػػواف " دراسػػة مقارنػػة ألسػػاتذة الكميػػة الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػة فيمػػا يتعمػػؽ الرضػػا 

 الوظيفي وضغوط العمؿ " .
المعمميف  اتفي كمي لدل األساتذةالرضا الكظيضي كضغكط العمؿ  هدفت الدراسة إلى معرفة

حككميػػة كغيػػر  اتمعمػػـ مػػف كميػػ (200)مػػف الدراسػػة  كقػػد تككنػػت عينػػة ،حككميػػة الغيػػر ك ة يػػالحككم
، كاسػتخدمت الدراسػة اسػتبياف الرضػا الػكظيضي كضػغكط  )البنجػاب( bathindaحككمية مف منطقة 

أف  العمؿ عمى عينة مف الذككر كاإلنػاث فػي كميػات حككميػة كغيػر حككميػة ، تكصػمت الدراسػة إلػى
منها في الكميػات غيػر حككميػة التػي لػديها ضػغكط نسبة ارتياح أعمى  الحككمية لديها كمية المعمميف

 العمؿ بنسبة أكبر . 
 



 87 

  ( ::311دراسة الشيخ ) -
 العامميف السعودييف العماؿ عينة مف لدى االجتماعية والمساندة الميني التوافؽ" بعنواف  الدراسة

 جدة " . بمحافظة بعض المصانع في
 العماؿ ب  يتمتع الذم االجتماعية لمساندةكا المهني التكافؽ مدل معرفة إلى  الدراسة هدفت 

 المهنػي التكافػؽ بػيف العبلقػة كمعرفػة ، جػدة بمحافظػة المصػانع بعػض فػي العػاممكف السػعكديكف

 درجة عمى األدنى اإلرباعي كأصحاب األعمى اإلرباعي أصحاب بيف كالضركؽ االجتماعية كالمساندة

 كالمسػاندة المهنػي التكافػؽ فػي الضػركؽ معرفػة لػىإ إضػافة ، المهنػي التكافػؽ فػي االجتماعيػة المسػاندة
 كمقػدار ، العممػي كالمؤهػؿ ، الخدمػة كمػدة ، كالعمػر ، المهنػة نػكع (متغيػرات ضػكء فػي االجتماعيػة

 ان فػرد( 218) مػف الدراسػة عينػةكقػد تككنػت ،  ) االجتماعيػة كالحالة ، العمؿ ساعات كعدد ، الراتب
 مؤهبلت كيحممكف مختمضة مهف في جدة بمحافظة المصانع بعض في العامميف السعكدييف العماؿ مف

 االجتماعيػة المسػاندة كمقياس ، المهني التكافؽ مقياس دراست  في الباحث استخدـك  ، متنكعة عممية

 يػتبلءـ بمػا المقياسػيف عمػى المناسػبة التعػديبلت بػإجراء الباحػث كقػاـ ، إسػماعيؿ بشػرل إعػداد مػف

 العمػاؿ بها يتمتع المهني التكافؽ أبعاد في مظاهر هناؾ أف إلى سةالدرا تكصمت،  السعكدية كالبيئة

   : الترتيب عمى كهي
 – العمػؿ نػكع – بالمشػرؼ العبلقػة – بػالزمبلء العبلقػة – العمػؿ ظػركؼ – العمػؿ عػف المسػئكلية )

 العمػؿ مػدعمات – العمػؿ قيمػة – بػاإلدارة العبلقػة – بالعمػؿ كالخاصػة المتغيػرة السػكؽ ظػركؼ

 المهنػي التكافؽ بيف دالة إرتباطية عبلقة تكجد، كذالؾ  ( االجتماعي العمؿ مدعمات – دماالقتصا

 االقتصػادم العمػؿ مػدعمات ) أبعػاد ماعػدا األبعػاد جميػع فػي العمػاؿ لػدل االجتماعيػة كالمسػاندة

 (ةاإلدار  كمساندة العمؿ ظركؼ) كبيف ( األسرية العمؿ كالمساندة ظركؼ ) كبيف ( األسرية كالمساندة
 المسػاندة عمػى األدنػى اإلربػاعي ك األعمػى اإلربػاعي بػيف ان فركقػ هنػاؾكمػا بينػت الدراسػة أف 

 فػي العمػاؿ درجػات بػيف دالػة فػركؽ تكجػد، ككػذاؾ  لمهنػي التكافؽ أبعاد جميع في كذلؾ االجتماعية

 كمػدة ، ( العمػؿ عػف المسػئكلية ) بعػد فػي المهنػة لنػكع تبعػان  المهنػي التكافػؽ مقيػاس عمػى المصػانع

 ، بالمشرؼ كالعبلقة ، االجتماعي العمؿ كمدعمات ، االقتصادم العمؿ مدعمات ) أبعاد في الخدمة
 عف كالمسئكلية ، باإلدارة العبلقة ) بعدم في العممي لممؤهؿ كتبعان  ، ( ككؿ كالمقياس ، العمؿ كنكع

 بعػد فػي مػؿالع كسػاعات ، ( االجتمػاعي العمػؿ مػدعمات) بعػد فػي الراتػب كمقػدار ، ( العمػؿ

 ، االجتماعي العمؿ مدعمات ) بعدم في االجتماعية لمحالة كتبعان  ، ( االقتصادم العمؿ مدعمات)
 التكافؽ مقياس أبعاد باقي في دالة فركؽ تظهر لـ بينما ، المتزكجيف فئة لصالح ( بالمشرؼ كالعبلقة

 كالحالػة العمػؿ كسػاعات الراتػب كمقػدار العممػي كالمؤهػؿ الخدمػة كمػدة المهنػة لنػكع تبعػان  المهنػي
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 التكافػؽ مقيػاس أبعػاد عمػى المصػانع فػي العمػاؿ درجػات بػيف فػركؽ تكجػد ال، كػذلؾ  االجتماعيػة

 .  لمعمر تبعان  الكميلمجمكع كا المهني

 ( ::311دراسة الصعب ) -
" قيـ العمؿ وعالقتيا بالتوافؽ الميني لدى عينة مف المرشديف المدرسييف بتعميـ  بعنواف  الدراسة

 الميث و القنفذة " . 
يف المدرسػييف لمرشدالدل  المهنيكافؽ التقيـ العمؿ ك  العبلقة بيف معرفة  هدفت الدراسة إلى

 معرفػػػة ترتيػػػب قػػػيـ العمػػػؿ مػػػف كجهػػػة نظػػػر المرشػػػديف، كمػػػا هػػػدفت إلػػػى نضػػػذة قلاتعمػػػيـ الميػػػث ك  فػػػي
في  ييف ف المدرسيلمرشداف يلضركؽ بامعرفة  ، ك اهحمة التعميمية التي يعممكف بر لمم ان طبق المدرسييف

مكػاف  -لتخصػص ) اؽ فػي قػيـ العمػؿ ترجػع لمتغيػرات : فػرك  مػف كجػكد التحقؽ ك  ،لتكافؽ المهني ا
لتخصػص ا) ترجع لمتغيرات المهنيالتكافؽ  فيكؽ ر ف كجكد فمالتحقؽ ك  ( ، رةسنكات الخب -العمؿ 

 مدرسػػػيان  ( مرشػػػدان 149) فمػػػ الدراسػػػة عينػػػةكقػػػد تككنػػػت ، كات ألخبػػػرة ( نعػػػدد سػػػ -العمػػػؿ  مكػػػاف -
مقياس قيـ العمؿ مف كاستخدـ الباحث في الدراسة ، لحككمية ا التعميـ العاـ  بمدارسيعممكف  الذيفك 

( كتعػػػديؿ 2004داد الشػػػاعرم )عػػػالمهنػػػي مػػػف إ التكافػػػؽمقيػػػاس  ، ك( 1992 )كزايػػػد  عػػػبلـ إعػػػداد
رجػات قػيـ دإحصػائية بػف  لػة دالمكجبػة ذات عبلقة ارتباطيػة  كجكدكتكصمت الدراسة إلى  ،الباحث 
ف يإحصػػائية بػػ ذات داللػػةكجػػكد فػػركؽ  ككػػذلؾ ، دل عينػػة البحػػثلػػجػػات التكافػػؽ المهنػػي در العمػػؿ ك 
كجػكد فػركؽ  كمػا بينػت الدراسػة عػدـ ، المهنػيي التكافػؽ تضعػلعمؿ لصالح مر ات قيـ اجدر ات طمتكس
ف يالمتخصصػػبحػػث بػػيف اللػػدل عينػػة  المهنػػيجػػات التكافػػؽ در ف متكسػػطات يية بػػائإحصػػداللػػة  ذات
جػػات التكافػػؽ در ف متكسػػطات يإحصػػائية بػػ اللػػةكجػػكد فػػركؽ ذات دكػػذلؾ عػػدـ  ،صػػيفالمتخص غيػػرك 
كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة  ككػػذلؾ عػػدـ ، ف العمػػؿامكػػ بلؼعينػػة البحػػث بػػالرغـ مػػف اخػػت لػػدلنػػي هالم

 ، لخبػرةات سػنكا دلمتغير عد ث تبعان حالتكافؽ المهني لدل عينة الب درجاتت طاكستف ميإحصائية ب
 التكافػػؽ المهنػػي لػػدل عينػػةدرجػػات ت طاكسػػتف ميكجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػ ككػػذلؾ عػػدـ

 . الخبرةسنكات  دلمتغير عدالبحث 

 ( ::311دراسة العطاس ) -
 مػف مجموعػة فػي العػامميف لػدى المينػي والتوافػؽ العمػؿ وقػيـ الػدـ " فصػائؿ بعنػواف  الدراسػة

 المكرمة " . ةمك مدينة في الوظائؼ المينية
هدفت الدراسة إلى التحقؽ مف كجػكد فػركؽ بػيف أفػراد العينػة فػي قػيـ العمػؿ كأبعػاد  كالتكافػؽ 
المهني كأبعاد  كفقان لضصػائؿ الػدـ ، كالتعػرؼ عمػى كجػكد تضاعػؿ بػيف فصػائؿ الػدـ كبعػض المتغيػرات 

مػف سػحب عينػة بطريقػة  كقد تككنػت عينػة الدراسػة، عمى قيـ العمؿ كأبعاد  كالتكافؽ المهني كأبعاد  
قصػػدية مػػف بعػػض الكظػػائؼ المهنيػػة التابعػػة لممجمكعػػات المهنيػػة الرئيسػػية ، مػػكزعيف عمػػى فصػػائؿ 
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( عامػػؿ فػػي كػػؿ فصػػيمة مػػف فصػػائؿ الػػدـ 100( ، بحيػػث يمثمػػكف ) O-AB-A-Bالػػدـ األساسػػية ) 
ؿ كمقيػػاس كاسػػتخدـ الباحػػث ) اسػػتمارة بحػػث أكليػػة كمقيػػاس قػػيـ العمػػ،  ( 400كالبػػالغ عػػددهـ )ف 

كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية فػػي ، التكافػػؽ المهنػػي ( مػػف إعػػداد الباحػػث 
متكسػػطات درجػػات أفػػراد العينػػة فػػي التكافػػؽ المهنػػي كأبعػػاد  كفقػػان لضصػػائؿ الػػدـ ، باسػػتثناء بعػػد دافػػع 

  ال يكجد تضاعػؿ داؿ ، كما بينت الدراسة أن Aالمهنة تعكد لصالح أفراد العينة مف ذكم فصيمة الدـ 
إحصائيان بػيف فصػائؿ الػدـ كالمجمكعػات المهنيػة عمػى التكافػؽ المهنػي كأبعػاد  ، كمػا ال يكجػد تضاعػؿ 
داؿ إحصػػائيان بػػيف فصػػائؿ الػػدـ كمػػدة الخبػػرة عمػػى التكافػػؽ المهنػػي كأبعػػاد  سػػكل البعػػد االجتمػػاعي ، 

 . تب عمى التكافؽ المهني كأبعاد كما ال يكجد تضاعؿ داؿ إحصائيان بيف فصائؿ الدـ كمقدار الرا

 ( ::311دراسة أبو غالي وبسيسو ) -
 الثانويػة مػديري المػدارس لػدى الصػراع إدارة بأسػاليب وعالقتو الميني " التوافؽ بعنواف  الدراسة

 غزة " . محافظات في
 رملدل مدي الصراع إدارة كأساليب المهني التكافؽ بيف العبلقة عمى التعرؼ إلى الدراسة هدفت

 مػديرم المػدارس لػدل المهنػي التكافػؽ مسػتكل عمػى كالتعػرؼ ، غػزة محافظػات فػي الثانكيػة المػدارس

 إدارة الصػراع أسػاليب مجػاالت لشػيكع النسػبية األهمية عف الكشؼ كذلؾ غزة ، محافظات في الثانكية

 لدل لمهنيا مستكل التكافؽ في الضركؽ عف كالكشؼ ، غزة محافظات في الثانكية المدارس مديرم لدل

 الثانكية في المرحمة كمديرة مديران  (120) مف الدراسة عينة الجنس ، كقد تككنت لمتغير تبعان  المديريف

 الصػراع مػف إدارة أسػاليب المهني ، ك مقيػاس التكافؽ غزة ، كاستخدمت الباحثتاف مقياس بمحافظات

 المػدارس لػدل مػديرم المهنػي فػؽلمتكا ان جيػد مسػتكل هنػاؾ أف إلػىالدراسة  كتكصمت الباحثتيف ، إعداد

 : مجػاالت التػكالي عمػى األكؿ كيميػ  الترتيػب جػاء كالمسػمكي المهنػي النمػك مجػاؿ أف حيػث الثانكيػة ،

 نتػائج بينػت ، كمػا  االنضعػالي االتػزاف كمجػاؿ  ، الػذاتي كمجػاؿ الرضػا ، االجتماعيػة العبلقػات مجػاؿ

 كػؿ اسػتخداـ فػي المهنػي التكافػؽ عػي كمنخضضػيمرتض بيف إحصائية داللة ذات فركؽ هناؾ أف الدراسة

 مجػاالت فػي فػركؽ تكجػد ال بينمػا ، التكافػؽ المهنػي مرتضعػي لصػالح كالتسػكية التعػاكف أسػمكب مػف

 مػع ، المهنػي التكافػؽ مسػتكل مرتضعػي كمنخضضػي بيف الكمية كالدرجة االسترضاء ، المنافسة التجنب،

 . الجنس لمتغير تعزل المهني التكافؽ في مستكل ارسالمد مديرم بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عدـ

 ( :Convey، 3121) دراسة كونفي -
 الدراسة بعنواف " الدافعية والرضا الوظيفي لمعممي المدارس الكاثوليكية " .

معممػػػػي المػػػػدارس لػػػػدل بحػػػػث العبلقػػػػة بػػػػيف الػػػػدافع كالرضػػػػا الػػػػكظيضي هػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى 
ابرشيات )أتبلنتا،  ثبلثالمف المعمميف في ( معممان 716راسة مف )كقد تككنت عينة الد ، الكاثكليكية

كاسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنهج المسػػػحي ، كتكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى أف فمسػػػػضة  ، بيمككسػػػي ، كتشػػػػيني(
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مػع  ـشػعكرهـ بضعاليػة عممهػـ مػع الطػبلب كعبلقػاتهك  ، المدرسة كانت تنبػئ باالرتيػاح لػدل المعممػيف
عمػػػى دافعيػػػة  مدرسػػػة كاثكليكيػػػة، كمػػػا يظهػػػر أثػػػر المدرسػػػة ككنهػػػا  فمػػػف المػػػديريف كالمعممػػػي ـغيػػػره

نتائج الدراسة تؤكد عمى ، ك المعمميف الكظيضي لدل مرضا لمهما  مؤشران المعمميف في التدريس ككانت 
الختيػػػار المعممػػػيف لمتػػػدريس فػػػي المػػػدارس الكاثكليكيػػػة ،  هامػػػان  أهميػػػة العامػػػؿ الػػػديني باعتبػػػار  حػػػافزان 

 .  كظائضهـ رتياح فيلبلمهما  كمؤشران 

 ( :kocacik& ayan،  3121دراسة كوكاسيؾ و أياف ) -
  ".السمات الشخصية لدى معممي المدارس الثانوية العالقة بيف الرضا الوظيفي و الدراسة بعنواف"

العبلقة بيف مستكل الرضا الكظيضي لدل معممػي المػدارس الثانكيػة هدفت الدراسة إلى تحديد 
، كقػد  لمبلمػح الشخصػية كتقيػيـ االختبلفػات فػي مسػتكيات الرضػا الػكظيضي كفقػان  كأنكاع مف السػمات

حدد ( مدرسة ثانكية ، كاستخدمت الدراسة استبياف ي25( معممان مف )482تككنت عينة الدراسة مف )
كتحػػػػدد ، الخصػػػػائص االجتماعيػػػػة كالديمكغرافيػػػػة كالمهنيػػػػة لممعممػػػػيف التػػػػي تحػػػػدد رضػػػػاهـ الػػػػكظيضي 

، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف الػػذككر أظهػػركا االرتيػػاح كالرضػػا الػػكظيضي بنسػػبة  خصػػائص شخصػػيتهـ
% ، كمػػا أظهػػرت الدراسػػة أف نسػػبة المعممػػيف الػػذيف 32% بينمػػا أبػػدت اإلنػػاث نسػػبة أقػػؿ تبمػػغ 68

 % .62يشعركف بالرضا الكظيضي تبمغ نسبتهـ بشكؿ إجمالي 

 ( :3121دراسة فحجاف ) -
ي والمسػػؤولية االجتماعيػػة وعالقتيمػػا بمرونػػة األنػػا لػػدى معممػػي التوافػػؽ المينػػ"  الدراسػػة بعنػػواف

 التربية الخاصة " .
هدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى التكافػؽ المهنػي كالمسػؤكلية االجتماعيػة كعبلقتهمػا بمركنػة 

تككنػػت عينػػة قػػد ك ، بمؤسسػػات التربيػػة الخاصػػة بمحافظػػة غػػزة  األنػػا لػػدل معممػػي التربيػػة الخاصػػة ،
مقيػػاس التكافػػؽ  )فػػي الدراسػػة كاسػػتخدـ الباحػػث  ، كمعممػػة تربيػػة خاصػػة ( معممػػان 287) الدراسػػة مػػف
كتكصػػػمت  ، مقيػػػاس المسػػػؤكلية االجتماعيػػػة ، مقيػػػاس مركنػػػة األنػػػا ( مػػػف إعػػػداد الباحػػػث المهنػػػي ،

بػيف  ف هناؾ عبلقػة طرديػة قكيػةأهناؾ مستكل مف التكافؽ المهني فكؽ المتكسط ، ك الدراسة إلى أف 
عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتكل  كما بينػت الدراسػة ، كالتكافؽ المهنيمركنة األنا 

 –سػػنكات الخبػػرة  –المؤهػػؿ العممػػي  –الحالػػة االجتماعيػػة  –الجػػنس  ) التكافػػؽ المهنػػي تعػػزل لمتغيػػر
 الدخؿ الشهرم ( . –فئة المعمـ  –نكع اإلعاقة التي يعمؿ معها 
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  :ةالسابق الدراسات عمىعاـ  تعقيب
مػػف حيػػث ضػػها أف هنػػاؾ تشػػاب  كاخػػتبلؼ بينهػػا نبلحػػظ مػػف الدراسػػات السػػابقة التػػي تػػـ عر 

 .الهدؼ كمف حيث العينة كمف حيث األدكات كمف حيث النتائج 

 أواًل : الدراسات التي تناولت التفكير األخالقي : 
العبلقػة بػيف معظػـ الدراسػات التػي تناكلػت التضكيػر األخبلقػي هػدفت إلػى دراسػة :  مػف حيػث اليػدؼ

التحصػػػيؿ الدراسػػػي ، المسػػػتكل  نمػػػك التضكيػػػر األخبلقػػػي كبعػػػض المتغيػػػرات ) تشػػػكيؿ هكيػػػة األنػػػا ،
االجتمػػاعي كاالقتصػػادم لؤلسػػرة ، السػػمكؾ العػػدكاني ، التضػػكؽ ، الػػذكاء العػػاطضي ، تجربػػة التعػػذيب ، 

خبلقػي كمسػار النمػك ، كمػا هػدفت إلػى معرفػة مسػتكل النمػك األنمػك األنػا ، المسػئكلية االجتماعيػة ( 
األخبلقي عبر المراحؿ العمرية ، كمػا هػدفت إلػى تنميػة األحكػاـ األخبلقيػة ، كالتعػرؼ عمػى مسػتكل 

   الحكـ األخبلقي كمستكل النضج األخبلقي كاالختبلؼ في نمك الحكـ األخبلقي .

إلػػى أمػػا بالنسػػبة لمدراسػػة الحاليػػة فقػػد اختمضػػت فػػي هػػدفها مػػع الدراسػػات السػػابقة حيػػث هػػدفت 
 التعرؼ عمى مستكل التضكير األخبلقي كعبلقت  التكافؽ المهني لدل المرشديف التربكييف .

 قطاعات عمى السابقة الدراسات طبقت اختمؼ الدراسات السابقة في العينات كقد:  مف حيث العينة
، كدراسػة  (2002آدـ ) دراسػة(، ك 2001دراسػة المرعػب )ك ( ، 2000)محمػد دراسػة  مثػؿ مختمضػة

-Lee  &Olszewski( 2006( ، كدراسػػػػػػػػػة )2004دراسػػػػػػػػػة عريشػػػػػػػػػي )، ك ( 2004حمػػػػػػػػػكت )الك
Kubilius  ( 2008( ، كدراسػػػػػػػػة  )2008، كدراسػػػػػػػػة العمػػػػػػػػرم ( Huihong  &Shaogang   ،

  et al( 2005كدراسػة ) المػراهقيف ، عمػى ، طبقػت  Assor and Weinstock( 2009) كدراسة
Derryberry (2009( ، كدراسة زاهد )2009كدراسة مشرؼ ) ( ،2008قاعكد ) أبك ، كدراسة  ،

طبقػػت  )2001الغامػػدم ) دراسػػةالراشػػديف، ك  عمػػى طبقػػت aridag yuksel&  )2010كدراسػػة )
طبقػت عمػى ) 2003داكدم ) ، كدراسػة) 2002الحسػف ) أبػككدراسػة  عمػى المػراهقيف كالراشػديف ،

 األطضاؿ .

هػا مػع الدراسػات السػابقة حيػث كانػت العينػة أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد اختمضت في عينت
 عمى المرشديف التربكييف .

أصػغرها  كانػت حيػث الحجػـ ، مختمضػة عينػات عمػى طبقت السابقة الدراسات أف نبلحظ كما
 حجمهػػا  السػػابقة الدراسػػات فػػي أكبػػر عينػػة كانػػت ( ، كمػػا2003( فػػردان كمػػا فػػي دراسػػة داكدم )20)
 . ) 2004كت )( فردان كما في دراسة الكحم1200)
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 الدراسػات فػي اسػتخدام  تػـ الػذم العممػي المػنهج عمػى الباحث اطبلع خبلؿ مف مف حيث المنيج :

 المػنهج اسػتخدـ فبعضػها العممػي ، المػنهج حيػث مػف الدراسػات هػذ  فػي تبػايف هناؾ أف تبيف السابقة

( ، 2002 آدم  ودراسة  ،( 2001) الغامةدي ودراسة  ، (2000) محمةد دراس  ف  كما رتباطياإل

 ( ، ودراسة 2006بي     أبو ودراس  ( ،2004عريش     ودراس  ،( 2004) الكحلو  ودراس 

 دراسةا  اعتمةد  بينمةا( ، 2009( ، كدراسة زاهػد )2009كدراسة مشرؼ )( ، 2002قاعود   أبو

 ( .2003، كدراسة داكدم ) (2002الحس    أبو دراس  ف  كما التجريب  المنه  عل  أدرى

(  3121دراسػة ) فػي كمػا التحميمػي الكصػضي المػنهج الدراسػات بعػض سػتخدمتا حػيف فػي
yuksel & aridag ( 2009، كدراسة )Weinstock . 

اسػػتخدمت الدراسػػات السػػابقة عػػدة مقػػاييس لمتضكيػػر األخبلقػػي كمقيػػاس التضكيػػر :  مػػف حيػػث األدوات
قػػػػاعكد   دراسػػػػة أبػػػػكك ،  )2004الكحمػػػػكت ) دراسػػػػة األخبلقػػػػي إعػػػػداد فكقيػػػػة عبػػػػد الضتػػػػاح كمػػػػا فػػػػي

 المكضػكعي إعػداد المقيػاس( ، كما استخدمت بعض الدراسات  2009كدراسة مشرؼ ) ،(2008)

 دراسػةك ، ( 2001دراسػة المرعػب )ك ، ) 2001الغامػدم )  دراسػة )جبس( لمتضكير األخبلقي كما فػي
 . (2009دراسة زاهد )، ك  (2008كدراسة العمرم )،  (2004عريشي )

 تمخص أهـ نتائج الدراسات السابقة في :ت:  مف حيث النتائج
، ( 2002) آدـ دراسػة كمػا فػي األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي الجنسػيف بػيف فػركؽ كجػكد عػدـ -

 بػيف فػركؽ الدراسػات كجػكد بعػض أثبتػت بينمػا ، Huihong &Shaogang( 2008كدراسػة )
كدراسػة داكدم ( ، 2002دراسػة أبػك الحسػف ) فػي كمػا األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي الجنسػيف

 . (2009( كدراسة مشرؼ )2008( ، كدراسة العمرم )2004( ، كدراسة الكحمكت )2003)

التضكيػر  مسػتكل فػي التغيػر فػي إحصائيان  دالة فركؽ كجكد إلى السابقة الدراسات نتائج أشارت كما -
دالػة  كؽفػر  تكجػد ال ( ، بينمػا2002دراسػة ادـ ) فػي كمػا االقتصػادم المسػتكل إلػى تعػزل األخبلقػي
    ( .2004الكحمكت )  دراسة في االقتصادم المستكل إلى تعزل إحصائيان 

تشػكيؿ هكيػة األنػا كمػا فػي كما بينػت الدراسػات أف هنػاؾ عبلقػة بػيف التضكيػر األخبلقػي ككػبلن مػف  -
( ، كالتحصيؿ الدراسي كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسػرة كمػا فػي  2001دراسة الغامدم ) 

( ، كالػػػذكاء كمػػػا فػػػي  2004( ، كالسػػػمكؾ العػػػدكاني كمػػػا فػػػي دراسػػػة عريشػػػي )2002ـ ) دراسػػػة اد
( ، كنمػك األنػا كمػا 2008( ، كتجربػة التعػذيب كمػا فػي دراسػة أبػك قػاعكد ) 2006دراسة أبك بي  ) 

 . ( 2009( ، كالمسئكلية االجتماعية كما في دراسة مشرؼ )2008في دراسة العمرم ) 
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 مػف الرابعة المرحمة يقع في أفراد العينة لدل األخبلقي التضكير مستكل أف إلىكما بينت الدراسات  -

( ، كدراسػػػػػة المرعػػػػػب 2009لكػػػػػكلبرج كمػػػػا فػػػػػي دراسػػػػػة مشػػػػرؼ ) السػػػػػتة األخبلقػػػػي التضكيػػػػػر مراحػػػػؿ
األكلػى كمػا فػي دراسػة أبػك  المرحمة يقع في أفراد العينة لدل األخبلقي التضكير مستكل (، كأف2001)

الثالثػة كمػا فػي  المرحمػة يقػع فػي أفػراد العينػة لػدل األخبلقػي التضكيػر مسػتكل كأف ( ،2002الحسػف )
 ( .2003دراسة داكدم )

 ثانيًا : الدراسات التي تناولت التوافؽ الميني :
هػدفت معظػـ الدراسػات السػابقة التػي تناكلػت التكافػؽ المهنػي إلػى التعػرؼ عمػى :  مف حيػث اليػدؼ

 الحالػة – الجػنس – السػف ) : مثػؿ العكامػؿ بػبعضد العينػة كعبلقتػ  مسػتكل التكافػؽ المهنػي لػدل أفػرا
قيـ العمؿ   –ضغكط العمؿ  – العبلقات – اإلشراؼ – الخدمة مدة – المرتب – الخبرة  –االجتماعية
، كما هدفت إلى معرفة الرضا الكظيضي لدل أفراد العينة الذم يعتبر سبب مف أسباب  (مركنة األنا 

 كما هدفت إلى معرفة أسباب سكء التكافؽ المهني .التكافؽ المهني ، 

أمػػا بالنسػػبة لمدراسػػة الحاليػػة فقػػد اختمضػػت مػػع الدراسػػات السػػابقة فػػي تناكلهػػا لعبلقػػة التكافػػؽ 
 المهني ببعض المتغيرات مثؿ : )التخصص( . 

 عمػى السػابقة اتػالدراسػ طبقػت كقػد، اختمػؼ الدراسػات السػابقة فػي العينػات مػف حيػث العينػة : 
 (2001ة )ػدراسػ( ، ك 2001مادكني )ػػة السػ( ، كدراس2001عطا اهلل ) دراسة ؿػمث تمضةػمخ اعاتقط

 Schroeder,et.at( 2004)  ، كدراسػػػة (2004عيسػػػى ) دراسػػػةك ( ، 2004الحميبػػػي ) ، كدراسػػػة
Brown ( 2006، كدراسػػػة )Antoniou ( 2008( ، كدراسػػػة )2007، كدراسػػػة هػػػدركس )Kaur 

 &Kumar ( 2010( ، كدراسػػػػػػة )2009بػػػػػػك غػػػػػػالي كبسيسػػػػػػك )، كدراسػػػػػػة أConvey   كدراسػػػػػػة ،
(  2004، كدراسػػة ) ,seymour( 2003بينمػػا دراسػػة ) المعممػػيف ، عمػػى ( طبقػػت2010فحجػػاف )
Brown ( 2009، كدراسة الصعب  ) ، الدراسػات أف نبلحػظ كمػاطبقت عمى المرشديف التربػكييف 
( 2004( كمػا فػي دراسػة )10أصػغرها )  كانػت حيػث الحجػـ ، مختمضػة عينػات عمػى طبقػت السابقة

Brown (2010) ( كمػا فػي دراسػة716) حجمهػا السػابقة الدراسػات فػي أكبػر عينػة كانػت ، كمػا 
Convey. 

 الدراسػات فػي اسػتخدام  تػـ الػذم العممػي المنهج عمى الباحث اطبلع خبلؿ مف مف حيث المنيج :
 المػنهج اسػتخدـ فبعضػها العممػي ، المػنهج يػثح مػف الدراسات هذ  تشاب  في هناؾ أف السابقة تبيف

أبػك  كدراسػة( ،  3117كدراسػة السػمارم ) ( ، 2002دراسة الشػافعي ) في اإلرتباطي كما الكصضي
 بينمػػػػػا ،( 2010دراسػػػػػة فحجػػػػػاف )، ك  (2009غػػػػػالي كبسيسػػػػك ) كدراسػػػػػة أبػػػػػك، ( 2007هػػػػدركس )
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 دراسػة العطػاس فػي كمػا رف(الكصػضي ) البحػث السػببي المقػا المػنهج عمػى دراسػات أخػرل اعتمػدت

 . (2009، كدراسة الصعب ) (2009)

التكافػػػؽ كمقيػػػاس  لتكافػػػؽ المهنػػػياسػػػتخدمت الدراسػػػات السػػػابقة عػػػدة مقػػػاييس  : مػػػف حيػػػث األدوات
، كبعػض الدراسػات اسػتخدمت ) 2000) عبػد القػادر دراسػة كمػا فػيلؤلخصػائي االجتمػاعي  المهنػي

كبعػض الدراسػات  ، (2004) كمػا فػي دراسػة الحميبػيمقياس التكافػؽ المهنػي إعػداد مصػطضى خميػؿ 
( ، كمػا 2007استخدمت مقياس التكافؽ المهني إعداد عبد اهلل عبد المنعـ كما في دراسة هػدركس )

اسػػػتخدمت بعػػػض الدراسػػػات مقيػػػاس التكافػػػؽ المهنػػػي مػػػف إعػػػداد الباحػػػث كمػػػا فػػػي دراسػػػة عطػػػا اهلل 
( ، كدراسػػػة الصػػػعب 2009سػػػة العطػػػاس )كدرا ( ،2009) أبػػػك غػػػالى كبسيسػػػككدراسػػػة ( ، 2001)
 . ( 2010( ، كدراسة فحجاف )2009)

 تتمخص أهـ نتائج الدراسات السابقة في : مف حيث النتائج :
 ، (2002دراسػة الشػافعي ) كمػا فػي التكافػؽ المهنػي مسػتكل فػي الجنسػيف بػيف فػركؽ كجػكد عػدـ -

( ، 2010، كدراسػة فحجػاف ) (2009( ، كدراسة أبػك غػالي كبسيسػك )2007أبك هدركس ) كدراسة
دراسػة عبػد  فػي كما التكافؽ المهني مستكل في الجنسيف بيف فركؽ الدراسات كجكد بعض أثبتت بينما

 ( .2000القادر )

األجر كالتدريب كما في كما بينت الدراسات أف هناؾ عبلقة بيف مستكم التكافؽ المهني ككبلن مف  -
كضػػػغكط ،  (2001) السػػػمادكني كمػػػا فػػػي دراسػػػة خبػػػرة( ، كسػػػنكات ال 2000دراسػػػة عبػػػد القػػػادر ) 

أبػػػػك هػػػػدركس  كمػػػػا فػػػػي دراسػػػػة، كاالحتػػػػراؽ الػػػػكظيضي  ( 2006كمػػػػا فػػػػي دراسػػػػة السػػػػمارم ) العمػػػػؿ 
(2007) . 
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 فروض الدارسة :
بقة قػاـ الباحػث بوضػع فػروض الدراسػة الدراسات السػاوفي ضوء نتائج  اإلطار النظري عمى بناءاً 

 :عمى النحو التالي 

 تعػزل المرشديف التربكييف لدل األخبلقي التضكير مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -1

 . ( إناث ذككر، ) لمتغير الجنس
 لالمرشػديف التربػكييف تعػز  لػدل األخبلقػي التضكير مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -2

 . ( سنكات خمس مف أكثر– ت سنكا خمس مف أقؿ ) في اإلرشاد التربكم الخبرة لسنكات
 تعػزل المرشػديف التربػكييف لػدل األخبلقػي التضكير مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -3

 تخصصات أخرل( . –لمتخصص ) إرشاد 
 تعػزل المرشػديف التربػكييف لػدل المهنػي التكافػؽ مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجد ال -4

 . ( ثإنا ذككر، ) لمتغير الجنس
 لالمرشػديف التربػكييف تعػز  لػدل المهنػي التكافػؽ مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد ال -5

 . ( سنكات خمس مف أكثر– سنكات  خمس مف أقؿ ) في اإلرشاد التربكم الخبرة لسنكات
 تعػزل المرشػديف التربػكييف لػدل المهنػي التكافػؽ مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد ال -6
 تخصصات أخرل ( . –تخصص ) إرشاد لم
 لػدل المهنػي األخبلقػي كالتكافػؽ بػيف التضكيػر إحصػائية داللػة ذاتة ارتباطيػ عبلقػة تكجػد ال -7

 .المرشديف التربكييف 
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 انرابع انفصم
 واإلجراءاث انطرَمت

 
 

 منهج انذراصت  
 
  جمتمع وعُنت انذراصت 
 
 أدواث انذراصت   
 
 أدواث انذراصت صذق وثباث  

 
 املعاجلاث اإلحصائُت 
 
 اخلطىاث اإلجرائُت 
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 الرابع الفصؿ

 واإلجراءات الطريقة

 الدراسة : منيج
المػنهج  يعػرؼ ، ك الدراسػة لهػذ  لمناسػبت  ؛ التحميمػي الكصػضي المػنهج باستخداـ الباحث قاـ
دكف أف  لمدراسػة متاحػة ك ةقائمػ ممارسػات ك أحػداث يتنػاكؿ الػذم المنهج : " بأن  التحميمي الكصضي
 التحميؿ "  ك بالكصؼ معها يتضاعؿ أف الباحث عمى ك مجرياتها في الباحث يتدخؿ

 ( . 41:  1997)األغا ،                                                                      

 :الدراسة  مجتمع
 ف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ المرشديف التربكييف الحككميي مف الدراسة مجتمع يتككف

   . ( مرشدان كمرشدة162عددهـ ) كالبالغ ، كالكسطى( رفح كخاف يكنس) المحافظات الجنكبية  في

  :الدراسة  عينة
 أ. العينة االستطالعية :

جػراء الخصػائص السػيككمترية ، كتػـ ( مرشػدان كمرشػدة إل30بمغ حجـ العينػة االسػتطبلعية )
 . ينة الضعميةحذفهـ مف الع

 ب. العينة الفعمية :
 ( مرشػػػدان 110تألضػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف أفػػػراد المجتمػػػع األصػػػمي لمدراسػػػة كالبػػػالغ عػػػددهـ )

( فػردان ، باإلضػافة إلػى اسػتبعاد 30البػالغ عػددهـ ) ة، كذلؾ بعد استبعاد العينة االسػتطبلعي كمرشدة
 ، أك عدـ اكتماؿ البيانات فيها .( فردان بسبب عدـ استرداد االستبيانات الخاصة بهـ 22)

 وفيما يمي الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة :
 الجنس : -2

 (5.2جدوؿ رقـ )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 المئويةالنسبة  التكرار الجنس
 % 50.9 56 ذكر
 % 49.1 54 أنثى

 % 100 110 المجموع
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 سنوات الخبرة : -3

 (5.3رقـ )جدوؿ 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
أقؿ مف خمس 

 سنكات
53 48.18 % 

أكثر مف خمس 
 سنكات

57 51.82 % 

 % 100 110 المجموع

 

 : التخصص -3
 (5.4رقـ )جدوؿ 

 التخصصتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية التكرار لتخصصا

 % 54.75 59 إرشاد
 %  67.47 73 تخصصات أخرل

 %  211 221 المجموع

 : الدراسة  أدوات
 كما يمي : ي هذ  الدراسة الحالية أداتيف كهمااستخدـ الباحث ف

  لمراشديف : األخالقي التفكير مقياس  -أوالً 

، كالػذم قامػت  (2001) الضتػاح عبػد فكقيػة إعػداد استعاف الباحث بمقياس التضكيػر األخبلقػي
 البيئة الضمسطينية ، كاستخراج صدؽ كثبات المقياس . عمى بتقنين ( 2009رؼ ، )مش
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 : المقياس  وصؼ
 لمنضػج كػكلبرج مقيػاس مػف اشػتقت منهػا اثنتػاف ، أخبلقيػة مكاقػؼ خمسػة المقيػاس يتضػمف

 المراحػؿ تمثػؿ اسػتجابات سػت سػؤاؿ كػؿ يمػي ، األسػئمة مػف عػدد مكقػؼ كػؿ يمػي ، حيػث األخبلقػي

 كضػع مػنهـ كيطمػب العينػة عمػى االسػتجابات عػرض كيػتـ ، كػكلبرج عنػد يػر األخبلقػيلمتضك السػتة

 فػي المقيػاس إعػداد تػـ كقػد ، األخبلقيػة كأحكػامهـ تضكيػرهـ مػع اتضاقػان  األكثػر أمػاـ االسػتجابة عبلمػة

 .  ككلبرج نظرية ضكء

 : يمي كما كهي مكاقؼ خمسة عمى لمراشديف األخبلقي التضكير مقياس كيحتكم
 .فقرات 5 مف يتككف : األكؿ كقؼالم -

 .فقرات 9 مف يتككف : الثاني المكقؼ -

 .فقرات 3 مف يتككف : الثالث المكقؼ -

 .فقرتيف مف يتككف :  الرابع المكقؼ -

 .فقرتيف مف يتككف : الخامس المكقؼ -

 :المقياس  تصحيح
 كيتـ ، استجابات ست مف ( متعدد مف االختيار ) انتقائية بطريقة المقياس عمى اإلجابة يتـ

 . المنتقاة العبارة أماـ االستجابة تمثمها التي المرحمة رقـ بكضع التصحيح

 ب ( تأخذ درجة كاحد .العقا مف كالخكؼ الطاعة)  : األكلى المرحمة تقابؿ التي العبارة
 ( تأخذ درجتيف . كالمقايضة النسبية المنضعة)  : الثانية المرحمة تقابؿ التي العبارة

 درجات . 3( تأخذ  بالمسايرة االلتزاـ)  : الثالثة المرحمة تقابؿ التي لعبارةا
 درجات . 4تأخذ  ( كالنظاـ القانكف عمى المحافظة)  : الرابعة المرحمة تقابؿ التي العبارة
 درجات . 5تأخذ   ( االجتماعي العقد مرحمة)   :الخامسة المرحمة تقابؿ التي العبارة
 درجات . 6تأخذ   ( العامة األخبلقية المبادئ)   :السادسة المرحمة تقابؿ التي العبارة

 كما األخبلقي التضكير لمقياس الخمسة المكاقؼ فقرات مف فقرة لكؿ التصحيح معيار كاف كقد
 ( التالي : 4.4جدكؿ رقـ ) في مكضح
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 (5.5رقـ )جدوؿ 
  األخالقي التفكير لمقياس التصحيح معيار

 المواقؼ
 أو

 القصص

 االختبارات
 الفرعية

 المواقؼ الدرجة
 أو

 القصص

 االختبارات
 الفرعية

 المواقؼ الدرجة
 أو

 القصص

 االختبارات
 الفرعية

 الدرجة

 األوؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني 5 أ :ؿاألك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3 أ :الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الرابع
 
 
 

 4 أ :األكؿ
 5 ب 1 ب 1 ب
 6 ج 4 ج 4 ج
 1 د 2 د 2 د
 3 هػ 5 هػ 6 هػ
 2 ك 6 ك 3 ك

 4 أ الثاني: 5 أ :الرابع 2 أ :الثاني
 1 ب 3 ب 1 ب
 5 ج 2 ج 3 ج
 6 د 1 د 4 د
 2 هػ 4 هػ 5 هػ
 3 ك 6 ك 6 ك

 5 أ :الثالث 3 الخامس:أ 2 أ :الثالث
 6 ب 4 ب 4 ب
 1 ج 1 ج 1 ج
 3 د 6 د 6 د
 2 هػ 2 هػ 3 هػ
 4 ك 5 ك 5 ك

 3 أ :األكؿ 4 السادس:أ 2 أ :الرابع
 4 ب 5 ب 6 ب
 5 ج 1 ج 5 ج
 1 د 6 د 1 د
 6 هػ 2 هػ 4 هػ
 2 ك 3 ك 3 ك
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 الثاني

  5 الخامس:أ
 
 
 
 
 
 
 

  4 أ :السابع
 
 
 
 
 
 

 الخامس

 5 أ :الثاني
 2 ب 3 ب 2 ب
 1 ج 2 ج 1 ج
 3 د 1 د 3 د
 6 هػ 6 هػ 4 هػ
 4 ك 5 ك 6 ك

 2 أ :األكؿ 5 أ :الثامف 5 أ :األكؿ
 6 ب 1 ب 3 ب
 3 ج 6 ج 1 ج
 5 د 2 د 4 د
 1 هػ 4 هػ 2 هػ
 4 ك 3 ك 6 ك

 4 أ :الثاني 4 أ :التاسع 4 أ :الثاني
 5 ب 2 ب 1 ب
 1 ج 3 ج 6 ج
 6 د 1 د 2 د
 2 هػ 6 هػ 5 هػ
 3 ك 5 ك 3 ك

 : ير االخالقيالتفك الخصائص السيكومترية لمقياس
 )2001الضتاح  عبد فكقية (إعداد األخبلقي ، التضكير مقياس بتقنيف (2009)مشرؼ  قامت

بحسػاب الصػدؽ بطريقػة  البيئة الضمسػطينية ، كحسػاب الصػدؽ كالثبػات لممقيػاس  ، حيػث قامػت عمى
  . إحصائيان كهي دالة  18.765بمغت  t ،  حيث أف قيمة التمييز( صدؽ ) الطرفية المقارنة

 النصػضية كبمػغ معامػؿ التجزئػة ( بحسػاب الثبػات بطريقػة طريقػة2009كمػا قامػت )مشػرؼ 
 األضػ طريقػة ، كػذلؾ اسػتخدمت 0.7771 بػراكف كمعامؿ ارتبػاط سػبيرماف 0.6355 بيرسكف ارتباط

 أف كهػذا يػدؿ عمػى،  0.7985كبمػغ  الثبػات لقيػاس ثانيػة كطريقػة المقيػاس ، ثبػات لقيػاس كركنبػاخ

 .  المقياس لضقرات نسبيان  كبير ثبات معامؿ هناؾ

( فقػط ، لػذا اعتمػد 2009كنظران ألف المقياس قنف عمى البيئة الضمسطينية كمنذ كقت قريػب )
 المقياس كاستخدام  كما هك . الباحث عمى هذ  الخصائص عبلمة عمى  صبلحية 
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 ثانيًا : استبانة التوافؽ الميني :
 خطوات تصميـ االستبانة :

استبانات لمتكافؽ المهني  عدةالبحكث كالدراسات العربية كاألجنبية ك  عمى باالطبلع الباحث قاـ -
 .كذلؾ بهدؼ التكصؿ إلى إعداد استبانة التكافؽ المهني لممرشديف التربكييف 

 نيؼ األبعاد الضرعية المبلئمة .حصر كتص -
 .عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف  -
 . إجراء التعديؿ النهائي -

 :  االستبانة وصؼ
( عبػارة مكزعػة 55مػف ) االنهائية كبعد إجراء التعديبلت عميهػ افي صكرته الستبانة تككف ات
 ( أبعاد فرعية هي : 7 عمى )

العبلقػػػػػات  –نظػػػػػرة المجتمػػػػػع لممهنػػػػػة  –قتصػػػػػادم فػػػػػي المهنػػػػػة البعػػػػػد اال –كاقػػػػػع العمػػػػػؿ بالمهنػػػػػة  )
 . التنمية المهنية ( –العبلقة مع الرؤساء في المهنة – الشعكر اتجا  المهنة –االجتماعية في المهنة

 (5.6رقـ )جدوؿ 
 الستبانةجدوؿ يوضح األبعاد الفرعية وأرقاـ عبارتيا كما وردت با

 الستبانةأرقاـ العبارات كما وردت با البعد ـ
 . 50-43-36-29-22-15-8-1 واقع العمؿ بالمينة .2
البعد االقتصادي في  .3

 المينة
2-9-16-23-30-37-44 . 

 . 51-45-38-31-24-17-10-3 نظرة المجتمع لممينة .4
العالقات االجتماعية في  .5

 المينة
4-11-18-25-32-39-46-52 . 

 . 53 -47-40-33-26-19-12-5 الشعور اتجاه المينة .6
العالقة مع الرؤساء في  .7

 المينة
6-13-20-27-34-41-48-54 . 

 . 55-49-42-35-28-21-14-7 التنمية المينية  .8
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 :ستبانةاال تصحيح
غيػر مكافػؽ ( كتكػكف االسػتجابات  –إلى حد مػا  –مكافؽ  ستخدـ طريقة ثبلثية )ت االستبانة

( 2 -1 – 0جابات فػي الحالػة السػمبية مقػػدرة )( كتكػكف االسػت0 -1 – 2فػي حالػة اإليجػاب مقػدرة )
 ( داللة معينة . 1 كبعد ذلؾ يصبح لمدرجة الكسطى )

-38-37-31-30-29-27-26-20-19-14-12-9-8 ) : كالعبارات السػمبية هػي
42-43-44-47-50-54 . ) 

 التوافؽ الميني : ستبانةالخصائص السيكومترية ال
، كحسػاب الصػدؽ المرشةدي  التربةويي   هنة  لةدىالتوافة  الم اسةتبان  الباحة  بععةداد قةام

 كالثبات لممقياس كما يمي :

 التوافؽ الميني : ستبانةال صدؽال : أوالً 
  :كالتال  وه  عدة طر  عل  للمقيا  الصد  حسا  الباح  ف  اعتمد

 صدؽ المحكميف :  -2
ريس عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف مػف قبػؿ عػدد مػف أعضػاء هيئػة التػد ستبانةتـ عرض اال
كالبػالغ  ، اإلسػبلمية كجامعػة األقصػى بالجامعػة العػامميف الػنضس عمػـ كأسػاتذة كاألخصائييف النضسػييف

 فػي العبػارة كهػؿ أبعادهػا بقيػاس العبػارات مبلئمػة مػف التحقػؽ مػنهـ كطمػب( محكميف ، 8عددهـ ) 
، كبنػاء ان مناسػب يركنػ  مػا تعػديؿ أك إضػافة مػع ، ال أـ المطمػكب المعنػى تعطػي صػياغتها الحاليػة

  مع مكضكع البحث ستبانةتناسب االلتالتعديبلت  تعمى آراء المحكميف أجرى
 ( . "  1" رقـ  ممحؽ انظر                                                            (

 :  صدؽ االتساؽ الداخمي -2
 بيف المجاالت والدرجة الكمية لالستبانة : –أ 
 كالدرجةالتكافؽ المهني  مجاالت استبانة مف مجاؿ كؿ درجة بيف باطاالرت معامبلت حساب تـ

 لهدؼ ذلؾ ك ، ستبانةلبل الكمية بالدرجة كؿ مجاؿ ارتباط مدل لمعرفة كذلؾ ، ستبانةلبل الكمية
  :(4.6رقـ ) جدكؿ خبلؿ مف ذلؾ كيتضح ، ستبانةالا صدؽ مف التحقؽ
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 (5.7رقـ )جدوؿ 

 ستبانةبيف المجاالت والدرجة الكمية لال معامالت االرتباطجدوؿ يوضح 
 مستوى الداللة معامؿ االرتباط المجاؿ
 0.01 0.681 واقع العمؿ بالمينة

 0.01 0.828 البعد االقتصادي في المينة
 0.01 0.910 لممينة نظرة المجتمع

 0.01 0.881 المينةالعالقات االجتماعية في 
 0.01 0.811 الشعور اتجاه المينة

 0.01 0.939 العالقة مع الرؤساء في المينة
 0.01 0.834 التنمية المينية 

( كهػػذا مؤشػػر 0.01جميػػع قػػيـ معػػامبلت االرتبػػاط فػػي الجػػدكؿ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل )
 عمى الصدؽ . 

 بيف الفقرات والدرجة الكمية لالستبانة : –ب 
 كالدرجػةالتكافػؽ المهنػي  تبانةاسػ فقػرات مػف فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت حساب تـ

 التحقؽ لهدؼ ذلؾ ك ، ستبانةلبل الكمية بالدرجة الضقرات ارتباط مدل لمعرفة كذلؾ ، ستبانةلبل الكمية
 :( 4.7رقـ ) جدكؿ خبلؿ مف ذلؾ كيتضح ،الستبانة ا صدؽ مف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 115 

 (5.8رقـ )جدوؿ 
 ستبانةية لالجدوؿ يوضح معامالت االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكم

 .  0.01** تعني كجكد داللة إحصائية عند مستكل 
 . 0.05* تعني كجكد داللة إحصائية عند مستكل 

 جميع قيـ معامبلت االرتباط في الجدكؿ ذات داللة إحصائية كهذا مؤشر عمى الصدؽ . 

 :   التوافؽ الميني ستبانةال ثباتالثانيًا : 
( عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية فطبقػػت االسػػتبانة بعػػد إجػػراء التعػػديبلت التػػي أشػػار بهػػا )المحكمػػي

  كتـ حساب الثبات بطريقتيف .( مرشدان مدرسيان 30)

 :  معامؿ ألفا كرونباخ -2
 ، لثبػاتا لقيػاس ثانيػة كطريقػة ،سػتبانة اال ثبػات لقيػاس كركنبػاخ ألضػا طريقػة الباحػث اسػتخدـ
( التػػػالي يكضػػػح أف جميػػػع قػػػيـ ألضػػػا كركنبػػػاخ مرتضعػػػة كهػػػذا مؤشػػػر عمػػػى ثبػػػات 4.8كالجػػػدكؿ رقػػػـ )

 االستبانة كاالعتماد عمى نتائجها .
 (5.9رقـ )جدوؿ 

  بات بطريقة ألفا كرونباخمعامالت الثيوضح جدوؿ 
 ألفا كرونباخمعامؿ  أبعاد التوافؽ الميني ـ
 0.758 كاقع العمؿ بالمهنة .1
 0.732 البعد االقتصادم لممهنة  .2

 البعد السابع  البعد السادس  البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األوؿ
معامؿ  لعبارةا

 االرتباط
معامؿ  العبارة

 االرتباط
معامؿ  العبارة

 االرتباط
معامؿ  العبارة

 االرتباط
معامؿ  العبارة

 االرتباط
معامؿ  العبارة

 االرتباط
ؿ معام العبارة

 االرتباط
1 0.377* 2 0.379* 3 0.387* 4 0.380* 5 0.479** 6 0.556** 7 0.546** 
8 0.522** 9 0.375* 10 0.413* 11 0.719** 12 0.650** 13 0.451* 14 0.429* 
15 0.716** 16 0.384* 17 0.473* 18 0.719** 19 0.634** 20 0.449* 21 0.373* 
22 0.591** 23 0.370* 24 0.375* 25 0.370* 26 0.595** 27 0.657** 28 0.528** 
29 0.435* 30 0.375* 31 0.430* 32 0.394* 33 0.373* 34 0.385* 35 0.385* 
36 0.534** 37 0.488* 38 0.518** 39 0.496** 40 0.396* 41 0.473** 42 0.682** 
43 0.683** 44 0.508** 45 0.513** 46 0.622** 47 0.477** 48 0.429* 49 0.379* 

50 0.400*   51 0.362* 52 0.522** 53 0.377* 541 0.412* 55 0.395* 
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 0.722 نظرة المجتمع لممهنة .3
 .0712 العبلقات االجتماعية مع المهنة .4
 .0740 الشعكر تجا  المهنة .5
 0.709 تابعةالعبلقة مع الرؤساء كالم .6
 0.731 التنمية المهنية .7
 0.916 الدرجة الكمية 

 : النصفية التجزئة بطريقة الثبات -3
 الزكجيػة األسػئمة كمعػدؿ الرتبػة الضرديػة األسػئمة معػدؿ بػيف بيرسػكف ارتبػاط معامػؿ إيجػاد ـتػ

 لمتصػحيح حسػب بػراكف سػبيرماف ارتبػاط معامػؿ باسػتخداـ االرتبػاط معػامبلت تصػحيح تػـ الرتبة، كقػد

 (Spearman-Brown Coefficient) :التالية  المعادلة

  الثبات معامؿ
ر  2 
 ( .  156:  2002االرتباط ) عبلـ ،  معامؿ ر يثح  + ر  1 

 
 (:.5رقـ )جدوؿ 

 التجزئة النصفيةجدوؿ يوضح معامالت الثبات بطريقة 
 بطريقة الثبات معامؿ بيرسوف ارتباط معامؿ المجاؿ

 المعدلة براوف رمافسبي
 0.693 0.591 كاقع العمؿ بالمهنة

 0.692 0.612 البعد االقتصادم في المهنة
 0.691 0.649 نظرة المجتمع لممهنة

 0.699 0.696 العبلقات االجتماعية في المهنة
 0.612 0.547 الشعكر اتجا  المهنة

 0.695 0.569 العبلقة مع الرؤساء في المهنة
 0.795 0.713 ة التنمية المهني

يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف معػػػامبلت الثبػػػات مرتضعػػػة نسػػػبيان كهػػػذا مؤشػػػر عمػػػى ثبػػػات 
 كاالعتماد عمى نتائج  .المقياس 
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  :اإلحصائية لمعالجاتا
 اسػتخداـ اإلحصػائي كتػـ SPSSبرنػامج  خػبلؿ مػف المقياسػيف كتحميػؿ بتضريػغ الباحػث قػاـ
  :التالية اإلحصائية المعالجات

 .  والتكرارا  المئوي  النس  -1
 . النسبي كالكزف المعيارم كاالنحراؼ الحسابي المتكسط -2
  .اتستبان  فقرا  ثبا  لمعرف  نباخكرو ألفا ادتبار -3
  .  الفقرا  صد  لقيا  بيرسو  ارتباط معامل-4
 .الثبا   معامل لتصحيح براو  سبيرما  معادل  -5
 . مستقلتي  عينتي  متوسط  بي  للفر  t ادتبار -6

 : اإلجرائية الخطوات
 :  كهي الدراسة أدكات تحديد عاستطا السابقة كالدراسات النظرم اإلطار مف الباحث انتهاء بعد -

              كتقنػيف (  2001الضتػاح عبػد فكقيػة  (إعػداد – لمراشػديف األخبلقػي التضكيػر مقيػاس -1
 .(  2009مشرؼ )

 الباحث .مقياس التكافؽ المهني إعداد  -2        
 مهمػة لتسػهيؿ مػيـكزارة التربية كالتع إلى العميا الدراسات عميد السيد مف طمب تسهيؿ مهمة تقديـ -

 " ( . 6) انظر ممحؽ رقـ " الباحث 
 تطبيؽ أدكات الدراسة عمى العينة االستطبلعية كذلؾ إلجراء الصدؽ كالثبات لهذ  األدكات . -
 بتطبيؽ أدكات الدراسة عمي العينة الضعمية . الباحث قاـ ثـ- 
 اإلحصػائية األسػاليب باسػتخداـ كمعالجتهػا البيانػات بتضريػغ الباحػث قػاـ التطبيػؽ مػف االنتهػاء بعػد- 

 . الدراسة بضركض المتعمقة النتائج عمى الحصكؿ بهدؼ  المناسبة
 تضسير النتائج التي تكصمت إليها الدراسة . -
 تقديـ بعض التكصيات كالمقترحات . -
 .محتكاها عمى االطبلع لتسهيؿ الدراسة تمخيص -
 . كاسع نطاؽ عمى هامن الستضادةا ليتـ اإلنجميزية المغة إلى ممخص الدراسة ترجمة -
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 الخامس الفصؿ
 ومناقشتيا وتفسيرىا عرضيا – الدراسة نتائج

 تضسػير ثػـ مػفك  ، الدراسػة إليهػا تكصػمت التػي لمنتػائج عػرض الضصػؿ هػذا فػي الباحػث تنػاكؿي
 مػف لمتحقػؽ المبلئمػة اإلحصػائية األسػاليب باسػتخداـ الباحػث قيػاـ بعػد كذلػؾ ، النتػائج لتمػؾ كتحميػؿ
 . النتائج هذ  إلى كالتكصؿ الدراسة فرضيات

 عرض نتائج التساؤؿ األوؿ والذي ينص عمى :
 ؟ المرشديف التربوييف لدى األخالقي التفكير مستوى ما

 بإيجاد مستكل التضكير األخبلقي بطريقتيف هما : الباحث قاـ ؤؿالتسا هذا عمى كلئلجابة

بتحديػد كزف جميػع االسػتبانة لكػؿ مرشػد كمرشػدة ، ثػـ تقسػيـ المرشػديف كالمرشػدات  الباحػث قػاـ -1
  . األكؿ التساؤؿ نتائج يكضح( 5.1) رقـ كالجدكؿ،  إلى ثبلث مستكيات

 (6.2رقـ )جدوؿ 
  األخالقي التفكير مستوى يوضح

 النسبة المتوسط العدد مستوىال
% 39.29 5.69: 42 مرتفع  
 % 57.48 97.56 62 متوسط
 % 36.56 47.:8 39 منخفض

 

 :التالي   النتائ  ( 5.1) رقم الجدول م  يتضح
  .% 39.29المرشدكف التربكيكف مرتضعي التضكير األخبلقي احتمكا المرتبة الثانية بنسبة مئكية   -1
 .% 57.48كف متكسطي التضكير األخبلقي احتمكا المرتبة األكلى بنسبة مئكيةالمرشدكف التربكي -2
  .% 36.56المرشدكف التربكيكف منخضضي التضكير األخبلقي احتمكا المرتبة الثالثة بنسبة مئكية -3

المرشػديف التربػكييف لمقيػاس التضكيػر  ( أنػا النسػبة المئكيػة لػدل5.1جػدكؿ رقػـ ) مػف كيتضح
 كذلؾ بجمع النسبة المئكية لمرتضعي كمتكسطي التضكير األخبلقي ، كهذا% 85.66األخبلقي بمغت 

 . فكؽ المتكسط  أخبلقي التضكير مف لهناؾ مستك  أف يشير إلى
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 التربػكييف المرشػديف لػدل األخبلقػي التضكيػر مسػتكل أف ( 5.1) رقػـ الجػدكؿ مػف كيتبػيف
، كتـ الحصكؿ عمى هذ  النسبة مف ( 4) ( أم تقريبان 4.3)بمغ  متكسطي كمرتضعي التضكير األخبلقي

بينمػا  عػدد الضقػرات الكميػة ،لمرتضعي كمتكسطي التضكير األخبلقي معان عمى قسمة المتكسط الحسابي 
( أم تقريبػان 3.8منخضضي التضكير األخبلقي بمغ ) التربكييف المرشديف لدل األخبلقي التضكير مستكل

لمنخضضي التضكير األخبلقي عمػى المتكسط الحسابي كتـ الحصكؿ عمى هذ  النسبة مف قسمة  (،4)
عنػد  السػتة األخبلقػي التضكيػر مراحػؿ مػف الرابعػة المرحمػة فقػاببلالنتيجتػاف تك ،  عػدد الضقػرات الكميػة

 ، كتقع االجتماعي كالنظاـ بالقانكف الصاـر بالتمسؾ المرحمة هذ  في األخبلقي الحكـ ككلبرج كيتسـ
 ، عنػد كػكلبرج الثبلثػة األخبلقػي التضكيػر مسػتكيات مػف العادم أك ميدمالتق المستكل في المرحمة هذ 

  .كالنظاـ االجتماعي بالقكاعد التمسؾ تعكس األخبلقية األحكاـ أف إلى يشير عادم كمصطمح

 كالكزف المعيارية ، كاالنحرافات الحسابية ، كالمتكسطات الدرجات ، مجمكع بحساب الباحث قاـ -2
  .األكؿ التساؤؿ نتائج يكضح( 5.2) رقـ المقياس كالجدكؿ مكاقؼ مف مكقؼ لكؿ كالترتيب النسبي،

 (6.3رقـ )جدوؿ 
 لكؿ موقؼ األخالقي التفكير مستوى يوضح

عدد  الموقف م
 الفقرات

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

الوزن 
 % النسبي

 الترتيب

 4 66.23 18.27 2.726 5 األول 1
 1 73.28 38.52 3.716 8 الثاني 2
 2 62.72 12.37 2.025 3 الثالث 3
 3 67023 2.14 1.875 2 الرابع 4
 5 64 7.62 1.626 2 الخامس 5

  68.56 27.65 6.524 21 الدرجة الكلية
 

 :التالي   ( النتائ 5.2رقم   الجدول م  يتضح
 % .66.23نسب   بوز  الرابع  المرتب  احتل األول الموقف -1

 % .73.28 نسب  بوز  األول  المرتب  احتل الثان  الموقف -2

 % .62.72نسب   بوز  الثاني  المرتب  احتل الثال  الموقف-3

 % . 67.23نسب   بوز  الثالث  المرتب  احتل الرابع الموقف -4

 % .64نسب   بوز  الدامس  المرتب  احتل الدام  الموقف -5

 المرشػديف التربػكييف بلقػياألخ التضكيػر درجػات متكسػط أف ( 5.2رقػـ ) جػدكؿ مػف يتضحك 
 أف عمػى يػدؿ كهػذا %68.56 ينسػب كبػكزف ،6.524 معيػارم كبػانحراؼ درجػة 27.65 بمػغ

 . المتكسط  فكؽ بدرجة أخبلقي تضكير لديهـ التربكييفالمرشديف 
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األخبلقػي  التضكيػر مسػتكل أف بينػت التػيك  ( 2009دراسػة مشػرؼ )  مػع النتيجة هذ  كتتضؽ
، األخبلقػي  لمنمػك كػكلبرج مراحػؿ مػف الرابعػة المرحمػة فػي يقػع مية بغػزةاإلسػبل الجامعػة طمبػة لػدل

لػدل طمبػة  األخبلقػي التضكيػر مسػتكل أف أظهةر  التة ( 2004الكحمػكت ) دراسة  مةع تتف  وكذلك
 .األخبلقي  لمنمك ككلبرج مراحؿ مف الرابعة المرحمة في يقع غزة محافظات في الثانكية المرحمة

التػػػي بينػػػت أف مسػػػتكل التضكيػػػر األخبلقػػػي لػػػدل  الحاليػػػة لدراسػػػةنتيجػػػة اأف  ويػػػرى الباحػػػث
 دراسات مع تكافؽت األخبلقي ، التضكير مراحؿ مف الرابعة المرحمة في يقع الذم المرشديف التربكييف

 كالرابعػة، الثالثػة المػرحمتيف إلػى األخبلقػي تضكيػرهـ يصػؿ البػالغيف معظػـ عمػى أف دلت التي ككلبرج
 .كالسادسة الخامسة لممرحمتيف األخبلقي تضكيرهـ يصؿ مف لبالغيفمف ا قميمة نسبة كأف

 الرابعػة ، المرحمػة بمػغ التربػكييف المرشػديف األخبلقػي لػدل التضكيػر مسػتكل أف الباحػث ويػرى
 إلػى ذلػؾ ، كيرجػعحسػب سػمـ كػكلبرج  االجتمػاعي كالنظػاـ بػالقكانيف الصػاـر التمسػؾ مرحمػة كهػي
الذم يختمؼ عف  الضمسطيني ، المجتمع في األفراد سمككيات تحكـ تيال كالقكاعد القكانيف هذ  طبيعة

معظػػػـ المجتمعػػػات العربيػػػة التػػػي كاكبػػػت عصػػػر االنضتػػػاح مػػػف جهػػػة كالمجتمعػػػات الغربيػػػة المنضتحػػػة 
 . بطبيعتها مف جهة أخرل

كمػػػا أف الشػػػعب الضمسػػػطيني مػػػف الشػػػعكب التػػػي تعرضػػػت لمعديػػػد مػػػف الحػػػركب كالنكبػػػات   
بػػػػػػػػػػدكر      اعدت بدكرها عمى جعم  مجتمع متدينان كمتمسكان بعقيدت  ، الذم انعكس المتتالية ، التي س

عمػػػػى سػػػػمككيات اإلفػػػػراد ، باإلضػػػػافة إلػػػػى كجػػػػكد المسػػػػجد األقصػػػػى أكلػػػػى القبمتػػػػيف كثالػػػػث الحػػػػرميف 
الشػػػػريضيف كأرض اإلسػػػػراء كالمعػػػػراج مسػػػػرل األنبيػػػػاء عمػػػػى أرض فمسػػػػطيف التػػػػي كػػػػاف لػػػػ  أثػػػػر عمػػػػى 

بعػض المجتمعػات ، كالتػي لكػؿ كما أننا نبلحظ تعدد الجنسيات كالديانات فػي  المجتمع الضمسطيني ،
السػائد فػي تمػؾ المجتمعػات  لها دكران فعبلن في التأثير عمى التضكيرمنها ثقافت  كعقائد  المختمضة فكاف 

فاألغمبية العظمى مف المسػمميف الػذم يحكػـ سػمككهـ قكاعػد كقػكانيف دينيػة  يضمسطينالمجتمع ال، أما 
مػػػف المجتمعػػػات اإلسػػػبلمية المتمسػػػكة يعتبػػػر مسػػػتمدة مػػػف الػػػديف اإلسػػػبلمي ، كالمجتمػػػع الضمسػػػطيني 

 .بدينها 

فنبلحظ أف تضكير الضرد كاألحكاـ الصادرة عن  يغمب عميهػا الطػابع الػديني ، فالػديف اإلسػبلـ 
تمػاعي ، كاالج الضػردم تنميػة الضػمير عمػى كتعمػؿ سػمككنا تػنظـ التػي الحميػدة األخػبلؽ عمػى يحثنػا

كيعد مضهكـ األخػبلؽ اإلسػبلمية أكسػع مضهكمػان ممػا جػاءت بػ  األديػاف كالضمسػضات حتػى اآلف ، حيػث 
إف األخػػبلؽ اإلسػػبلمية يػػدخؿ فػػي إطارهػػا جميػػع العبلقػػات اإلنسػػانية حتػػى عبلقػػة اإلنسػػاف بغيػػر  مػػف 

  للسةلوك ظمة المن والقواعةد عة  المبةاد  عبةارة اإلسةالم فة  األدةال ك الكائنػات األخػرل الحيػة ،

 . اإلنسان 
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باإلضػافة إلػى الجانػب الػديني هنػاؾ مػا يعػرؼ كمف هنا يبرز التضكير األخبلقي لدل الضرد ، 
بالعادات كالتقاليد ، فمكؿ مجتمع عادات  كتقاليد  التي تحكـ سمكؾ أفراد  ، فالعادات كالتقاليد السػائدة 

تمعػب لػذا فهػي ،  مػى الضػرد التمسػؾ بهػاكمػا تحممػ  مػف قػكانيف كنظػـ تحػتـ ع يفي مجتمعنا الضمسطين
دكران مهمػػػان فػػػي التضكيػػػر األخبلقػػػي لػػػدل الضػػػرد ، كيغمػػػب عمػػػى هػػػذ  العػػػادات كالتقاليػػػد الطػػػابع الػػػديني 

، كمػا أف المجتمػع الضمسػطيني مجتمػع مغمػؽ عمػى باإلضافة إلػى تميػز الضػرد بالتعصػب كاالنقيػاد لهػا 
سػيات كديانػات متعػددة يمكػف لمضػرد التضاعػؿ معهػػا نضسػ  ، هػذا بسػبب االحػتبلؿ ، فػبل تكجػد هنػػاؾ جن

كمػػا فػػي الػػدكؿ العربيػػة األخػػرل فبػػذلؾ تظػػؿ العػػادات كالتقاليػػد شػػب  ثابتػػة عمػػى مػػر األجيػػاؿ ، كعمػػى 
الػػػرغـ مػػػف ظهػػػػكر كسػػػائؿ االتصػػػاالت المختمضػػػػة إال أننػػػا نبلحػػػظ مػػػػدل تمسػػػؾ الضمسػػػطينييف بػػػػدينهـ 

 التمسػؾكير األخبلقػي لػدل المرشػد الضمسػطيني طػابع كعاداتهـ كتقاليدهـ ، كمف هنا يغمب عمى التض
 باإلضافة إلى ثبات تضكيرهـ كقيمهـ .  االجتماعي كالنظاـ بالقكانيف الصاـر

 الثاني والذي ينص عمى : عرض نتائج التساؤؿ
 المرشديف التربوييف؟ لدى التوافؽ الميني مستوى ما

 لتضكير األخبلقي بطريقتيف هما :بإيجاد مستكل ا الباحث قاـ التساؤؿ هذا عمى كلئلجابة

بتحديػد كزف جميػع االسػتبانة لكػؿ مرشػد كمرشػدة ، ثػـ تقسػيـ المرشػديف كالمرشػدات  الباحػث قػاـ -1
  . الثاني التساؤؿ نتائج يكضح (5.3) رقـ كالجدكؿ،  إلى ثبلث مستكيات

 (6.4رقـ )جدوؿ 
 لتوافؽ المينيا مستوى يوضح

 النسبة المتوسط العدد المستوى
% 46.57 96.73 :4 تفعمر   

 % 49.29 86.99 53 متوسط
 % 37.47  4:.73  :3 منخفض

 

 :التالي   النتائ  (5.3رقم   الجدول م  يتضح
  . % 46.57المرشدو  التربويو  مرتفع  التواف  المهن  احتلوا المرتب  الثاني  بنسب  مئوي    -1

  . % 49.29ا المرتب  األول  بنسب  مئوي المرشدو  التربويو  متوسط  التواف  المهن  احتلو -2

  . % 37.47المرشدو  التربويو  مندفض  التواف  المهن  احتلوا المرتب  الثالث  بنسب  مئوي  -3
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تكافػؽ المرشػديف التربػكييف لمقيػاس ال النسػبة المئكيػة لػدل ( أف5.3جػدكؿ رقػـ ) مػف كيتضػح
 ، كهػذا تكافػؽ المهنػيتضعػي كمتكسػػطي الكذلػؾ بجمػػع النسػبة المئكيػة لمر % 84.75بمغػت  المهنػي

 . فكؽ المتكسط  تكافؽ المهنيال مف لهناؾ مستك  أف يشير إلى

 المعياريػة ، كاالنحرافػات الحسػابية ، كالمتكسػطات الػدرجات ، مجمكع بحساب الباحث قاـ -2     
 ائجنتػ يكضػح (5.4ـ )رقػ كالجػدكؿ المقيػاس ، مكاقػؼ مػف مكقػؼ لكػؿ كالترتيػب النسػبي ، كالػكزف
 الثاني . التساؤؿ

 (6.5رقـ )جدوؿ 
 لكل بعد التوافؽ الميني مستوى يوضح

عدد  البعد م
 الفقرات

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

 الوزن النسبي
% 

 الترتيب

 3 70.27 11.34 2.560 2 واقع العمؿ بالمينة 1

البعػػػػػد االقتصػػػػػادي فػػػػػي  2
 المينة

7 2.276 6.66 47.57 7 

 4 70.25 11.24 2.146 2 ع لممينةنظرة المجتم 3

العالقات االجتماعية فػي  4
 المينة

2 1.738 14.51 80.62 
  

1 

 2 24.13 13.46 2.337 2 الشعور اتجاه المينة 5

العالقة مع الرؤسػاء فػي  6
 المينة

2 1.383 2.83 55.21 6 

 5 61.13 8.72 2.342 2 التنمية المينية 7

  69.02 75.92 9.841 55 الدرجة الكلية



 :التالي   النتائ  (5.4رقم   الجدول م  يتضح 

 % .70.27نسب   بوز  الثالث  المرتب  احتل األول البعد -1

 % .47.57 نسب  بوز  السابع  المرتب  احتل الثان  البعد-2

 % .70.25نسب   الرابع  بوز  المرتب  احتل الثال  البعد -3

 . %90.68نسب    بوز  ول األ المرتب  احتل الرابع البعد -4
 %. 24.13نسب  بوز  المرتب  الثاني  احتل الدام  البعد - 5
 % .55.21نسب  المرتب  السادس  بوز  احتللساد  ا البعد -6
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 % .61.13نسب  الدامس  بوز  المرتب  احتل لسابعا البعد -7

 التربػكييف المرشػديف التكافؽ المهني لػدل درجات متكسط أف (5.4رقـ ) جدكؿ مف يتضحك 
 أف عمػى يػدؿ كهػذا %69.02 نسػبى كبػكزف ، 9.841 معيػارم كبػانحراؼ درجػة 75.92 بمػغ

 .تكسط مال تكافؽ مهني بدرجة فكؽ لديهـ المرشديف التربكييف

أف معممػي التربيػة الخاصػة  بينػت التػي (  2010) فحجػاف  دراسػة مػع النتيجػة هػذ  كتتضػؽ
 .كسط التكافؽ المهني فكؽ المت مف مستكللديهـ  

بكػػؿ مػػا إدراؾ المرشػػد لعممػػ  الػػذم يقػػـك بأدائػػ  فػػي تضسػػير هػػذ  النتيجػػة هػػك  يػػرى الباحػػثك
يتطمبػػ  مػػػف جهػػد ، كبكػػػؿ مػػػا يػػكفر  هػػػذا العمػػؿ مػػػف تقػػػديـ العػػكف كالمسػػػاعدة لآلخػػريف لمتغمػػػب عمػػػى 

ظهػػار مشػػاعر  بالنسػػبة لنػػكاحي العمػػؿ المختمضػػة كطبيعتػػ   مشػػكبلتهـ كالصػػعكبات التػػي يكاجهكنهػػا كا 
، كؿ ذلؾ أدل إلى تكافق  المهني ، فهك يتعامؿ مػع مهنػة اإلرشػاد مػف  ظركف  كاتجاه  نحك العمؿك 

منظػػػكر إنسػػػاني أكثػػػر منػػػ  اقتصػػػادم ، فمهنػػػة اإلرشػػػاد هػػػي مهنػػػة إنسػػػانية ، كهػػػي مهنػػػة المسػػػاعدة 
 لؤلسػػكياء كغيػػر األسػػكياء كبالتػػالي فالمرشػػد التربػػكم يػػرل فػػي مهنتػػ  هػػذ  المميػػزات التػػي تتميػػز عػػف

 . باقي المهف ، كؿ ذلؾ أدل إلى تمتع  بتكافؽ مهني جيد 

كاحترامػ  لػ  يمعػب دكران كبيػران فػي  المجتمػع تقػديرب أف إحساس المرشػد التربػكمويرى الباحث 
التكافؽ المهنػي لممرشػد ، فيكسػب  قػدران مػف الثقػة كتقػدير الػذات ، باإلضػافة إلػى النظػرة االيجابيػة مػف 

د التربػكم كأف المرشػد التربػػكم لػ  دكر مهػـ كضػػركرم فػي المدرسػة ، فمػػا قبػؿ المجتمػع لمهنػة اإلرشػػا
يمعب  المرشد مف دكر في حياة األفػراد ككيضيػة التعامػؿ معهػـ ، يقابمػ  مػدل انسػجامهـ كتقػديرهـ لػ  ، 

  كمف هنا يحقؽ المرشد تكافؽ مهني جيد .

مػف إدارة مدرسػية   بػ مشاعر المرشػد التربػكم اتجػا  عبلقتػ  مػع المحيطػيف ويرى الباحث أف
حساسػػػػ  بالتقبػػػػؿ مػػػػف المعممػػػػيف كالطػػػػبلب كأكليػػػػاء األمػػػػكر كرغبتػػػػ  فػػػػي التكسػػػػع فػػػػي هػػػػذ  كطػػػػبلب  كا 

يعمػؿ عمػى العبلقات التي تقكـ عمى أساس مف الحب كاالحتراـ المتبادؿ في مجاؿ العمؿ اإلرشػادم 
 .إحساس  بتكافؽ مهني جيد 

يظهػر فػي مػدل رغبػة المرشػد الػذم هنتػ  اسػتجابات المرشػد التربػكم إزاء م أفويرى الباحث 
حساس  بقيمة عمم  كالسعادة كالمتعػة  في اإلرشاد التربكم كمدل حب  لمعمؿ مع المعمميف كالطبلب كا 
فػػي العمػػؿ كعػػػدـ الرغبػػة فػػي تركػػػ  أك تغييػػر  فػػػي حالػػة لػػك أتػػػيح لػػ  الضرصػػة ألف يحقػػػؽ لػػ  السػػػعادة 

 . فؽ مهني جيد يمعب دكران كبيران في تمتع  بتكا كالرضا في العمؿ



 115 

  قائمػػة عمػػى اإلنصػػاؼ ئمشػػاعر المرشػػد التربػػكم اتجػػا  عبلقتػػ  مػػع رؤسػػا أفويػػرى الباحػػث 
 التربػػػكم المرشػػػد وأف، كالمػػػدح كالتشػػػجيع كمػػػدل رضػػػا المرشػػػد التربػػػكم عػػػف أسػػػمكب تعاممػػػ  معهػػػـ 

كػػؿ مػػا يحتاجػػ  المرشػػد التربػػكم مػػف دعػػـ سػػكاء كػػاف مػػف إدارة المدرسػػة أك اإلشػػراؼ  يحصػػؿ عمػػى
كالتعميـ مما يؤدم إلى تقديـ العمؿ اإلرشادم عمػى الكجػ  المطمػكب كتطػكير  ةلتربكم أك كزارة التربيا

  . كهذا يساهـ في شعكر  بتكافؽ مهني جيدذات  كقدرات  

أف عبلقػػة المرشػديف التربػكييف مػػع الطػبلب لهػا دكر مهػػـ فػي التكافػؽ المهنػػي  ويػرى الباحػث
انػػت هػػذ  العبلقػػة قائمػػة عمػػى التقبػػؿ كالحػػب كاحتػػراـ المشػػاعر، لممرشػػديف التربػػكييف ، كخاصػػة إذا ك

، كبالتػالي  ـكتضهـ اآلخريف ، فالمرشػد األكثػر تقػببلن لمطػبلب فهػك األكثػر تضهمػان لمشػاكمهـ كاحتياجػاته
 فهك األقدر عمى مساعدة الطبلب بتبصيرهـ بالحمكؿ المناسبة لمتغمب عمى مشاكمهـ .

(  أهمية عبلقة معممي 2010حجاف الذم أظهرت دراست  )التضسير مع تضسير ف ويتف  هذا 
التربيػػة الخاصػػة مػػع الطمبػػة ، حيػػث أف هػػذ  العبلقػػة تقػػـك فػػي المقػػاـ األكؿ عمػػى الجانػػب اإلنسػػاني 
كتقبؿ اإلعاقة ، لػذا كػاف أعمػى  كزف نسػبى بالنسػبة لمسػتكل التكافػؽ المهنػي  فػي دراسػت  هػك مجػاؿ 

 العبلقة مع الطمبة . 

طبيعػػة لكعػػدـ مناسػػبتها التػػي يتقاضػػاها المرشػػدكف التربكيػػكف قمػػة الركاتػػب أف  ويػػرى الباحػػث
 كفكقمػة االمتيػازات التػي يمتػاز ،  اإلرشػاد التربػكم كقمة فرص الترقي كعدـ تكافرها فػي مهنػة،  العمؿ
ـ ، خاصػة أف كثيػران مػنهـ يعمػؿ تحػت بنػد ) عقػد ( تػؤثر سػمبان عمػى تػكافقهـ المهنػي ، عف غيػره بها

ف ك يكاجػػ  المرشػػد ممػػاعمػػى الػػرغـ ي هػػك البعػػد االقتصػػادم فػػي المهنػػة ، ك أدنػػى مسػػتكل نسػػبف لػػذا كػػا
إال أف عبلقػاتهـ مػع المحيطػيف بهػـ فػي العمػؿ  ، ف مف صعكبات عمى المستكل االقتصػادمك التربكي

مف طبلب كمعمميف كأكلياء األمػكر كاإلدارة المدرسػية  تقػـك عمػى أسػاس الحػب كاالحتػراـ المتبػادؿ ، 
 . العبلقات االجتماعية في المهنةا كاف أعمى كزف نسبي هك لذ

 عرض نتائج الفرض األوؿ والذي ينص عمى :
 المرشػديف التربػوييف تعػزى لدى األخالقي التفكير مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 ( . إناث ذكور، ) لمتغير الجنس
 آراء متكسػط بػيف لمضػركؽ t بػار اخت باسػتخداـ الباحػث قػاـ الضػرض هػذا صػحة مف كلمتحقؽ

 كالنتػائج ، ( إنػاث ذكػكر، ) الجػنس متغيػر إلػى تعػزل األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي الدراسػة عينػة
 . (5.5) رقـ في جدكؿ مبينة
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 (6.6رقـ ) جدوؿ

 إلى تعزى األخالقي التفكير مستوى في الدراسة عينة أفراد آراء متوسط بيف لمفروؽ tاختبار 
 ( إناث ، ذكور ) الجنس متغير

 التفكير مواقؼ
 األخالقي

 المتوسط العدد)ف( الجنس
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
(t) 

 مستوى
 الداللة

  1.486 3.011 20.25 56 ذكر األوؿ الموقؼ
 
 
 
 

 غير داؿ
 إحصائيان 

 2.361 19.48 54 أنث 
 1.954- 3.282 38.91 56 ذكر الثاني الموقؼ

 4.030 40.28 54 أنث 
 0.376 2.199 12.45 56 ذكر الثالث الموقؼ

 1.978 12.30 54 أنث 
 1.001 1.974 8.32 56 ذكر الرابع الموقؼ

 1.975 7.94 54 أنث 
 1.616- 1.628 9.43 56 ذكر الخامس الموقؼ

 1.720 4.94 54 أنث 
 0.470- 6.524 87.36 56 ذكر المواقؼ جميع

 6.572 87.94 54 أنث 
 9:.2 تساوي 1.16 داللة ومستوى " 219 " حرية درجة عند الجدولية (ت) قيمة

كػؿ مكقػؼ  األخبلقػي فػي التضكيػر لدرجػة المحسػكبة  "ت" قيمػة  أف (5.5) رقػـ الجػدكؿ مػف يتضػح
 كبالتػالي سػنقبؿ الضرضػية الصػضرية ، حيػثالجدكليػة   "ت" قيمػة  مػف قػؿأ المكاقػؼ عمى حدة كجميػع

المرشػديف  لػدل األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد   النػأيمكػف القػكؿ 
للمرشدي  التربويي   األدالق  التفكير مستوى ف  التغير أ  بمعن  لمتغير الجنس ، التربكييف تعزل

 كبانحراؼ 87.36المرشديف الذككر في جميع المكاقؼ  درجات متكسط بمغ حيث ، بالجن  يتأثر ت
 معيػارم كبػانحراؼ 87.94اإلنػاث  اتالمرشػد درجػات تقريبػان متكسػط مسػاكمكهك  6.524 معيارم
6.572 . 

في تضسير هذ  النتيجػة أف مػف أهػـ مقكمػات المرشػد التربػكم التمتػع بػاألخبلؽ  ويرى الباحث
الحسػػنة كتطبيػػؽ هػػذ  األخػػبلؽ سػػكاء عمػػى المسػػتكل السػػمككي أك الضكػػرم المتمثػػؿ بػػالتضكير األخبلقػػي 

ـ عمى المكاقػؼ ، فالمرشػد التربػكم يعتبػر قػدكة لمطػبلب فػي جميػع تصػرفات  ، بػؿ هػك الػذم في الحك
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التمتػػع بقػػدر كفيػػر مػػف   المرشةةدي  والمرشةةدا ينمػػي قيمػػة األخػػبلؽ لػػدل الطػػبلب ، لػػذا فعمػػى جميػػع 
 التضكير األخبلقي .

 فػركؽ بػيف كجػكد عػدـ عمػى أكػدت ( كالتػي 2002 ) دراسػة آدـ النتيجػة مػع هػذ  كتتضػؽ
 عمػ النتيجػة هػذ  تختمػؼ الجػنس ، بينمػا متغيػر إلػى تعػزل األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي الجنسػيف
 بػيف فػركؽ كجػكد أثبتػت التػي ( 2004 )  الكحمػكت دراسػة : مثػؿ الدراسػات مػف آخػر عػدد نتػائج

 ( 2119 ) مشةرف وكةذلك دراسة اإلنػاث  لصػالح األخبلقػي كالضػركؽ التضكير مستكل في الجنسيف
 التػي ( 2002 ) أبػك الحسػف دراسػة مػع النتيجػة تختمػؼ هػذ  كمػا ، اإلنةا  لصةالح ضةاً أي والفرو 
 الذككر .  لصالح األخبلقي كالضركؽ التضكير مستكل في الجنسيف بيف فركؽ كجكد أثبتت

اختبلؼ عينة الدراسة ،  فالعينة في الدراسة الحالية  إلى تعكد النتيجة هذ  أف الباحث ويرى
التػي يمارسػكنها عمػى  بكييف الذم يعتبر التضكير األخبلقي المتمثؿ في السمككياتتمثؿ المرشديف التر 

التي تتطمب ك كذلؾ بحكـ مهنتهـ ركيزة أساسية في مهنتهـ ، بها  ايتصضك ي يجب أف تالأرض الكاقع ك 
مػف الدرجػة األكلػى ، كاألمػر ال يختمػؼ أخبلقيػة أف يككنكا قدكة لغيرهـ ، فهـ يمارسكف مهنة إنسانية 

يف المرشديف كالمرشدات فالكػؿ فػي األخيػر يمػارس هػذ  المهنػة بقكاعػدها المطمكبػة ، كالجميػع تمقػى ب
، كقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف المرشػػديف كالمرشػػدات تمقػػكا تعميمػػان جامعيػػان متشػػابهان مػػف  التأهيػػؿ المناسػػب

ممػػا متشػػابهة ، حيػػث المػػكاد التعميميػػة ، كمػػا أنهػػـ تمقػػكا دراسػػة عمميػػة باإلضػػافة إلػػى النظريػػة بدرجػػة 
 يجعمهـ سكاء مف حيث امتبلكهـ لمتضكير األخبلقي .

فػػػػي البيئػػػػة بينمػػػػا فػػػػي الدراسػػػػات المختمضػػػػة مػػػػع هػػػػذ  الدراسػػػػة كانػػػػت العينػػػػة طػػػػبلب جامعػػػػة 
 التنشةئ  أ  إلة  النتيجة  هةذ  تعةودوفػي التضكيػر األخبلقػي  ، فمػذلؾ تضػكؽ اإلنػاث أحيانػان الضمسػطينية 

 كالقيـ ، كالعادات بالتقاليد اإلناث التزاـ في ضركرة تتشدد  التي ين الفلسط مجتمعنا ف  اتجتماعي 
 عػف تخػرج التػي كاألمػكر المخالضػات فػي مػع اإلنػاث منهػا الذككر مع كتسامحان  تساهبلن  أكثر فاألسرة
 .  الذكر يرتكبها التي المخالضات قبكؿ في أكثر تسامحا   األسرة أف المعركؼ فمف كالقيـ ، العادات

 كالعػادات بالمعػايير االلتػزاـ فػي المجتمػع لضػغط مجتمعنػا فػي األنثػى انصػياع يعػزل كمػا
 مخالضتهػا حػاؿ فػي بهػا حؽمسػت التػي  "الكصػمة" أك "العيػب" مػف الخػكؼ مسألة إلى السائدة كالتقاليد
  .(238:  2009)مشرؼ ،  حياتها مستقبؿ عمى مما سيؤثر ، لمتقاليد
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 مى :عرض نتائج الفرض الثاني والذي ينص ع
 ىالمرشػديف التربػوييف تعػز  لػدى األخالقػي التفكير مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 . ( خمس سنوات مف أكثر –سنوات  خمس مف أقؿ ) في اإلرشاد التربوي الخبرة لسنوات
 عينػة آراء متكسػط بػيف لمضػركؽ t  اختبار باستخداـ الباحث قاـ الضرض هذا صحة مف كلمتحقؽ     
 - سػنكات  خمػس مػف أقػؿ ) متغيػر سػنكات الخبػرة إلػى تعػزل األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي راسةالد

 ( .5.6) رقـ في جدكؿ مبينة كالنتائج ، ) خمس سنكات مف أكثر
 

 ( 6.7) رقـ جدوؿ
 إلى تعزى األخالقي التفكير مستوى في الدراسة عينة أفراد آراء متوسط بيف لمفروؽ tاختبار 

 ( خمس سنوات مف أكثر– سنوات  خمس مف أقؿ )  رةمتغير سنوات الخب
 مواقؼ
 التفكير
 األخالقي

 العدد الجنس
 )ف(

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
(t) 

 مستوى
 الداللة

 الموقػػػؼ
 األوؿ

 2.75- 3.588 54.:2 64 سنكات خمس مف أقؿ
 

 غير داؿ
 13:.3 31.39 68 خمس سنكات مف أكثر   إحصائيان 

 ؼالموقػػػ
 الثاني

 1.461- 4.972 56.:4 64 سنكات خمس مف أقؿ
    

 غير داؿ
 4.716 81.:4 68 خمس سنكات مف أكثر   إحصائيان 

 الموقػػػؼ
 الثالث

 داؿ   3.667 8::.2 :23.9 64 سنكات خمس مف أقؿ
 3.178 :22.9 68 خمس سنكات مف أكثر   إحصائيان 

 الموقػػػؼ
 الرابع

 1.325- 2.985 :9.1 64 سنكات خمس مف أقؿ
 

 غير داؿ
 3.191 9.29 68 خمس سنكات مف أكثر  إحصائيان 

 الموقػػػؼ
 الخامس

 غير داؿ 2.229 2.741 8.98 64 سنكات خمس مف أقؿ
 2.844 8.62 68 خمس سنكات مف أكثر إحصائيان 

 جميػػػػع
 المواقؼ

 غير داؿ :1.24 99:.6 98.85 64 سنكات خمس مف أقؿ
 8.149 98.67 68 نكاتخمس س مف أكثر إحصائيان 

 9:.2 تساوي 1.16 داللة ومستوى " 219 " حرية درجة عند الجدولية (ت) قيمة

كػؿ  األخبلقػي فػي التضكيػر لدرجػة المحسػكبة  "ت" قيمػة  أف (5.6) رقػـ الجػدكؿ مػف يتضػح
 قيمػة  مف قؿأ المكاقؼ كجميع األكؿ كالمكقؼ الثاني كالمكقؼ الرابع كالمكقؼ الخامس مكقؼمف ال

 داللػة ذات فػركؽ تكجد ن  الأيمكف القكؿ  كبالتالي سنقبؿ الضرضية الصضرية ، حيثالجدكلية   "ت"
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 ،سػنكات الخبػرة لمتغيػر  المرشػديف التربػكييف تعػزل لػدل األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي إحصػائية
سػكاء  ةبسةنوا  الدبةر يتةأثر للمرشةدي  التربةويي  ت األدالق  التفكير مستوى ف  التغير أ  بمعن 

 متكسػط بمػغ حيػث ، خمػس سػنكات مػف أكثػرأك أصػحاب الخبػرة  خمػس مػف أقػؿأصػحاب الخبػرة 
 كبػانحراؼ 98.85 فػي جميػع المكاقػؼ سػنكات خمػس مػف أقػؿأصػحاب الخبػرة المرشػديف  درجػات
خمػػس  مػػف أكثػػرأصػػحاب الخبػػرة المرشػػديف  درجػػات تقريبػػان متكسػػط مسػػاكمكهػػك  99:.6 معيػػارم
 . 8.149 عيارمم كبانحراؼ 98.67 سنكات

في تضسير هذ  النتيجة أف مهنة اإلرشػاد هػي مهنػة أخبلقيػة بالدرجػة األكلػى ، ويرى الباحث 
فعمػى الػرغـ مػف أف فعمى المرشد أف يتحمى باألخبلؽ الضاضمة كيتصؼ بالتضكير األخبلقػي الػرزيف ، 
كييف ال يتػأثر مسػتكل مهنة اإلرشاد التربكم تعتبر جديدة في الحقؿ التعميمػي نجػد أف المرشػديف التربػ

المرشػػد ذكم الخبػػرات العاليػػة اكتسػػب التضكيػػر األخبلقػػي لػػديهـ بسػػنكات الخبػػرة ، كهػػذا يرجػػع إلػػى أف 
كهػي مهنػة الرسػؿ بمػا تشػع مػف عمى مدار األعكاـ التي عمؿ بها في مهنة التدريس ، هذ  الصضات 
مباتهـ باإلضافة إلى تعامم  كذلؾ مف خبلؿ تعامم  مع الطبلب كمعرفة حاجاتهـ كمتط،  قيـ كأخبلؽ

 مع الهيئة التدريسية كأكلياء األمكر .

أمػػػا المرشػػػد ذكم الخبػػػرات األقػػػؿ فهػػػك دارس لمهنػػػة اإلرشػػػاد كمػػػا تحممػػػ  مػػػف أسػػػاليب فػػػي  
، فيككف حكم  كدرجة تضكير  نابعاف عف دراية كخبرة عميقة فػي مجػاؿ التضكير كالحكـ عمى المكاقؼ 

 . التربكييف بسنكات الخبرة  ممرشديفلالتضكير األخبلقي  ر مستكلنبلحظ عدـ تأثلذا اإلرشاد ، 

أكبػر  األخبلقػي التضكيػر لدرجػة المحسػكبة  "ت"  نبلحػظ أف قيمػةأما بالنسبة لممكقؼ الثالث 
 ذات فركؽ ن  تكجدأيمكف القكؿ  حيث كبالتالي سنرفض الضرضية الصضرية الجدكلية  "ت" قيمة مف 
 سػنكات الخبػرةلمتغيػر  المرشػديف التربػكييف تعػزل لػدل األخبلقػي تضكيػرال مسػتكل فػي إحصػائية داللة

 . سنكات خمس مف أقؿلصالح 

 سػنكات خمػس مػف أقػؿ سػنكات الخبػرةأف في تضسير هذ  النتيجػة أف أصػحاب  ويرى الباحث
قػػراراتهـ نابعػػة عػػف درايػػة كخبػػرة عميقػػة فػػي مجػػاؿ اإلرشػػاد ، فهػػـ دارسػػيف متمكنػػيف مػػف تخصصػػهـ 

 كما أنهـ حديثك التخرج مف تخصص اإلرشاد .كمهنتهـ ، 
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 عرض نتائج الفرض الثالث والذي ينص عمى :
المرشػديف التربػوييف تعػزى  لػدى األخالقػي التفكير مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 ( . تخصصات أخرى –لمتخصص ) إرشاد 
 عينة  آراء متكسط بيف لمضركؽ t  اختبار باستخداـ الباحث قاـ الضرض هذا صحة مف كلمتحقؽ     
 ، ( تخصصات أخرل –إرشاد  ) التخصص متغير إلى تعزل األخبلقي التضكير مستكل في الدراسة
 ( .5.7) رقـ في جدكؿ مبينة كالنتائج

 
 (6.8) رقـ جدوؿ

 إلى تعزى األخالقي التفكير مستوى في الدراسة عينة أفراد آراء متوسط بيف لمفروؽ tاختبار 
 ( تخصصات أخرى –إرشاد  ) سنوات لتخصصمتغير 

 التفكير مواقؼ
 األخالقي

 العدد الجنس
 )ف(

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
(t) 

 مستوى
 الداللة

 1.595- 77:.3 84.:2 59 إرشاد األوؿ الموقؼ
 

 
 
 
 
 

 غير داؿ
 إحصائيان 

  
  
  

 3.656 4:.:2 73 تخصصات أخرل
 1.468- :5.19 55.:4 59 إرشاد الثاني الموقؼ

 :4.53 :7.:4 73 تخصصات أخرل
 2.987 3.637 :23.8 59 إرشاد الثالث الموقؼ

 2.725 23.16 73 تخصصات أخرل
 1.933 2.992 9.42 59 إرشاد الرابع الموقؼ

 :3.15 9.11 73 تخصصات أخرل 
 الموقػػػػػػؼ
 الخامس

 1.648- 2.895 8.69 59 إرشاد
 2.727 8.87 73 تخصصات أخرل

 1.3:5 8.735 98.96 59 إرشاد المواقؼ جميع
 6.697 98.59 73 تخصصات أخرل 

 9:.2 تساوي 1.16 داللة ومستوى " 219 " حرية درجة عند الجدولية (ت) قيمة

كػؿ  األخبلقػي فػي التضكيػر لدرجػة المحسػكبة  "ت" قيمػة  أف (5.7) رقػـ الجػدكؿ مػف يتضػح
كبالتػالي سػنقبؿ الضرضػية الصػضرية، الجدكليػة   "ت" قيمػة  مػف اقػؿ المكاقػؼ مكقؼ عمى حػدة كجميػع

ل لػد األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد نػ  الأيمكػف القػكؿ  حيػث
 األدالقة  التفكيةر مسةتوى فة  التغيةر أ  بمعنة  ، تخصػصلمتغيػر ال المرشػديف التربػكييف تعػزل
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الحاصػميف عمػى  المرشػديف درجػات متكسػط بمػغ حيػث ،بالتدصة   ريتةأث ت للمرشةدي  التربةويي 
 كهك مساكل تقريبان متكسط 8.735 معيارم كبانحراؼ 98.96في جميع المكاقؼ تخصص إرشاد 

 .  6.697 معيارم كبانحراؼ 98.59اإلناث  اتالمرشد درجات

ي فػػي تضسػػير هػػذ  النتيجػػة أف أصػػحاب التخصصػػات األخػػرل قػػد انػػدمجكا فػػ ويػػرى الباحػػث
العمػػؿ اإلرشػػادم عمػػى مػػدل سػػنكات العمػػؿ كمرشػػديف تربػػكييف ، كتضػػاعمكا مػػع الطػػبلب كمشػػاكمهـ ، 
بحيث أصبحكا أكثػر قػدرة عمػى مكاجهػة القضػايا كالمشػاكؿ التػي تحتػاج الستشػارات كبحػث مػف أجػؿ 
 التكصػػؿ إلػػى أفضػػؿ الحمػػكؿ ، كتمقػػكا الكثيػػر مػػف الػػدكرات كالبػػرامج الخاصػػة باإلرشػػاد التربػػكم كالتػػي
زادت مف مستكاهـ األكاديمي كالعممي في مجاؿ اإلرشاد التربػكم عمػى المسػتكل الضكػرم كالسػمككي ، 

بطريقة أخبلقية  اكبالتالي اكتسبكا الكثير مف المهارات التي تساعدهـ في أداء عممهـ كأصبحكا يضكرك 
كمرشػػػديف فػػػي حػػػؿ المكاقػػػؼ كالتعامػػػؿ مػػػع المشػػػكبلت التػػػي يكاجهكنهػػػا ، كالتػػػي تتناسػػػب مػػػع عممهػػػـ 

 تربكييف.

كمػا أف هنػاؾ تخصصػات عمػػى عبلقػة كطيػدة باإلرشػاد بػػؿ إف اإلرشػاد منبثػؽ منهػا مثػػؿ :  
عمػػـ الػػنضس ، لػػذا مػػف الصػػعب عزلهػػا عػػف اإلرشػػاد ، فعمػػـ الػػنضس تحػػدث عػػف التضكيػػر بشػػكؿ مضصػػؿ 

 كتناكؿ تعريضات  كخصائص  كأشكال  .....الخ ، ككذلؾ األخبلؽ .

ساسػػػػية التػػػػي يقػػػػكـ عميهػػػػا التضكيػػػػر األخبلقػػػػي قػػػػد قػػػػاـ أصػػػػحاب كبشػػػػكؿ عػػػػاـ فالمبػػػػادئ األ 
التخصصػػات األخػػرل بدراسػػتها أثنػػاء دراسػػتهـ الجامعيػػة ، كاف لػػـ تكػػف بشػػيء مػػف التضصػػيؿ ، كفػػي 
الجانب األخر فإف المرشديف التربكييف أصحاب تخصص اإلرشاد درسكا اإلرشاد كتعمقكا في  ، لهػذا 

خبلقػػي ، كالتضكيػػر األخبلقػػي قاعػػدة لكػػؿ البػػاحثيف كفػػي كػػؿ فهػػـ عمػػى مسػػتكل عػػالي مػػف التضكيػػر األ
العمػػـك ، كلػػذا فمػػف ذهبػػت أخبلقػػ  ذهبػػت همتػػ  كمهنتػػ  ، كهػػذا شػػيء طيػػب لجميػػع ، فػػاألخبلؽ عنػػد 

 المعمـ كالطبيب كالتاجر كالسائؽ كالطالب.

 في إحصائية داللة ذات فركؽ دك كجفمذلؾ يرل الباحث أف نتيجة هذ  الدراسة أظهرت عدـ   
فة   التغيةر أ  بمعنة تخصػص ، لمتغيػر ال المرشديف التربكييف تعػزل لدل األخبلقي التضكير مستكل

    بالتدص  . يتأثر ت للمرشدي  التربويي  األدالق  التفكير مستوى
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 عرض نتائج الفرض الرابع والذي ينص عمى :
 ديف التربػوييف تعػزىالمرشػ المينػي لػدى التوافػؽ مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 ( . إناث ذكور، ) لمتغير الجنس
 عينػة آراء متكسػط بػيف لمضػركؽ t اختبار  باستخداـ الباحث قاـ الضرض هذا صحة مف كلمتحقؽ     
فػي  مبينػة كالنتػائج ، ( إنػاث ذككر، ) الجنس متغير إلى تعزل األخبلقي التضكير مستكل في الدراسة
 ( .5.8) رقـ جدكؿ

 (6.9رقـ ) جدوؿ
 إلى تعزى التوافؽ الميني مستوى في الدراسة عينة أفراد آراء متوسط بيف لمفروؽ tاختبار 

  ( إناث ذكور، ) الجنس متغير
 العدد الجنس أبعاد التوافؽ الميني

 )ف(
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
(t) 

 مستوى
 الداللة

 داؿ    3.217- 3.779 21.95 67 ذكر واقع العمؿ بالمينة
 :3.46 22.96 65 أنث  إحصائيان 

البعػػػػػػد االقتصػػػػػػادي فػػػػػػي 
 المينة

 داؿ   4.263- 3.481 7.13 67 ذكر
 92:.2 8.44 65 أنث   إحصائيان 

 غير داؿ 2.836- 3.283 21.95 67 ذكر نظرة المجتمع لممينة
 :3.18 :22.6 65 أنث  إحصائيان 

العالقػػات االجتماعيػػة فػػي 
 المينة

 غير داؿ 1.167- 2.773 25.61 67 ذكر
 2.941 25.63 65 أنث   إحصائيان 

 غير داؿ 2.9:2- 3.5:8 24.16 67 ذكر الشعور اتجاه المينة
 3.1:9 :24.9 65 أنث   إحصائيان 

العالقػػة مػػع الرؤسػػاء فػػي 
 المينة

 غير داؿ 1.374- 2.455 :9.9 67 ذكر
 2.564 7:.9 65 أنث   إحصائيان 

 غير داؿ 1.986- 3.476 :6.: 67 ذكر ينيةالتنمية الم
 3.446 9:.: 65 أنث   إحصائيان 

 داؿ   3.474- 21.614 :84.8 67 ذكر جميع األبعاد
 9.766 89.24 65 أنث   إحصائيان 

 9:.2 تساوي 1.16 داللة ومستوى " 219 " حرية درجة عند الجدولية (ت) قيمة
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مػف كػؿ  فػي التكافؽ المهنػي لدرجة المحسكبة  "ت" قيمة  أف (5.8) رقـ الجدكؿ مف يتضح
كبالتػالي سػنرفض الضرضػية الجدكليػة   "ت" قيمػة  مػف أكبػر بعػاداأل كجميػعالبعػد األكؿ كالبعػد الثػاني 

 لػدل التكافػؽ المهنػي مسػتكل فػي إحصػائية داللة ذات فركؽ ن  تكجدأيمكف القكؿ  الصضرية ، حيث
المرشػديف  درجػات متكسػط بمػغ حيػث ،اإلنػاث  لصػالحس الجػنلمتغيػر  المرشػديف التربػكييف تعػزل

 درجػػػات متكسػػػطأقػػػؿ مػػػف كهػػػك  21.614 معيػػػارم كبػػػانحراؼ :84.8فػػػي جميػػػع المكاقػػػؼ  الػػػذككر
 . 9.766  معيارم كبانحراؼ 89.24 اإلناث اتالمرشد

أف المرأة تمتمؾ مف المشاعر كالعاطضة ما يمزمها لكي  في تضسير هذ  النتيجة  ويرى الباحث
ج فػػي مهنػػة اإلرشػػاد التػػي تعتبػػر مهنػػة المسػػاعدة كالخدمػػة اإلنسػػانية ، كمػػا أف طبيعتهػػا األنثكيػػة تنػػدم

كػأـ كمػػا تمتػاز بػػ  مػف رقػػة كلػػيف يقربهػا مػػف طالباتهػا باإلضػػافة إلػػى أف المػرأة تمتػػاز بقػدر كبيػػر مػػف 
دارة كطمبػػة كأكليػػاء أمػػكر لمػػا  الكضػػاءة فػػي إقامػػة العبلقػػات الطيبػػة مػػع الكسػػط المحػػيط مػػف معممػػيف كا 

تمتاز ب  مف سبلسػة فػي الحػديث كالكػبلـ ، كمػا أف المرشػدة تتعامػؿ مػع طالبػات كهػف يمتػزف بالرقػة 
كالمػػيف فيكػػكف التعامػػؿ معهػػف سػػهؿ عمػػى عكػػس المرشػػديف فهػػـ يتعػػاممكف مػػع طػػبلب كهػػـ يمتػػازكف 

 مقارنة مع اإلناث . ةبالعنؼ كالبلمباال

لبعد الخامس كالبعد السادس كالبعد السابع نبلحظ أف كالبعد الرابع كاالثالث  بعدأما بالنسبة لم
كبالتػالي سػنقبؿ الضرضػية  الجدكليػة  "ت" قيمػة أقؿ مػف  التكافؽ المهني لدرجة المحسكبة  "ت"  قيمة

 لػدل التكافػؽ المهنػي مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدال ن  أيمكف القكؿ  حيث الصضرية
للمرشةدي   التكافػؽ المهنػي مسةتوى فة  التغيةر أ  بمعن  ، الجػنس لمتغير المرشديف التربكييف تعزل

 بالجن  . يتأثر ت التربويي 

فػػي تضسػػير هػػذ  النتيجػػة أف المرشػػديف الػػذككر مػػنهـ كاإلنػػاث يػػدرؾ كػػؿ مػػنهـ  ويػػرى الباحػػث
تقدير المجتمع لمهنة اإلرشاد كأهميتها ، كما يدرككف العبلقات االجتماعية لممرشد مع المحيطيف بػ  
عمػػى أنهػػا عبلقػػة جيػػدة ككػػذلؾ الشػػعكر اتجػػا  المهنػػة شػػعكران طيبػػان ك العبلقػػة مػػع رؤسػػاء العمػػؿ كمػػا 

 يتمقكف الدعـ المناسب لممهنة مف المسئكليف .

 في الجنسيف بيف فركؽ كجكد أثبتت التي (2000عبد القادر ) دراسة النتيجة مع هذ  كتتضؽ
 مػف آخػر عػدد نتائج مف النتيجة هذ  تختمؼ بينما،  اإلناث لصالح كالضركؽ التكافؽ المهني مستكل

( ، كدراسػػة أبػػك غػػالي 2007أبػػك هػػدركس ) كدراسػػة ، (2002دراسػػة الشػػافعي ) : مثػػؿ الدراسػػات
 في الجنسيف فركؽ بيف كجكد عدـ عمى أكدت كالتي (2010( ، كدراسة فحجاف )2009كبسيسك )
 . الجنس متغير إلى تعزل التكافؽ المهني مستكل
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 في تمثؿت، فالعينة في الدراسة الحالية المرأة  طبيعة إلى تعكد النتيجة هذ  أف احثالب ويرى
مشػاعر الرضػا عػف العمػؿ كالعبلقػات مػع متمثػؿ فػي  التكافؽ المهنػيالمرشديف التربكييف الذم يعتبر 
حساسػػ  بالتقبػػؿ مػػف اآلخػػريف ، فالمرشػػدة قػػد الػػزمبلء كمػػع اإلدارة المدرسػػية  كالعبلقػػات مػػع الطػػبلب كا 

تككف أكثر تكافؽ مف المرشد كذلؾ بحكـ تعاممها مع الطالبات ، فالطالبات أكثػر هػدكء مػف الطػبلب 
كأسهؿ في التعامػؿ كأكثػر تقػببل  لمنصػائح ، كالنسػاء بصػضة عامػة أكثػر التزامػان مػف الرجػاؿ بالكاجبػات 

 .المنكطة بهف 

فمهنػػػة التػػػدريس ال ، معممػػػيف بينمػػػا فػػػي الدراسػػػات المختمضػػػة مػػػع هػػػذ  الدراسػػػة كانػػػت العينػػػة 
تختمػػػؼ مػػػف حيػػػث ككسػػػائمها كطرقهػػػا فػػػالمعممكف كالمعممػػػات يطبقػػػكف نضػػػس الطػػػرؽ كيكاجهػػػكف نضػػػس 

فمػػذلؾ المتاعػػب كيتعرضػػكف إلػػى نضػػس العبلقػػات سػػكاء مػػع الطػػبلب أك رؤسػػاء األقسػػاـ أك المشػػرفيف 
 . التكافؽ المهني في  مع الذككر اإلناثتساكل 

 نص عمى :عرض نتائج الفرض الخامس والذي ي
 ىالمرشػديف التربػوييف تعػز  لػدى المينػي مسػتوى التوافػؽ فػي إحصػائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 . ( خمس سنوات مف أكثر –سنوات  خمس مف أقؿ ) في اإلرشاد التربوي الخبرة لسنوات

 آراء متكسػط بػيف لمضػركؽ t  اختبػار باسػتخداـ الباحػث قػاـ الضػرض هػذا صػحة مف كلمتحقؽ
 سنكات  خمس مف أقؿ ) متغير سنكات الخبرة إلى تعزل األخبلقي التضكير مستكل في ةالدراس عينة
 ( .5.9) رقـ في جدكؿ مبينة كالنتائج ، ) خمس سنكات مف أكثر–   

 (:.6رقـ ) جدوؿ
 إلى تعزى الميني التوافؽ مستوى في الدراسة عينة أفراد آراء متوسط بيف لمفروؽ tاختبار 

 ( خمس سنوات مف أكثر– سنوات  خمس مف أقؿ ) متغير سنوات الخبرة
أبعاد التوافؽ 

 الميني
 العدد الخبرة

 )ف(
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
(t) 

 مستوى
 الداللة

واقػػػػػع العمػػػػػؿ 
 بالمينة

 93:.1 3.656 22.69 64 سنكات خمس مف أقؿ
 

 غير داؿ
 3.686 22.22 68 خمس سنكات أكثر مف  إحصائيان 

البعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
القتصػػػػػػػػػادي ا

 في المينة

 1.682 85:.2 :7.8 64 سنكات خمس مف أقؿ
 

 غير داؿ
 3.647 7.65 68 خمس سنكات مف أكثر إحصائيان 
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نظرة المجتمع 
 لممينة

 :1.32 3.143 22.39 64 سنكات خمس مف أقؿ
 

 غير داؿ
 ::3.3 :22.2 68 خمس سنكات مف أكثر  إحصائيان 

العالقػػػػػػػػػػػػػػػات 
االجتماعيػػػػػػػػة 

 في المينة

 :1.54 3.374 25.69 64 سنكات خمس مف أقؿ
 

 غير داؿ
 :6:.2 25.55 68 خمس سنكات مف أكثر إحصائيان 

الشعور اتجاه 
 المينة

 غير داؿ 2.6:8 3.723 24.23 64 سنكات خمس مف أقؿ
 3.6:1 24.29 68 خمس سنكات مف أكثر  إحصائيان 

العالقػػػػػة مػػػػػع 
الرؤسػػاء فػػػي 

 المينة

 داؿ   3.322 2.547 34.: 64 سنكات خمس مف أقؿ
 2.413 9.76 68 خمس سنكات مف أكثر إحصائيان 

التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المينية

 داؿ   :4.56 68:.2 21.66 64 سنكات خمس مف أقؿ
 3.581 18.: 68 خمس سنكات مف أكثر  إحصائيان 

جميػػع األبعػػاد 
والدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الكمية

 داؿ   2.510 8::.9 88.96 64 خمس سنكات مف أقؿ
21.43 74.12 68 خمس سنكات مف أكثر  إحصائيان 

3 
 9:.2 تساوي 1.16 داللة ومستوى " 219 " حرية درجة عند الجدولية (ت) قيمة

مػف كػؿ  فػي التكافؽ المهنػي لدرجة المحسكبة  "ت" قيمة  أف (5.9) رقـ الجدكؿ مف يتضح
الجدكليػة   "ت" قيمػة  مػف قػؿأ كالبعػد الثالػث كالبعػد الرابػع كالبعػد الخػامس البعػد األكؿ كالبعػد الثػاني

 فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد نػ  الأيمكػف القػكؿ  كبالتالي سنقبؿ الضرضية الصضرية ، حيث
 فة  التغير أ  بمعن  ،سنكات الخبػرة لمتغير  المرشديف التربكييف تعزل لدل التكافؽ المهني مستكل

 . كات الخبرةبسن يتأثر تممرشديف التربكييف ل التكافؽ المهني مستوى

في تضسير هذ  النتيجة أف سػنكات الخبػرة ال تػؤثر فػي إدراؾ المرشػديف لعممهػـ  ويرى الباحث
كاتجػػاههـ نحػػك العمػػؿ ، ككػػذلؾ البعػػد االقتصػػادم لممهنػػة كنظػػرة المجتمػػع لممهنػػة كالعبلقػػات الطيبػػة 

  لممحيطيف بهـ كشعكر المرشديف اتجا  المهنة كمدل رغبتهـ في اإلرشاد التربكم .

 المحسػكبة  "ت"  نبلحػظ أف قيمػة بعػاداأل كجميػع سػابعال كالبعػد السػادس بعػدأمػا بالنسػبة لم
 حيػث كبالتػالي سػنرفض الضرضػية الصػضرية الجدكليػة  "ت" قيمػة أكبػر مػف  التكافػؽ المهنػي لدرجػة

ف المرشديف التربكيي لدل التكافؽ المهني مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ ن  تكجدأيمكف القكؿ 
أف المرشػديف التربػكييف  عمػى يػدؿ كهػذا ، سػنكات خمػس مػف أقؿلصالح  سنكات الخبرةلمتغير  تعزل
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عنػد  التكافػؽ المهنػي مفأكبر  التكافؽ المهني مف درجة لديهـ سنكات خمس مف أقؿالخبرة أصحاب 
 أقػؿأصػحاب الخبػرة المرشػديف  درجػات متكسػط بمػغ حيػث ، خمػس سػنكات مػف أكثرأصحاب الخبرة 

 متكسػػط أكبػػر مػػفكهػػك  8::.9معيػػارم كبػػانحراؼ 88.96 فػػي جميػػع المكاقػػؼ سػػنكات مػػسخ مػػف
 . 21.433 معيارم كبانحراؼ 74.12 خمس سنكات مف أكثرأصحاب الخبرة المرشديف  درجات

أف مصػػػػطمح " مرشػػػػد تربػػػػكم " يعتبػػػػر جديػػػػد فػػػػي  فػػػػي تضسػػػػير هػػػػذ  النتيجػػػػة ويػػػػرى الباحػػػػث
ما هـ إال مدرسيف مف تخصصات أخرل مثؿ عمـ الػنضس  المدارس، كالمرشديف ذكم الخبرات العالية

كغيرها مف التخصصات ذات العبلقة باإلرشاد تػـ تحػكيمهـ إلػى مرشػديف ، أمػا المرشػديف الجػدد فهػـ 
متخصصػػيف فػػي اإلرشػػاد الػػذم هػػك قسػػـ جديػػد فػػي الجامعػػات ،  باإلضػػافة إلػػى أف المرشػػديف الجػػدد 

ضاعػػؿ مػػع المهنػػة عمػػى عكػػس المرشػػديف ذكم الخبػػرات يتحمػػكف بػػركح عاليػػة مػػف النشػػاط كالعطػػاء كالت
 العالية فهـ قطعكا شكط مف المسيرة التعميمية كركحهـ العطائية قمت .

 مسػتكل فػي فػركؽ كجػكد أثبتػت التػي (2001) السػمادكني دراسػة النتيجػة مػع هػذ  كتتضػؽ
 مػف آخػر عػدد جنتػائ مػف النتيجػة هػذ  تختمػؼ بينمػا،  سػنكات الخبػرةلمتغيػر  تعػزل التكافػؽ المهنػي

 كجػكد عػدـ عمػى أكػدت كالتػي (2010دراسة فحجػاف )ك  (2009دراسة )الصعب ) : مثؿ الدراسات
 . سنكات الخبرة متغير إلى تعزل التكافؽ المهني مستكل فركؽ في

عينة المرشديف التربكييف المسػتهدفيف فػي  أف طبيعة إلى تعكد النتيجة هذ  أف الباحث ويرى
لتػكهـ مػف  امرشػديف أصػحاب خبػرة أقػؿ مػف خمػس سػنكات حيػث قػد تخرجػك كخاصػة ال، هذ  الدراسة 

قسـ اإلرشاد التربكم في الجامعات الضمسػطينية المختمضػة كتمقػكا فػي هػذ  الجامعػات المهػارات كالطػرؽ 
، كذلػؾ بنػػاءن عمػػى مػػا  ةالمناسػبة لمتعامػػؿ مػػع طػبلب المػػدارس كالتعامػػؿ مػع الػػزمبلء كاإلدارة المدرسػػي

الجامعية ، فهـ يعرفكف ما هك مطمكب منهـ كما هك محذكر عميهـ فعم  ، بعكػس  تمقك  في دارستهـ
نما تـ تحكيمه اأصحاب الخبرة العالية ، حيث أف كثير منهـ لـ يتمقك  مف معمميف إلى  ـعمـ اإلرشاد كا 

مرشديف أك أنهـ تمقكا عمكمان قريب مف اإلرشاد كلكف ليس اإلرشاد ، كبالتالي أظهػرت نتيجػة الدراسػة 
  التكافؽ المهني لصالح أصحاب خبرة اقؿ مف خمس سنكات . 

، مف مرشديف مف البيئة السعكدية بينما في الدراسات المختمضة مع هذ  الدراسة كانت العينة 
كاإلرشػػاد فػػي الجامعػػات السػػعكدية منػػذ زمػػف بعيػػد يػػدرس كبالتػػالي فجميػػع المرشػػديف التربػػكييف درسػػكا 

 فركؽ كجكدفمذلؾ يرل الباحث أف دراسة السعكدية  أظهرت عدـ أسس التكجي  كاإلرشاد بشكؿ جيد 
 سنكات الخبرة كبالتالي اختمضت مع الدراسة الحالية .لمتغير  تعزل التكافؽ المهني مستكل في
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 عرض نتائج الفرض السادس والذي ينص عمى :
ييف تعػزى المرشػديف التربػو  المينػي لػدى التوافػؽ مسػتوى فػي إحصػائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 ( . تخصصات أخرى –لمتخصص ) إرشاد 
 آراء متكسػط بػيف لمضػركؽ t اختبػار  باسػتخداـ الباحػث قػاـ الضػرض هػذا صػحة مف كلمتحقؽ

تخصصػات  –إرشػاد  ) التخصػص متغيػر إلػى تعػزل األخبلقػي التضكيػر مسػتكل فػي الدراسػة عينػة
 ( .5.10) رقـ في جدكؿ مبينة كالنتائج ، ( أخرل

 (6.21رقـ ) جدوؿ
 إلى الميني تعزى التوافؽ مستوى في الدراسة عينة أفراد آراء متوسط بيف لمفروؽ tاختبار 

 ( تخصصات أخرى –إرشاد  متغير سنوات لتخصص)
أبعاد التوافؽ 

 الميني
 العدد التخصص

 )ف(
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
(t) 

 مستوى
 الداللة

 غير داؿ 1.197 - 3.353 22.42 59 إرشاد واقع العمؿ بالمينة
 3.911 22.46 73 تخصصات أخرل إحصائيان 

البعد االقتصادي فػي 
 المينة

 1.356- 8::.2 7.71 59 إرشاد
 

 غير داؿ
 3.596 7.82 73 تخصصات أخرل  إحصائيان 

نظػػػػػػػػػػرة المجتمػػػػػػػػػػع 
 لممينة

 غير داؿ 2.156 13:.2 22.59 59 إرشاد
 3.426 22.16 73 تخصصات أخرل  إحصائيان 

العالقات االجتماعيػة 
 في المينة

 1.269 - 79:.2 25.59 59 إرشاد
 

 غير داؿ
 2.666 25.64 73 تخصصات أخرل  إحصائيان 

الشػػػػػػػػػػعور اتجػػػػػػػػػػاه 
 المينة

 غير داؿ 2.579 :2.95 24.94 59 إرشاد
 3.744 24.29 73 تخصصات أخرل  إحصائيان 

العالقة مع الرؤسػاء 
 في المينة

 داؿ   4.191 2.636 49.: 59 إرشاد
 2.292 9.69 73 تخصصات أخرل إحصائيان 

 غير داؿ 2.465 :3.29 21.24 59 إرشاد التنمية المينية
 3.559 63.: 73 تخصصات أخرل  إحصائيان 

 غير داؿ 2.323 9.329 88.32 59 إرشاد جميع األبعاد
:21.9 3:.85 73 تخصصات أخرل  إحصائيان 

6 
 9:.2 تساوي 1.16 داللة ومستوى " 219 " حرية درجة عند ليةالجدو  (ت) قيمة
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كػؿ  فػي التكافػؽ المهنػي لدرجػة المحسػكبة  "ت" قيمػة  أف (5.10) رقػـ الجػدكؿ مػف يتضػح
 األبعاد كجميع كالبعد السابع كالبعد الثالث كالبعد الرابع كالبعد الخامس مف البعد األكؿ كالبعد الثاني

 تكجػد نػ  الأيمكػف القػكؿ  كبالتػالي سػنقبؿ الضرضػية الصػضرية ، حيػث الجدكليػة  "ت" قيمػة  مػف اقػؿ
لمتغيػر  المرشػديف التربػكييف تعػزل لػدل التكافػؽ المهنػي مسػتكل فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ

 درجػة لػديهـ الحاصػميف عمػى تخصػص إرشػاد أف المرشػديف التربػكييف  عمى يدؿ كهذا ، تخصصال
 ،الحاصميف عمى تخصصػات أخػرلعند  التكافؽ المهني مف رجةتساكم تقريبان د التكافؽ المهني مف

      فػػػػػي جميػػػػػع المكاقػػػػػؼ الحاصػػػػػميف عمػػػػػى تخصػػػػػص إرشػػػػػاد  المرشػػػػػديف درجػػػػػات متكسػػػػػط بمػػػػػغ حيػػػػػث
 8:.85اإلنػػػاث  اتالمرشػػػد درجػػػات متكسػػػط قريػػػب مػػػفكهػػػك  439.: معيػػػارم كبػػػانحراؼ 88.13
 .  21.358 معيارم كبانحراؼ

أكبػر مػف  التكافػؽ المهنػي لدرجة المحسكبة  "ت"  ظ أف قيمةنبلح السادس بعدأما بالنسبة لم
 ذات فػركؽ نػ  تكجػدأيمكػف القػكؿ  حيػث كبالتػالي سػنرفض الضرضػية الصػضرية الجدكليػة  "ت" قيمػة 
لصػالح  التخصػصلمتغير  المرشديف التربكييف تعزل لدل التكافؽ المهني مستكل في إحصائية داللة

 اإلرشاد .

ذ  النتيجػػة أف أصػػحاب التخصصػػات األخػػرل قػػد انػػدمجكا فػػي فػػي تضسػػير هػػ ويػػرى الباحػػث
العمػػؿ اإلرشػػادم عمػػى مػػدل سػػنكات العمػػؿ كمرشػػديف ، فهػػـ يعممػػكف مػػع الطػػبلب بشػػكؿ يػػكمي كمػػا 
يكاجهػػػك  مػػػف قضػػػايا كمشػػػاكؿ تحتػػػاج الستشػػػارات كبحػػػث مػػػف أجػػػؿ التكصػػػؿ إلػػػى أفضػػػؿ الحمػػػكؿ ،  

مػـ اإلرشػاد ، كمػا أنهػـ يتمقػكف الػدكرات كيعممػكف عمػى االسػتضادة مػف كػؿ مػا يحصػؿ مػف جديػد فػي ع
الخاصة باإلرشاد مف قبػؿ كزارة التربيػة كالتعمػيـ بشػكؿ مسػتمر ، كذلػؾ بهػدؼ النهػكض بهػـ أكاديميػان 
كعمميان ، كمػا أف هنػاؾ تخصصػات عمػى عبلقػة كطيػدة باإلرشػاد بػؿ إف اإلرشػاد منبثػؽ منهػا مثػؿ : 

 عمـ النضس .

القائمػػة  ـمػع رؤسػاءه ةعبلقػإرشػاد كػانكا أكثػػر  أف الحاصػميف عمػػى تخصػص ويػرى الباحػث
كقػػػد يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى معهػػػـ  ـرضػػػا عػػػف أسػػػمكب تعػػػاممه أكثػػػرعمػػػى اإلنصػػػاؼ كالمػػػدح كالتشػػػجيع ك 

تخصصػهـ فػػي اإلرشػػاد كبالتػالي فهػػـ أكثػػر تضهمػػان لمعمميػة اإلرشػػادية كأكثػػر اسػتيعابان لمػػا يطمػػب مػػنهـ 
نػ  ( الػذم أظهػرت الدراسػة أ الرؤسػاء فػي المهنػة العبلقػة مػعمف قبؿ رؤسائهـ لذلؾ البعد السادس ) 

لمتغيػر  المرشػديف التربػكييف تعػزل لػدل التكافػؽ المهنػي مسػتكل فػي إحصػائية داللة ذات فركؽ تكجد
 اإلرشاد .لصالح  التخصص
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 نتائج الفرض السابع والذي ينص عمى : ضعر 
 التوافػؽمسػتوى خالقػي و األ التفكيػرف مسػتوى بػي إحصػائية داللػة ذات ارتباطيػو عالقػة توجػد ال

 المرشديف التربوييف . الميني لدى
 معامػؿ إليجػاد بيرسػكف اختبػار باسػتخداـ الباحثػة قامػت الضػرض هػذا صػحة مػف كلمتحقػؽ

 رقػـ جػدكؿ فػي مكضػح هػك كمػا التكافػؽ المهنػي ، كمسػتكل األخبلقػي التضكيػر بػيف مسػتكل االرتبػاط
(5.11 ). 

 (6.22رقـ ) جدوؿ
 التوافؽ الميني ومستوى األخالقي تفكيرال مستوى بيف العالقة

 اإلحصاء التكافؽ المهني  المقياس
 معامؿ االرتباط 0.073 التضكير األخبلقي

 مستوى الداللة غير دالة إحصائيا

 التضكيػر مسػتكل بػيف ان إحصػائي دالػة عبلقػة كجػكد عػدـ (5.11) رقػـ الجػدكؿ مػف يتضػح
بيرسػكف  معامػؿ ارتبػاط بمػغ حيػث يف التربػكييف ،كمسػتكل التكافػؽ المهنػي لػدل المرشػد األخبلقػي
 .  1.559كمستكل داللة  1.184

فػػي تضسػػير  لهػػذ  النتيجػػة المرشػػديف التربػػكييف إلػػى قسػػميف ، القسػػـ األكؿ هػػـ  قسػػـ الباحػػث
الػػذيف يتمتعػػكف بقػػدر كفيػػر مػػف التضكيػػر األخبلقػػي كينقصػػهـ التكافػػؽ المهنػػي كالقسػػـ الثػػاني هػػـ أكلئػػؾ 

كفير مف التكافؽ المهني كفي المقابؿ نقص في التضكير األخبلقي مع العمـ أف هنػاؾ الذيف لديهـ كـ 
 بعض المرشديف يتمتعكف بتضكير أخبلقي كتكافؽ مهني جيديف . 

فأكلئػؾ الػػذيف لػديهـ تضكيػػر أخبلقػي عػػالي كتكافػػؽ مهنػي مػػنخضض نسػبيان عائػػد ذلػؾ إلػػى عػػدة 
كثير يعتقػدكف أف مهنػة اإلرشػاد مهنػة غيػر ضػركرية أسباب منهػا : النظػرة السػمبية لمهنػة اإلرشػاد فػال

كليس لها دكران في بناء المجتمع ، فنجػد أف الكثيػر مػف أكليػاء األمػكر ال يتضػاعمكف مػع المرشػديف كال 
يمبكف دعكاتهـ مف اجتماعات كحكارات كغيرها ، كما تمعب الهيئة التدريسية مف مدير كمعممػيف دكران 

شػاد ، فنجػد أف بعػض المػدراء يرهقػكف المرشػديف باألعمػاؿ اإلداريػة التػي كبيران في فاعمية عمميػة اإلر 
 ال تعتبر مف كاجباتهـ المطالبيف بها ، فتككف العبلقة مشحكنة بالتذمر كعدـ تقبؿ الطرؼ األخر .

شػػكاكيهـ مػػف الطػػبلب  فكمػػا نجػػد أف بعػػض المعممػػيف ال يتضػػاعمكف مػػع المرشػػديف فيكجهػػك  
ممرشد ، باإلضافة إلى عدـ السماح لمطمبة في بعض الحصص بػالنزكؿ لممدير مباشرة دكف التكج  ل
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إلػػى الجمسػػات اإلرشػػادية ، كمػػا نجػػد عػػدـ تػػكفر الكقػػت كالمكػػاف المناسػػبيف لممرشػػديف التربػػكييف ألداء 
 أعمالهـ عمى الكج  المطمكب ، فنجد أف غرؼ اإلرشاد غير مهيأة لمعممية اإلرشادية .

ران كبيػران فػي انػدماج المرشػد التربػكم فػي مهنتػ  ، حيػث يػرل كما يمعػب البعػد االقتصػادم دك  
الػػبعض أف راتػػبهـ ال يناسػػب الجهػػد الػػذم يقكمػػكف بػػ  ، كآخػػريف يػػركف قمػػة فػػرص الترقيػػة فػػي مهنػػة 
اإلرشاد مقارنة بالمهف األخرل عمى الرغـ مف الجهكد التي يقكمكف بها ، ككؿ ذلػؾ يػؤثر سػمبان عمػى 

 تكافقهـ المهني .

دـ كجػػكد عبلقػػة إلػػى عػػدـ قػػدرة المرشػػديف التربػػكييف ، كحتػػى الػػذيف لػػديهـ تضكيػػر كقػػد يعػػكد عػػ
أخبلقي عاؿ ، عمػى تطكيػع أك أثػراء المهنػة بػاألخبلؽ ، مػع أنهػـ يسػتخدمكف ميراثػان أخبلقيػان عاليػان ، 

 لكنهـ ضعضاء في استثمار ذلؾ في المهنة ، كهذا كاضح مع كثير مف المرشديف .

لمرشديف التربكييف هـ الذيف يتمتعكف بقدر عالي مف التكافؽ مع مهنػة أما القسـ الثاني مف ا
اإلرشاد كلكف ينقصهـ التضكير األخبلقي السكم ، فمنهـ مف يعطي القانكف سمطة في تضكير  ، كيسند 
األحكػاـ تبعػػان لمػػا يقرهػا القػػانكف كالنظػػاـ ، كمػنهـ مػػف يعطػػي المنضعػة النسػػبية الحػػظ الػكفير فػػي اتخػػاذ 

كمػػنهـ مػػف يكػػكف أسػػير الخػػكؼ كالطاعػػة كذلػػؾ لمػػا تربػػى كنشػػأ عميػػ  ، كمػػنهـ مػػف يػػرل أف القػػرار ، 
 عمي  مسايرة الناس في أحكام  ألن  جزء منهـ ، كبذلؾ يتدنى مستكل التضكير األخبلقي لديهـ . 

كيػرل الباحػػث ممػػا سػػبؽ سػػببان فػػي تضسػػير عػػدـ كجػػكد عبلقػػة بػػيف التضكيػػر األخبلقػػي كالتكافػػؽ 
 المهني . 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

 توصيات الدراسة :   
الػنضس  كعمػـ التربية كأمبلن في االستضادة لممختصيف في الدراسة هذ  نتائج عن  أسضرت ما ضكء عمى

  :يكصي الباحث بما يمي

بػالتضكير األخػبلؽ كغػرس القػيـ األخبلقيػة لػدل  كالتعمػيـ التربيػة فػي ضػركرة اهتمػاـ المسػئكليف -1
 البرامج التدريبية الداعمة لمتطكر في هذا الجانب .  المرشديف التربكييف مف خبلؿ تكفير

هةذ  األسة  فة   واسةتددام  ، اإلسالمي  األس  عل  المبن  النفس  اإلرشاد ببرام  اتهتمام -3 

التفكير األدالق  عند المرشدي  التربويي  .  تنمي

 النمػك تحضيػز إلػى ادفػةاله األخبلقيػة المناقشػات إجػراء عمى المرشديف كتدريبهـ بإعداد االهتماـ -4
 . الطمبة لدل األخبلقي

النهػػػكض بالمؤسسػػػات التربكيػػػة كاالجتماعيػػػة كبػػػث الػػػكعي اإلعبلمػػػي الػػػذم يسػػػاهـ فػػػي تػػػدعيـ  -5
 األخبلؽ عند أفراد المجتمع كخاصة المرشد التربكم .

 االهتماـ بنمك الضرد نضسيان كاجتماعيان كأخبلقيان كجكانب الشخصية بشكؿ عاـ . -5
بكاجبػاتهـ بشػكؿ مناسػب ،  اتماـ بمطالب المرشديف التربكييف كتمبية احتياجاتهـ حتػى يقكمػك االه -6

 الكظيضي . ركتحقيؽ االستقرا
العمؿ عمى االهتماـ بالركاتب كالعمؿ أف تككف الركاتب مناسبة مع ما يقكـ ب  المرشد مف جهػد  -8

 .كتعب 
تعزيػػز مػػف قػػدراتهـ عمػػى مكاجهػػة ضػػغكط تبصػػير المرشػػديف التربػػكييف بالمزيػػد مػػف المعمكمػػات ل -9

 كالعمؿ عمى تمبية احتياجاتهـ .، العمؿ 
 كميػكلهـ اهتمامػاتهـ مػع تتضػؽ التػي مهنػةال ختيػارال بنػائهـيف إلتاحػة الضرصػة ألالكالػد تكعيػة - :

 في المستقبؿ يعتبر مف مقكمات النجاح في المهنة . ف التكافؽ المهنيكقدراتهـ ، أل
المرشديف  للد التكافؽ المهني مستكل تحسيف إلى الهادفة كالمشاريع البرامج مف المزيد إطبلؽ -10

 كبر .أالتربكييف كاندماجهـ في العمؿ بشكؿ 

 مقترحات الدراسة :
م   عدد يقترح الباح  فع  نتائ  م  الدراس  هذ  إلي  توصل  ما تدعيم عل  العمل بهدف

 :الدراسا  

 . أخرل عينات مع لكفقي كعبلقت  بالتكافؽ المهني ك عف التضكير األخبل بدراسات القياـ -1
  لدل المرشديف التربكييف ..كمهارة حؿ المشكبلت األخبلقي التضكير بيف العبلقة دراسة -2
  .كسمات الشخصية لدل المرشديف التربكييف  األخبلقي التضكير بيف العبلقة دراسة - 3
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 هات الدينية لدل المرشديف التربكييف .األخبلقي كاالتجا التضكير بيف العبلقة دراسة  -4
 متخضيؼ مف الضغكط المهنية لدل المرشديف التربكييف .لفاعمية برنامج إرشادم  -5
 العكامؿ المسئكلة عف األداء المهني لممرشد التربكم . -6
فاعلَ برنامجإرشادًلتنمَ القَ األخالقَ لذىعَن منالمرشذٍنالتربوٍَن. -7
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 أواًل : المصادر :
 القرآف الكريـ . -

 ثانيًا : المراجع العربية :
 عبيدة أبك تحقيؽ ،الصحيحة  األحاديث سمسمة  ):2002 (الديف ناصر محمد األلباني ،  .2

 .الرياض كالتكزيع، لمنشر المعارؼ مكتبة سمماف، آؿ حسف بف مشهكر         
الثقافػة  مكتبػة األعػراؽ ، وتطييػر األخػالؽ تيػذيب (:1959 ( عمػي أبػي ، مسػككي  ابػف .3

 .مصر  الدينية ،
  . القاهرة ، المعارؼ دار ، 7ج ، العرب لساف): 1981 الديف ) جماؿ ، منظكر ابف .4
 األطضػاؿ لػدل الخمقيػة األحكػاـ تنميػة برنػامج فاعميػة(: 2002ميرة  )سػ الحسػف ، أبػك .5

 ، 8العػدد  ، والتنميػة الطفولػة مجمػة دكتػوراة ، رسػالة ،األسػرية  مػف الرعايػة المحػركميف
   . 207 -199ص ص  ، 2مجمد 

عينػة  عمػى ميدانيػة دراسػة - بػالتفوؽ وعالقتػو الخمقػي النمو (:2006سامي ) بي  ، أبك .6
  الحصػف شػبكة مكقػع المنصػكرة ، جامعػة ، التربيػة كميػة ، الريػاض مػدارس تالميػذ مػف

  . www. bafree.net/forums/showthread.php النضسي
 مرحمػة إلػى الجنػيف مرحمة مف اإلنساف نمو :(1990 آمػاؿ ) كصادؽ ، فؤاد حطب ، أبك .7

 . القاهرة  المصرية ، األنجمك مكتبة،  2ط ،المسنيف 
التكافؽ المهني كعبلقت  ببعض المتغيػرات المهنيػة كالشخصػية (: 1997أبك عريج ، محمد ) .8

، كميػة التربيػة  ، منشػورة غيػر ماجسػتير رسالة،  لدل المرشديف الطبلبييف بمدينة الريػاض
 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ، الرياض .

   إدارة ببأسػالي كعبلقتػ  المهنػي التكافػؽ(: 2009أبػك غػالى ، عطػاؼ كبسيسػك ، نػادرة ) .9
 ، اإلسػالمية الجامعػة مجمػة ، غػزة محافظػات فػي الثانكيػة مػديرم المػدارس لػدل الصػراع
 . 464 - 419 ص ص ، 17 المجمد،  2 العدد

كعبلقتهػا  الضمسػطينييف األسػرل لػدل التعػذيب تجربػة: (2008) الناصػر عبػد ، قػاعكد أبػك .:
 .غزة، اإلسبلمية الجامعة، بيةالتر  كمية ، منشورة غير ماجستير رسالة ،األخبلقي بالتضكير

، مطبعػة  مقدمة في الصػحة النفسػية(: 1998أبك مصطضى ، نظمي كالنجار ، محمد ) .21
 د ، غزة .امقد

االحتراؽ الكظيضي لدل المعمميف بمحافظات غزة كعبلقت  : (2007أبك هدركس ، ياسرة ) .22
ة بنػػي سػػكيؼ ، ، جامعػػ مجمػػة كميػػة التربيػػة، بمسػػتكل أدائهػػـ التدريسػػي كتػػكافقهـ المهنػػي 

 . 169-123، ص ص 9العدد
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                     لػدل  اإلرشػادية المهػارات لتنميػة تػدريبي برنػامج فعاليػة(: 2008يكسػؼ ، محمػد ) أبػك .23
 غيػر ماجسػتير رسػالة ، غػزة بقطػاع الغػكث ككالػة مػدارس فػي النضسػييف المرشػديف
 . غزة،  اإلسبلمية الجامعة،  التربية كمية ،منشورة

  كالمسػػتكل الدراسػػي بالتحصػػيؿ كعبلقتػػ  األخبلقػػي النمػػك(: 2002سػػماء ) ب آدـ ، .24
 مجمة الرسمية ، دمشؽ مدينة مدارس في ميدانية دراسة – لؤلسرة االقتصادم االجتماعي

 . 244 – 244ص ص  ، 18المجمد  ، 1العدد ،التربوية  لمعمـو دمشؽ  جامعة
 ، مكتبة لبناف ، بيركت. عيةمعجـ مصطمحات العمـو االجتما (:1977بدكم ، احمد ) .25
  تحقيؽ الترمذي، سنف (:1996) سكرة بف عيسى بف محمد الحافظ اإلماـ الترمذم ،  .26
  .الرياض كالتكزيع ، لمنشر المعارؼ مكتبة سمماف ، آؿ حسف بف مشهكر عبيدة أبك       
، النهضػة 1ط( ،  النظريػة واالسػتراتيجيات األسػس) التفكيػر (:1996 (مجػدم ، حبيػب .27

 لمصرية ، القاهرة .ا
 – التربية كمية حولية ، الخمقية والتربية الخمقي النمو :( 1984 الضتاح ) عبد حجاج ، .28

 .20 -1ص  ، ص 3العدد الثالثة ، السنة ،قطر جامعة
، دار الػدعكة  1ط،  مختصر دستور األخػالؽ فػي القػرآف(: 1996حممي ، مصػطضى  ) .29

 لمطبع كالنشر ، اإلسكندرية .
االتجاهػػات التربكيػػة ألعضػػاء هيئػػة التػػدريس بكميػػات (: 2004بػػد المطيػػؼ )الحميبػػي ، ع .:2

تنميػػة أعضػػاء هيئػػة التػػدريس فػػي مؤسسػػات  دوةػنػػ،  المعممػػيف كعبلقتهػػا بػػالتكافؽ المهنػػي
 .  ـ 2004/  12/  8-7التعميـ العالي ، جامعة الممؾ سعكد ، الضترة مف 

 األخالقػي التفكير في تنمية معمـال دليؿ – األخالقي التفكير(: 1990فاطمة ) ، حميدة .31
 .القاهرة  ، المصرية النهضة مكتبة ، المراحؿ جميع في التالميذ لدى

 .مصر ، جامعة طنطا مطبعة ، العاـ النفس عمـ (:1998كآخركف ) صبلح ، حكطر .32
 معنكيػػػػات معممػػػػي التربيػػػػة الخاصػػػػة فػػػػي(: 1991الخطيػػػػب ، جمػػػػاؿ كالحديػػػػدم ، منػػػػى ) .33

 . 79-62، ص ص  2، العدد18، المجمد  مجمة دراساتية ، ، الجامعة األردن األردف
،  3ط ،والتطبيػؽ  النظريػة بػيف النفسػي واإلرشاد التوجيو : (2004) محمد ، الخطيب .34

 غزة . آفاؽ ، مكتبة
بعػػػض المتغيػػػرات المرتبطػػػة بنمػػػو التفكيػػػر الخمقػػػي فػػػي (: 1987الخميضػػػي ، سػػػبيكة ) .35

 ، جامعة عيف شمس ، القاهرة . منشكرة ، دراسة دكتكرا  غيرالمجتمع القطري 
 . لبناف  ، بيركت ، المكتبة الشرقية ،5ط ، األبجدي المنجد (:1967 (المشرؽ دار .36
لمنشػر  كائػؿ دار ، ونظرياتػو المينػي التوجيػو سػيكولوجية: (2005) صػالح ، الػداهرل .37

 . األردف ، عماف ، كالتكزيع
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 ، الجػانحيف األحػداث فمػ عينػة لػدل الخمقػي الحكػـ مسػتكل: (2003محمػد  ) داكدم ، .38
 5-5ص ص  ، 65العػدد  ، 17المجمػد  لبنػاف ، ، المتخصصػة النفسػية الثقافػة مجمػة
 . www.arabspsynet.com/paperالعربية  النضسية العمكـ شبكة مكقع

 طمبة لدل الدراسي التحصيؿب كعبلقت  المدرسي النضسي التكافؽ :(1997نبيؿ  ) ، دخاف .39
كميػة  ، منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة ، غػزة قطػاع محافظػات فػي اإلعداديػة المرحمػة
 . غزة ،  اإلسبلمية الجامعة، التربية 

لمطباعة  الحديث المصرم المكتب ، 10ط ، النفس عمـ أصوؿ (:1982أحمد ) ، راجح .:3
 . القاهرة  ، كالنشر

، 6ط ، التكيػؼ سػيكولوجية فػي دراسػة : فسػيةالن الصػحة :)1982 ) نعػيـ رفػاعي، .41
 دمشؽ . دمشؽ ،  جامعة

فاعميػػػات األنػػػا (  عبلقػػػة النمػػػك الػػػنضس اجتمػػػاعي )(: 2009زاهػػػد ، رانيػػػة عبػػػد العزيػػػز ) .42
كاألخبلقػػي بأنمػػػاط السػػمكؾ الجػػػانح دراسػػػة مقارنػػة لعينػػػة مػػػف الجانحػػات كغيػػػر الجانحػػػات 

جامعػة أـ القػرل ، ، ، كميػة التربيػة  ةمنشػور  غير رسالة ماجستير،  بمدينة مكة المكرمػة
 المممكة العربية السعكدية .

 ، النفسػي التوجيػو واإلرشػاد مبػادئ  (: 1990 ) هشػاـ ، الخطيػبك  أحمػد ، الزبػادم .43
 . ، األردف عماف ، كالتكزيع لمنشر األهمية

       أسػػػػس التكجيػػػػ  كاإلرشػػػػاد مػػػػف منظػػػػكر التربيػػػػة اإلسػػػػبلمية(: 2008الزبيػػػػدم ، عبػػػػد اهلل ) .44
جامعػة أـ القػرل ، ، ، كميػة التربيػة  منشػورة غيػر رسػالة ماجسػتير ،) دراسة تأصيمية ( 

 السعكدية . المممكة العربية
 ، مجاالتو( ، اتجاىاتو ، نظرياتو ) النفسي اإلرشاد (: 1994 ) محمد أحمد ، الزغبي .45

 صنعاء . اليمنية ، الحكمة دار ، 1ط
،  لمنشػر الكتػب عػالـ ، 3 ط ، النفسػي دواإلرشػا : التوجيػو(1998حامػد ) ، زهػراف .46

 .القاهرة
 . القاهرة ، الكتب عالـ ، 4 ط ، النمو نفس عمـ (:1982 ) حامد زهراف ، .47
 .  القاهرة ، عالـ الكتب ، : الصحة النفسية( 1985 (حامد ، زهراف .48
 . القاهرة ، 5ط  ،النمو  نفس عمـ(:  1995 (حامد ، زهراف .49
 .   القاهرة ، عالـ الكتب ، 3ط ، و واإلرشاد النفسيالتوجي(:  2002 (حامد ، زهراف .:4
 ، لممعػارؼ الضػارابي دار ، واالجتمػاعي األخالقػي النمػو(: 2000عػدناف ) ، السػبيعي .51

 . دمشؽ 

http://www.arabspsynet.com/paper
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 أبػك تحقيػؽ ، داود أبػي سػنف (:1996) األشػعث بػف سػميماف داكد أبػي السجسػتاني ،  .52
 .  الرياض التكزيع ،ك  لمنشر المعارؼ مكتبة سمماف ، آؿ حسف بف مشهكر عبيدة

دراسة ميدانية عمى عينة  الذكاء الكجداني كالتكافؽ المهني(: 2001السمادكني ، السيد  ) .53
،  3 العػدد ،1 ، مػج مجمػة عػالـ التربيػةمف المعمميف كالمعممات بالتعميـ الثانكم العاـ ، 

 ، جدة . 152 - 61ص ص 
بضػػػػغكط العمػػػػؿ فػػػػي األجهػػػػزة التكافػػػػؽ المهنػػػػي كعبلقتػػػػ   (:2006السػػػػمارم ، عبػػػػد اهلل ) .54

جامعػػة نػايؼ العربيػة لمعمػػـك ، ، كميػة التربيػة  منشػػورة غيػر ماجسػػتير رسػالة،  األمنيػة
 األمنية ، المممكة العربية السعكدية .

، المكتػػب سػػيكولوجية الشخصػػية  الصػػحة النفسػػية(: 1999الشػػاذلي ، عبػػد الحميػػد  ) .55
 العممي لمنشر كالتكزيع ، اإلسكندرية .

الحككميػة  بالمستشػضيات التكافػؽ المهنػي لمممرضػيف العػامميف(: 2002مػاهر )الشػافعي ،  .56
 الجامعػة،  التربيػة كميػة ، منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة،  الشخصػية بسػماتهـ كعبلقت 

 .غزة ،  اإلسبلمية
 لمنشػر كالتكزيػع، المناهج دار النبوية ، السنة في األخالؽ :( 2008 ) هدل الشمرم ، .57

 .عماف 
، المتغيػرات ضػكء بعػض فػي النضسي المرشد ألداء ةتقيمي دراسة(: 2008اد )شكماف ، زي .58

 الجامعة اإلسبلمية ، غزة . ، كمية التربية ، منشورة غير ماجستير رسالة
التكافػػػؽ المهنػػػي كالمسػػػاندة االجتماعيػػػة لػػػدل عينػػػة مػػػف العمػػػاؿ : (2009الشػػػيخ ، فػػػكاز ) .59

، منشػورة غيػر رسالة ماجسػتير، السعكدييف العالميف في بعض المصانع بمحافظة جدة 
 جامعة أـ القرل ، المممكة العربية السعكدية .، كمية التربية 

قيـ العمؿ كعبلقتها بالتكافؽ المهني لدل عينة مف المرشػديف : (2009الصعب ، محمد ) .:5
جامعػة  ، ، كميػة التربيػة منشػورة رسالة ماجستير غيػر،  المدرسييف بتعميـ الميث كالقنضذة

 المممكة العربية السعكدية . أـ القرل ،
 ، دار المعارؼ ، القاهرة. 6ط،  عمـ النفس الصناعي والتنظيمي(: 1988فرج ) ، ط  .61
 فػي والمعممػات المعممػيف لػدى النفسػية الضػغوط ) :1999 ( كآخػركف  سػيد ، الطكاب .62

 السػنة ، التربيػة كميػة حكليػة ، الديموجرافيػة العوامػؿ بعػض ضوء في دولة قطر مدارس
 . الدكحة  قطر جامعة ، 15 العدد ، عشرة سةالخام

 ،التعميمػات كراسػة – لمراشػديف األخالقي التفكير مقياس (:2001فكقية  ) ، الضتاح عبد .63
  .القاهرة ، األنجمك مكتبة
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 مكتبػة ، لؤلطضػاؿ المصػكر - األخالقػي التفكيػر مقيػاس: ( 2000فكقية ) ، الضتاح عبد .64
 . األنجمك ، القاهرة 

االجتمػػػػاعي فػػػػي مجػػػػاالت  لؤلخصػػػػائيالتكافػػػػؽ المهنػػػػي : (2000زكيػػػػة )عبػػػػد القػػػػادر ،  .65
، الهيئػػػة  118-100ص  ص ، 54، العػػػدد  مجمػػػة عمػػػـ الػػػنفس، الممارسػػػة المهنيػػػة 

 . القاهرة ، المصرية العامة لمكتاب
العػدكاني  بالسػمكؾ كعبلقتػ  الخمقية األحكاـ نمك: (2004) محمد أحمد صديؽ عريشي ، .66

 بمنطقػة المراهقػة مرحمػة فػي العػاـ كالتعميـ النمكذجية التربية سةمؤس نزالء مف عينة لدل
 المممكػة ، القػرل أـ جامعػة، كميػة التربيػة  ، منشػورة ماجسػتير رسػالة ، مكػة المكرمػة

 .العربية السعكدية 
 ،1ط ،النفسي  والعالج اإلرشاد نظريات (: 1999) جكدت الهادم ، كعبد سعيد العزة ، .67

 .األردف  عماف ، كالتكزيع ، شرلمن الثقافة دار مكتبة 
االتصػػػػاؿ فػػػػي اإلدارة المدرسػػػػية الجزائريػػػػة كعبلقتػػػػ  بالرضػػػػا  (:2008عػػػػزكز ، كتضيػػػػى ) .68

، جامعػة العقيػد  منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة،  الػكظيضي لػدل أسػاتذة التعمػيـ المتكسػط
 ، الجزائر . باتنة –الحاج لخضر 

كميػة  ، ي لمعممػي التربيػة الخاصػة: مقياس التوافػؽ المينػ(2001عطا اهلل ، صبلح  ) .69
 . الرياض جامعة الممؾ سعكد ،  التربية ،

فصػػائؿ الػػدـ كقػػيـ العمػػؿ كالتكافػػؽ المهنػػي لػػدل العػػامميف  (:2009العطػػاس ، عبػػد اهلل )  .:6
 غيػػػر رسػػػالة دكتػػػوراه،  فػػػي مجمكعػػػة مػػػف الكظػػػائؼ المهنيػػػة فػػػي مدينػػػة مكػػػة المكرمػػػة

 ، المممكة العربية السعكدية .جامعة أـ القرل  ، كمية التربية ،منشورة
، مكتبػة الضػبلح ،  المدرسػي المنيػاج و التفكيػر (:2003كلػيـ  ) ، كعبيػد عػزك ، عضانػة .71

  . الككيت
جامعػة الػدكؿ أخػالؽ الميػػنة لػدى المعمػـ ، دلػػػػػيؿ لمػتعم ـ ،  (:2005عضيضى ، صػديؽ ) .16

،القاهرة.يةالعربية ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدار 

 أساسياتو : والنفسي التربوي والتقويـ القياس (: 2006 محمكد ) الديف صبلح عبلـ ، .73
 . القاهرة  العربي ، الضكر دار ، المعاصرة وتوجياتو وتطبيقاتو

 لػدل المرشػديف اإلبػداعي التضكيػر لتنميػة مقتػرح برنػامج فاعميػة: (2005رائػد ) عمػكاف ، .74
 ،كمية التربية ، منشورة غير اجستيرم رسالة ، الدكلية الغكث ككالة مدارس النضسييف في

 غزة . اإلسبلمية ، الجامعة
 ميتشيجاف، كالية ، بكرف دير ، 2ط ، المدرسي النفسي اإلرشاد :(1999) ماهر عمر، .75

  . األمريكية المتحدة الكاليات
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نمك فاعميات األنا كقدرتها التنبؤية بنمك التضكير األخبلقي لدل : (2008العمرم ، عمي ) .76
، لػػذككر كاإلنػػاث مػػف سػػف المراهقػػة كحتػػى الرشػػد بمدينػػة أبهػػا بمنطقػػة عسػػير عينػػة مػػف ا

 ، جامعة أـ القرل ، المممكة العربية السعكدية . منشورة غير دكتوراه رسالة
 ، النمػو نفػس عمػـ - الطفػؿ سػيكولوجية(: 2003)  مزاهػرة ، كأيمف حابس العكاممة ، .77

 .عماف  كالتكزيع ، األهمية لمنشر
 نحػك غػزة محافظػات فػي الحككميػة المػدارس مػديرم اتجاهػات: (2003أحمػد ) عػكض ، .78

كميػة  ، منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة ، التربػكم المرشػد بػأداء كعبلقتهػا اإلرشاد التربػكم
 . غزة  اإلسبلمية ، الجامعة ، التربية

 دكتػكرا  رسػالة ، والمينػي الصػناعي النفس عمـ في دراسات (:1976عبػاس ) ، عكض .79
 . مصر ، لمكتاب العامة المصرية يئةاله ، منشكرة

  .بمصر المعارؼ دار ،1 ط ، النفسية الصحة في الموجز :(1977عباس ) ، عكض .:7
دار المعرفػة  ، والمينػي الصػناعي الػنفس عمػـ فػي دراسػات (:1987عبػاس ) ، عػكض .81

 الجامعية ، اإلسكندرية .
  .بمصر المعارؼ دار ،2ط ، النفسية الصحة في الموجز (:1996عباس ) ، عكض .82
  .، دار الكتب العممية ، بيركت1طعمـ النفس الصناعي ، (: 1996كامؿ ) ، عكيضة .83
االحتػػراؽ الػػكظيضي كعبلقتػػ  بػػاالحتراؽ النضسػػي لػػدل معممػػات (: 2004عيسػػى ، محمػػد ) .84

، ص ص 16، مجمػس النشػر العممػي ، مػج المجمة التربويػة، جامعة الككيت ،  الرياض
117 – 161. 

 الذككر لدل األخبلقي التضكير بنمك األنا هكية تشكيؿ عبلقة (:2001حسيف ) الغامدم ، .85
عػدد ال ،النفسػية لمدراسػات المصػرية المجمػة ، بالسػعكدية كالشػباب المراهقػة فػي المرحمػة

 . 255 - 221ص ص ،29
 نظريػة وميدانيػة دراسة لإلنتاج المعوقة الشخصية سيكولوجية :(1980 فرج ) ، ط   .86

  . مكتبة الخانجي ، القاهرة ، النفسية والصحة الميني التوافؽ في
الجػانحيف ،  كغيػر الجػانحيف لػدل األخبلقيػة األحكػاـ نمػك: )1998 حميػد ) الغامػدم ، .87

 مػف عينػات لػدل المتغيػرات بػبعض كعبلقتػ  األخبلقيػة األحكػاـ لنمػك مقارنػة دراسػة
 ،نشػورةم غيػر ماجستير رسالة ، بالسػعكدية الغربية بالمنطقة الجانحيف كغير الجانحيف

  .  السعكدية المممكة العربية ، القرل أـ جامعة، كمية التربية 
فاعميػػػػة دكر المرشػػػػد المدرسػػػػي فػػػػي مسػػػػاعدة الطػػػػبلب عمػػػػى  (:2007) الغامػػػػدم ، سػػػػالـ .88

، منشػورة  غيػر رسػالة ماجسػتير،  التكافػؽ مػع بعػض المتغيػرات البيئيػة فػي مدينػة جػدة
 ربية السعكدية .جامعة أـ القرل ، المممكة الع، كمية التربية 
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 دار الرياف لمتراث ، القاهرة .،  1طخمؽ المسمـ ،   :( 2:98)الغزالي ، محمد  .89
التكافؽ المهني كالمسؤكلية االجتماعية كعبلقتهما بمركنة األنا (: 2010فحجاف ، سامي ) .:8

 الجامعػة ، التربيػة كميػة ، منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة،  لدل معممي التربية الخاصػة
 .غزة ،  اإلسبلمية

، 1طمبػادئ التوجيػػو واإلرشػاد النفسػػي ،  (:1999عبػػد الجػابر ) الضػرخ ، كاممػة ك تػيـ ، .91
 دار الصضا لمنشر كالتكزيع ، عماف .

 .القاهرة ، الخافجى مكتبة ، األجتماعى الشخصي التوافؽ :(1997مصطضى ) ، فهمي .92
، مؤسسػػة  1ط،  عمػػـ الػػنفس المينػػي بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ (:2001القاسػػـ ، بػػديع ) .93

 الكراؽ ، عماف .
 لمنشػر القادسػية مكتبػة ، النفسػية والصػحة اإلرشػاد مبػادئ: (2000رمضػاف  ) ، قػديح .94

 يكنس . خاف ، كالتكزيع
 ،والنظريات األسس – النمو نفس عمـ (:2001 حسف ) المعطي ، كعبد هدل ، قناكم .95

 .القاهرة  ، كالنشر لمطباعة قباء دار
 االنضعاليػة المتغيػرات لػبعض دراسػة: (2004 محمػد ) حنػػكف عمػاد الكحمػكت ، .96

 رسالة ، غزة محافظات في المراهقيف لدل الخمقي النضج بمستكل كعبلقتها كاالجتماعية
 . األزهر ، غزة  جامعة ، التربية كمية ، منشورة غير ماجستير

 ، كالنشػر لمطباعػة هجػر ، 3 ط ، النفسػية الصػحة (:1990الػديف  ) عػبلء ، كضػافي .97
  . مصر

 محمػد، المعطػي عبػد عمػي ترجمػة ، األخػالؽ عمػـ في مقدمة :( 2000 كلياـ ) ، مىلي .98
 . اإلسكندرية منشأة المعارؼ ، ، 2ط

 كالمبصرات الكضيضات المراهقات لدل الخمقي لمنمك دراسة (:2000) إسماعيؿ ، محمد .99
 حكثكالب الدراسات معهد ، منشورة ماجستير رسالة ، الكالدية التنشئة بأساليب كعبلقت 
ي  النضس الحصف شبكة ، القاهرة جامع  ، التربكية

bafree.net/forums/showthread.php .                             www 
 مكتبة والمراىؽ ، الطفؿ نمو سيكولوجية في نظرية اتجاىات :(1991 عادؿ ) ، محمد .:9

 .القاهرة  المصرية ، األنجمك
، دار القمػػػػـ لمنشػػػػر  1، ط النفسػػػػية : المػػػػدخؿ إلػػػػى الصػػػػحة(1988مرسػػػػي ، كمػػػػاؿ ) .1:

 .كالتكزيع، مصر
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نمػك التضكيػر األخبلقػي لػدل عينػة مػف اإلنػاث السػعكديات فػي : (2001المرعب ، منيػرة ) .2:
، ، كميػػة التربيػػة  منشػػورة غيػػر ماجسػػتير رسػػالة،  سػػف المراهقػػة كالرشػػد بمدينػػة حائػػؿ

 جامعة أـ القرل ، المممكة العربية السعكدية .
القػػػػيـ المتضػػػػػمنة فػػػػي محتػػػػػكل كتػػػػب لغتنػػػػػا الجميمػػػػة لممرحمػػػػػة (: 2009)المػػػػزيف ، خالػػػػػد  .3:

 غير ماجستير رسالة،  األساسية الدنيا كمدل اكتساب تبلميذ الصؼ الرابع األساسي لها
 .غزة ،  اإلسبلمية الجامعة ، التربية كمية ،منشورة  

كبعػض  االجتماعيػة بالمسػئكلية كعبلقتػ  األخبلقػي التضكيػر(: 2009مشػرؼ ، ميسػكف ) .4:
 كميػة ، منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة، بغػزة  اإلسػبلمية الجامعػة طمبػة لػدل المتغيػرات

  . غزة،  اإلسبلمية الجامعة ، التربية
 ، مكتبة الضبلح ، بيركت . 1ط،  عمـ النفس الصناعي (:1994المشعاف ، عكيد ) .5:
 خمقيػةالكظيضػة ال التػي تعػكؽ المشػكبلت لػبعض دراسػة :(1983الػكدكد ) عبػد مكػركـ ، .6:

 المنصػكرة ، جامعػة، كميػة التربيػة  ، منشػورةغيػر  ماجسػتير رسػالة ،الثانكيػة  لممدرسػة
 .مصر

 المكتػب ، 4ط ، النفسػي ا لنمػو :(1971حممػي ) ، كالمميجػي المػنعـ عبػد ، المميجػي .7:
 . اإلسكندرية ، الحديث الجامعي

  .بيركت الشرؽ ، دار ، 33ط  :(1992)واإلعالـ  المغة في المنجد .8:
العبلقة بيف االتجا  نحػك التقنيػة الحديثػة كالتكافػؽ المهنػي لػدل  (:2001نا ، إبراهيـ )المه .9:

كميػة  ، منشػورة غيػر دكتػوراه رسػالة،  العػامميف فػي القطػاع الحكػكمي كالقطػاع الخػاص
 جامعة طنطا ، القاهرة .، التربية 

 .عماف  لمنشر، كائؿ دار األخالقية ، التربية (:2006 ) إبراهيـ ناصر، .::
 معػاقي لػدل كاالجتمػاعي النضسػي كالتكافػؽ الػذات تقػدير: (1997 ) محمػد النجػار،  .211

 الجامعػة ، كميػة التربيػة ، منشورة غير ماجستير رسالة ،غػزة  بقطاع جسميان  االنتضاضة
  .  غزة اإلسبلمية ،

مسػػتكل التضكيػػر الرياضػػي كعاقتػػ  بػػبعض الػػذكاكات لػػدل طمبػػة (: 2007نجػػـ ، هػػاني )  .212
 الجامعػة،  التربيػة كميػة ، منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة ، ر بغػزةالصػؼ الحػادم عشػ

 .غزة ،  اإلسبلمية
،  : أضػػواء عمػػى األسػػرة والمجتمػػع مػػف خػػالؿ اإلسػػالـ(2004هيجػػاف ، عبػػد الػػرحمف )  .213

 دار أبك المجد لمطباعة ، القاهرة .
المجتمػع دور التربية األخالقية اإلسالمية ) في بناء الفػرد و (: 1983يالجف ، مقداد  )  .214

 .، دار الشركؽ ، القاهرة  1ط، الحضارة اإلنسانية ( 
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 كــالحــامل

 
 

 احملكمني بأمساء لائمت  
 
 األونُت صىرتها املهنٍ نذي املركشذَن انرتبىَني يف انتىافك اصتبانت 
 
 صــىرت   يف انتىافــك املهنــٍ نــذي املركشــذَن انرتبــىَني اصــتبانت

 اننهائُت
 
 صـىرتها انتىافـك املهنـٍ نـذي املركشـذَن انرتبـىَني يف اصـتبانت 

 انتطبُك عنذ اننهائُت
 
 نهراكشذَن األخاللٍ انتفكري انتطبُك ملمُاس عنذ اننهائُت انصىرة 
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 ( 1)  رقـ ممحؽ
  المحكميف بأسماء قائمة

 العمؿ مكاف المحكميف أسماء الرقـ
 اإلسبلمية الجامعة الحمك د. محمد كفائي أ.  .1
 اإلسبلمية  الجامعة األغا  د. عاطؼ .2
 اإلسبلمية الجامعة قكتة د. سمير .3
 اإلسبلمية الجامعة د. عبد الضتاح الحمص  .4
 األقصى جامعة د. أنكر البنا .5
 األقصى جامعة صالح د. عايدة .6
 اإلسبلمية الجامعة د. إبراهيـ شيخ العيد  .7
 التربية كالتعميـ عت شيخ العيدد. طم .8
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 ( 3) رقـ  ممحؽ

 األولية صورتيا الميني لدى المرشديف التربوييف في التوافؽ استبانة

 غزة – اإلسبلمية الجامعة

 العميا الدراسات

 صحة نضسية / نضس عمـ قسـ
 

 وييفتحكيـ لمقياس التوافؽ الميني لدى المرشديف الترب استمارة
 الدكتكر/...........................  المحتـر .

 كبركات  اهلل كرحمة عميكـ السبلـ
 الصحة النضسية بعنكاف :  في ماجستير رسالة بإعداد أقـك أنني بإفادتكـ أتشرؼ

  " التفكير األخالقي وعالقتو بالتوافؽ الميني لدى المرشديف التربوييف " .
 عمى عدد االطبلع بعد فؽ المهني لدل المرشديف التربكييف كذلؾمقياس التكا إعداد استكجب مما
  .الباحثيف مف عدد قبؿ مف التي أعدت المقاييس مف
  : هي أبعاد سبعة تككنت االستبانة مف كلقد
إجرائيػان  " إدراؾ المرشػد لعممػ  الػذم يقػكـ  الباحػث بػ  كيقصػد واقػع العمػؿ بالمينػة : األوؿ البعػد -

 شاعر  بالنسبة لنكاحي العمؿ المختمضة كطبيعت  كظركف  كاتجاه  نحك العمؿ".بأدائ  بحيث يبيف م
إجرائيان  " دكافع العمؿ كيشمؿ الركاتب  الباحث ب  كيقصد البعد الثاني : البعد االقتصادي لممينة -

كمػػدل مناسػػبتها بطبيعػػة العمػػؿ كفػػرص الترقػػي كمػػدل تكافرهػػا فػػي المهنػػة كمػػدل السػػرعة فػػي تنضيػػذها 
 لة في تكزيعها كاالمتيازات التي يمتاز بها المرشد التربكم عف غير  " .كالعدا

" تقدير المجتمع لمضػرد كالػذم يعمػؿ  كيقصد ب  الباحث إجرائيان  البعد الثالث : نظرة المجتمع لممينة
بمهنة اإلرشاد المدرسي كيهتـ هذا البعد بالحاجات الخاصة بالمكانة االجتماعية كالتقدير االجتماعي 

يشمؿ تقدير المجتمع لممهنة كأهميتها في البناء االجتماعي كمدل ما تحقق  هذ  المهػف مػف أعمػاؿ ك 
 في الحياة االجتماعية أك االنعزاؿ عنها . 

كيقصػد بػ  الباحػث إجرائيػان " مشػاعر المرشػد التربػكم  البعد الرابع : العالقات االجتماعية في المينة
مؿ كيشير إلى إحساس  بالتقبؿ مف المعمميف كالطبلب كأكليػاء اتجا  عبلقت  مع المحيطيف ب  في الع

األمػػػكر كمػػػدل رغبتػػػ  فػػػي التكسػػػع فػػػي هػػػذ  العبلقػػػات التػػػي تقػػػـك عمػػػى أسػػػاس مػػػف الحػػػب كاالحتػػػراـ 
 ." المتبادؿ في مجاؿ العمؿ اإلرشادم 

كم إزاء اسػتجابات المرشػد التربػ" إجرائيػان  الباحػث بػ  كيقصػد البعد الخامس : الشعور اتجاه المينػة
مهنت  كيظهر في مدل رغبػة المرشػد فػي اإلرشػاد التربػكم كمػدل حبػ  لمعمػؿ مػع المعممػيف كالطػبلب 
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حساس  بقيمة عمم  كالسعادة كالمتعة في العمؿ كعدـ الرغبة فػي تركػ  أك تغييػر  فػي حالػة لػك أتػيح  كا 
لػػػ  الرضػػػا  أك العكػػػس إذا كػػػاف ال يحقػػػؽ ، لػػػ  الضرصػػػة ألف يحقػػػؽ لػػػ  السػػػعادة كالرضػػػا فػػػي العمػػػؿ

 المطمكب " . 
مشػاعر المرشػد التربػكم اتجػا  " إجرائيػان  الباحػث بػ  كيقصػد العالقػة مػع الرؤسػاء البعػد السػادس :
  القائمة عمى اإلنصاؼ كالمدح كالتشجيع كمدل رضا المرشد التربكم عف أسمكب ئعبلقت  مع رؤسا
 ."تعامم  معهـ 

كؿ ما يحتاج  المرشد التربػكم مػف دعػـ " إجرائيان  حثالبا ب  كيقصد البعد السابع : التنمية المينية
كالتعميـ مما يؤدم إلى تقديـ العمػؿ  ةسكاء كاف مف إدارة المدرسة أك اإلشراؼ التربكم أك كزارة التربي

 اإلرشادم عمى الكج  المطمكب كتطكير ذات  كقدرات  " .
بداء التكـر سيادتكـ مف أرجك   .المقترحة التعديبلت يـكتقد المقياس عبارات حكؿ آرائكـ كا 

 ،، كالتقدير االحتراـ فائؽ بقبكؿ كتضضمكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الباحث                                                                                
 أيمف الزاممي                                                                                 
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إلى حد  موافؽ العبارة ـ

 ما
غير 
 موافؽ

 
1. 

 البعد األوؿ : واقع العمؿ بالمينة . 
 بشكؿ كبير .استمتع بعممي 

   

    .لذم أقـك بإرشادهـ ا الطبلبيرهقني كثرة عدد  .2
    لدم مكتب إرشاد مجهز يعينني عمى انجاز عممي بصكرة جيدة .  .3
    .رسة در عميها المياسة التي تسيسفي تقرير ال أشارؾ .4
    األخرل .ألعماؿ الكتابية كالميدانية اف يخضؽ في التنسيؽ بأ .5
    . خرلاأل كظائؼبال أقارن عندما  عمميأشعر بالحرية في  .6
    .إلرشادم ا تسبب كثرة مجاالت اإلرشاد كطرق  كبرامج  عدـ رضام عف العمؿ  .7
    . إلرشاداية كثيرة تعيؽ عممي في إدار  بأعباءتكمضني إدارة المدرسة  .8
 البعد الثاني: البعد االقتصادي لممينة . .9

 .يناسب راتبي ما قـك ب  مف جهد 
   

    .د هأشعر بعدـ الرضا لعدـ منح بدالت نظير ما أقـك ب  مف ج .10
    .ؽ لي راتبي مستكل معيشي مناسب قيح .11
    . لعممي كقتا أكثر مما يطمب مني أعطى .12
    .إلرشاد المدرسي غير متاحة ا لترقي في مهنةا أرل أف فرص .13
    . نيلمشتغميف في مهف أخرل يتمتعكف بامتيازات أكثر ما أرل أف .14
بعض البرامج  ر المبالغ المالية الكافية التي تساعد في دعـ ية في تكفرستخضؽ إدارة المد .15

 .اإلرشادية 
   

 
16. 

 نظرة المجتمع لممينة . البعد الثالث:
 لممجتمع . بقيمة عممي كمرشد مدرسي بالنسبة اإلحساسعدني سي

   

    كمرشد مدرسي . عممييحسدني الكثير عمى  .17
    . رسيددر المجتمع في الكقت الحالي مهنة اإلرشاد المقي .18
    . لمهفلكثير مف اانها كبيف عبلقة بيمة المدرسي إلى إقا اإلرشادمهنة تؤدم  .19
    أهميتها .ألخرل رغـ اأشعر بأف مهنتي ما زالت في مكانة أقؿ مف المهف  .20
    ة .لمدرسي نظرة سمبيلئلرشاد اينظر المجتمع  .21
    ينظر اآلخركف لمهنتي بأنها خدمة جميمة لممجتمع . .22
    . ة المساعدةمهنتمتاز مهنة اإلرشاد عف غيرها بأنها  .23
  د الرابع: العالقات االجتماعية .البع .24

 تكجد عبلقة طيبة بيني كبيف أكلياء أمكر الطبلب . 
   

    . ي عمى درجة جيدة مف التضاهـسلمدر ا اإلرشادبمشرؼ  عبلقتي أف أرل .25
    . المعمميفزمبلئي  بيني كبيف قة تكجد عبل .26
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إلى حد  موافؽ العبارة ـ
 ما

غير 
 موافؽ

    . يمالأع زاجئي المعمميف في إنبلمف زمأجد مساعدة  .27
    لطبلب .مات حتى أحظى باحتراـ المعمك ا  سرية يجب أف أحافظ عمى .28
    يف في المدارس األخرل .دقات جيدة بالمرشتربطني عبل .29
    الطبلب .لسائدة بيني كبيف ا تعبلقاعف ال بالرضاشعر أ .30
    . يائسؤ ر يف بيسكد التضاهـ بيني ك  .31
 

32. 
 البعد الخامس: الشعور اتجاه المينة .

 . كاهتماماتي إلرشاد المدرسي ميكلي كرغباتياتشبع مهنة 
   

    . يسالعمؿ باإلرشاد المدر  رؾفكر في تأ .33
    مهنة لي . ت هذا العمؿ يكمان ذاتخ عندماخاب ظني  .34
    . يمر اليـك الدراسي دكف أف اشعر باندماجي في العمؿ .35
    . إلرشاد المدرسياأفخر بعممي في  .36
    . قدراتي العممية غبلؿ ص الستضر لمدرسي الاإلرشاد ا العمؿ في ح لييتي .37
    لمعمميف .ائي أهمية مف عمؿ زمبل أقؿفي اإلرشاد  عممي أفشعر أ .38
    . تهـبلفي حؿ مشك الطبلب  أشعر بمردكد طيب عند مساعدة .39
 

40. 
 عد السادس: العالقة مع الرؤساء .الب
 اـ عممي .هلمتاحة لمقياـ بماؿ لي إدارة المدرسة جميع الكسائؿ هتس

   

    تي .بلصارح  في  بمشكأارتاح لمدير المدرسة إلى الحد الذم  .41
نجاهلج المدرسية اإلدارة تقديريضايقني عدـ  .42     . تهـزاكد المرشديف كا 
    .المعايير المستخدمة في تقكيـ المرشد المدرسي  لرضا عفدـ اشعر بعأ .43
    . ير مدير المدرسةغممي بصكرة أفضؿ إذا تعطيع أداء ستا .44
    ب .بلرسة الحرية لمناقشة كؿ أمر يتعمؽ بالطدلمامدير  لييتيح  .45
    . عاليةتقادير  جؿ الحصكؿ عمىأة مف رسمدير المد أجارمف أيجب  .46
    . المدرسي ضعيضة لئلرشادشة مع المشرؼ التربكم قاهـ كالمناتضرصة الأرل أف ف .47
 

48. 
 البعد السابع: التنمية المينية .

 . اإلرشادملعمؿ اابمني في قأحتاج إلى استشارة في معظـ الصعكبات التي ت
   

    .رسةالمدؿ داخ لبرامج اإلرشاديةاانؿ المعينة عمى سكالك  اإلمكاناتـ تكفر عدايقني ضي .49
     .ا هحتاجألتي ا لمعمكماتالي كثير مف الكسائؿ لمحصكؿ عمى  رفايتك  .50
    .ت العمؿ في اإلرشاد بلريبية لمتغمب عمى مشكتدات الر ك دلحاجة لماشعر بأ .51
    . يالأعم نضيذ ب في تبللمعمميف عف الطا ظاتمبلحتساعدني  .52
     .اإلرشادية  تركيز عمى العممية لثر مف االمشرؼ عمى النكاحي الشكمية أك زيرك .53
    اإلرشاد .  لمراجع الحديثة في مجاؿاأحاكؿ أف استضيد مف  .54
    يتيح لي عممي فرصان لزيادة تحصيمي العممي كاالرتقاء بمستكام المهني كاألكاديمي .  .55
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 ( 4 ) رقـ ممحؽ
  النيائية صورتيا التوافؽ الميني لدى المرشديف التربوييف في استبانة

إلى حد  موافؽ العبارة ـ
 ما

غير 
 موافؽ

 
1. 

 البعد األوؿ : واقع العمؿ بالمينة . 
 بشكؿ كبير .استمتع بعممي 

   

    .لذم أقـك بإرشادهـ ا الطبلبيرهقني كثرة عدد  .2
    لدم مكتب إرشاد مجهز يساعدني عمى انجاز عممي بصكرة جيدة .  .3
    .رسة دالتي تسير عميها الم مةاالنظفي  أشارؾ .4
    األخرل .ألعماؿ الكتابية كالميدانية اف يخضؽ في التنسيؽ بأ .5
    . خرلاأل كظائؼبال أقارن عندما  عمميأشعر بالحرية في  .6
    .إلرشادم ا تسبب كثرة مجاالت اإلرشاد كطرق  كبرامج  عدـ رضام عف العمؿ  .7
    . إلرشاداإدارية كثيرة تعيؽ عممي في  بأعباءتكمضني إدارة المدرسة  .8
 البعد الثاني : البعد االقتصادي لممينة . .9

 .يناسب راتبي ما قـك ب  مف جهد 
   

    .د هما أقـك ب  مف جعبلكة أشعر بعدـ الرضا لعدـ منح  .10
    .مستكل معيشي مناسب يحقؽ لي راتبي  أشعر باف .11
    .كقتا أكثر مما يطمب مني دم اإلرشالعممي  أعطى .12
    .إلرشاد المدرسي غير متاحة ا لترقي في مهنةا أرل أف فرص .13
    . نيلمشتغميف في مهف أخرل يتمتعكف بامتيازات أكثر ما أرل أف .14
بعض البرامج  ر المبالغ المالية الكافية التي تساعد في دعـ ية في تكفرستخضؽ إدارة المد .15

 . اإلرشادية
   

 
16. 

 البعد الثالث : نظرة المجتمع لممينة .
 مجتمع .في البقيمة عممي كمرشد مدرسي  اإلحساس أشعر بالسعادة

   

    كمرشد مدرسي . عممييحسدني الكثير عمى  .17
    . رسيددر المجتمع في الكقت الحالي مهنة اإلرشاد المقي .18
    . لكثير مف المهفانها كبيف عبلقة بيمة المدرسي إلى إقا اإلرشادمهنة تؤدم  .19
    أهميتها .ألخرل رغـ اأشعر بأف مهنتي ما زالت في مكانة أقؿ مف المهف  .20
    ة .لمدرسي نظرة سمبيلئلرشاد اينظر المجتمع  .21
    ينظر اآلخركف لمهنة اإلرشاد بأنها خدمة جميمة لممجتمع . .22
    . ة المساعدةمهنبأنها  تمتاز مهنة اإلرشاد عف غيرها .23
  البعد الرابع : العالقات االجتماعية . .24

 تكجد عبلقة طيبة بيني كبيف أكلياء أمكر الطبلب . 
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إلى حد  موافؽ العبارة ـ
 ما

غير 
 موافؽ

    . ي عمى درجة جيدة مف التضاهـسلمدر ا اإلرشادبمشرؼ  عبلقتي أف أرل .25
    . المعمميفزمبلئي  يفبيني كب قة جيدةتكجد عبل .26
    عممي اإلرشادم . زاجئي المعمميف في إنبلأجد مساعدة مف زم .27
    لطبلب .مات حتى أحظى باحتراـ المعمك ا  سرية يجب أف أحافظ عمى .28
    يف في المدارس األخرل .دقات جيدة بالمرشتربطني عبل .29
    الطبلب .ف لسائدة بيني كبيا تعبلقاعف ال بالرضاشعر أ .30
    في العمؿ . ائيسؤ ر يف بيسكد التضاهـ بيني ك  .31
 

32. 
 البعد الخامس : الشعور اتجاه المينة .

 . كاهتماماتي إلرشاد المدرسي ميكلي كرغباتياتشبع مهنة 
   

    . يسالعمؿ باإلرشاد المدر  رؾفكر في تأ .33
    . عممت مرشد مدرسي عندماخاب ظني  .34
    . اليـك الدراسي دكف أف اشعر باندماجي في العمؿيمر  .35
    . إلرشاد المدرسياخر بعممي في تأف .36
    . قدراتي العممية غبلؿ ص الستضر لمدرسي الاإلرشاد ا العمؿ في ح لييتي .37
    لمعمميف .ائي أهمية مف عمؿ زمبل أقؿفي اإلرشاد  عممي أفشعر أ .38
    . ـاكمهفي حؿ مش تي لمطبلب دعند مساعبالرضا أشعر  .39
 

40. 
 البعد السادس : العالقة مع الرؤساء .

 اـ عممي .هلمتاحة لمقياـ بماؿ لي إدارة المدرسة جميع الكسائؿ هتس
   

    تي .بلصارح  في  بمشكأارتاح لمدير المدرسة إلى الحد الذم  .41
نجاكد المرشديهلج المدرسية اإلدارة تقديريضايقني عدـ  .42     . تهـزاف كا 
    .لرضا عف المعايير المستخدمة في تقكيـ المرشد المدرسي دـ اشعر بعأ .43
    . ير مدير المدرسةغممي بصكرة أفضؿ إذا تعطيع أداء ستا .44
    ب .بلرسة الحرية لمناقشة كؿ أمر يتعمؽ بالطدلمامدير  لييتيح  .45
    . عاليةتقادير  لحصكؿ عمىجؿ اأة مف رسمدير المد أجارمف أيجب  .46
    . المدرسي ضعيضة لئلرشادشة مع المشرؼ التربكم قاهـ كالمناتضأرل أف فرصة ال .47
 

48. 
 البعد السابع : التنمية المينية .

 . اإلرشادملعمؿ اابمني في قأحتاج إلى استشارة في معظـ الصعكبات التي ت
   

    .المدرسةؿ داخ لبرامج اإلرشاديةانؿ المعينة عمى اسكالك  اإلمكاناتـ تكفر عدايقني ضي .49
     .ا هحتاجألتي ا لمعمكماتالي كثير مف الكسائؿ لمحصكؿ عمى  رفايتك  .50
    .ت العمؿ في اإلرشاد بلريبية لمتغمب عمى مشكتدات الر ك دلحاجة لماشعر بأ .51
    . يالأعم نضيذ ب في تبللمعمميف عف الطا ظاتمبلحتساعدني  .52
     .اإلرشادية  تركيز عمى العممية لالمشرؼ عمى النكاحي الشكمية أكثر مف ا زيرك .53
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    العمؿ اإلرشادم .  لمراجع الحديثة في مجاؿاأحاكؿ أف استضيد مف  .54
    يتيح لي عممي فرصان لزيادة تحصيمي العممي كاالرتقاء بمستكام المهني كاألكاديمي .  .55
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 ( 5)  رقـ ممحؽ
 التطبيؽ عند النيائية صورتيا التوافؽ الميني لدى المرشديف التربوييف في استبانة



 المرشدة أختي المرشد / أخي
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

ني لدى " التفكير األخالقي وعالقتو بالتوافؽ المي يقـك الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنكاف
صحة نضسية  –كذلؾ استكماالن لنيؿ درجة الماجستير في عمـ النضس  المرشديف التربوييف " 

 بالجامعة اإلسبلمية بغزة .
 :االسـ  كتابة عدـ مع التالية البيانات أمأل فضمؾ مف

 فقط ( . العممي البحث ألغراض إال تستخدـ كلف سرية المعمكمات  :) مبلحظة
 . أنثى   (    ) ذكر :  (    ) النوع

 . خمس سنكات مف أكثر (    )  سنكات  خمس مف أقؿ : (    )  سنوات الخبرة
 : )     ( إرشاد )    ( تخصصات أخرل . التخصص
 :تعميمات 

 التػي تختارهػا اإلجابػة أمػاـ ( X ) عبلمػة كضػع جيػدان  عبػارة كؿ اقرأ العبارات مف عددان  يمي فيما -
 غير مكافؽ ( . ، إلى حد ما ، ات ) مكافؽاختيار  ثبلث يكجد بأن  عممان 
جابػة صػحيحة إجابػة تكجػد ال أنػ  كتػذكر األكؿ ، انطباعػؾ كحسػب بسرعة أجب - نمػا خاطئػة كا   كا 

 .الخاص  رأيؾ أك سمككؾ عف معبرة إجابتؾ تككف أف المطمكب
ح الصػحي الػرقـ أمػاـ العبلمػة تضػع أنػؾ كتأكػد عبػارة كػؿ أمػاـ كاحػدة عبلمػة مػف أكثػر تضػع ال -

  . لمعبارة
  .إجابة بدكف عبارة أم تترؾ كال عبارة كؿ عف أجب -
 
 
 
 
 

                                         
 الباحث                                                                                 
 أيمف الزاممي    
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إلى حد  موافؽ العبارة ـ
 ما

غير 
 موافؽ

    بشكؿ كبير .تمتع بعممي اس .1
    .يناسب راتبي ما قـك ب  مف جهد  .2
    مجتمع .في القيمة عممي كمرشد مدرسي ل أشعر بالسعادة .3
    تكجد عبلقة طيبة بيني كبيف أكلياء أمكر الطبلب .  .4
    . كاهتماماتي إلرشاد المدرسي ميكلي كرغباتياتشبع مهنة  .5
    اـ عممي .هلمتاحة لمقياـ بمامدرسة جميع الكسائؿ ؿ لي إدارة الهتس .6
    . اإلرشادملعمؿ اابمني في قأحتاج إلى استشارة في معظـ الصعكبات التي ت .7
    .لذم أقـك بإرشادهـ ا الطبلبيرهقني كثرة عدد  .8
    .د هما أقـك ب  مف جعبلكة عمى  يأشعر بعدـ الرضا لعدـ منح .9

    كمرشد مدرسي . عممير عمى يحسدني الكثي .10
    . ي عمى درجة جيدة مف التضاهـسلمدر ا اإلرشادبمشرؼ  عبلقتي أف أرل .11
    . يسالعمؿ باإلرشاد المدر  رؾفكر في تأ .12
    تي .بلصارح  في  بمشكأارتاح لمدير المدرسة إلى الحد الذم  .13
    .المدرسةؿ داخ لبرامج اإلرشاديةاعمى  انؿ المعينةسكالك  اإلمكاناتـ تكفر عدايقني ضي .14
    لدم مكتب إرشاد مجهز يساعدني عمى انجاز عممي بصكرة جيدة .  .15
    .مستكل معيشي مناسب يحقؽ لي راتبي  أشعر باف .16
    . رسيددر المجتمع في الكقت الحالي مهنة اإلرشاد المقي .17
    . معمميفالزمبلئي  بيني كبيف قة جيدةتكجد عبل .18
    . عممت كمرشد مدرسي عندماخاب ظني  .19
نجاهلج المدرسية اإلدارة تقديريضايقني عدـ  .20     . تهـزاكد المرشديف كا 
     .ا هحتاجألتي ا لمعمكماتالي كثير مف الكسائؿ لمحصكؿ عمى  رفايتك  .21
    .رسة دالتي تسير عميها الم األنظمةفي  أشارؾ .22
    .أكثر مما يطمب مني  كقتان اإلرشادم لعممي  أعطي .23
    . لكثير مف المهفانها كبيف عبلقة بيمة المدرسي إلى إقا اإلرشادمهنة تؤدم  .24
    عممي اإلرشادم . زاجئي المعمميف في إنبلأجد مساعدة مف زم .25
    . يمر اليـك الدراسي دكف أف اشعر باندماجي في العمؿ .26
    .لرضا عف المعايير المستخدمة في تقكيـ المرشد المدرسي دـ اشعر بعأ .27
    .ت العمؿ في اإلرشاد بلريبية لمتغمب عمى مشكتدات الر ك دلحاجة لماشعر بأ .28
    األخرل .ألعماؿ الكتابية كالميدانية اف يخضؽ في التنسيؽ بأ .29
    .ة إلرشاد المدرسي غير متاحا لترقي في مهنةا أرل أف فرص .30
    أهميتها .ألخرل رغـ اأشعر بأف مهنتي ما زالت في مكانة أقؿ مف المهف  .31



 155 



 

 

 


 
 

إلى حد  موافؽ العبارة ـ
 ما

غير 
 موافؽ

    . ماتلمعمك ا  سرية يجب أف أحافظ عمى .32
    . إلرشاد المدرسياخر بعممي في تأف .33
    . سةير مدير المدر غممي بصكرة أفضؿ إذا تعطيع أداء ستا .34
    . يالأعم نضيذ ب في تبللمعمميف عف الطا ظاتمبلحتساعدني  .35
    . خرلاأل كظائؼبال أقارن عندما  عمميأشعر بالحرية في  .36
    . نيلمشتغميف في مهف أخرل يتمتعكف بامتيازات أكثر ما أرل أف .37
    ة .لمدرسي نظرة سمبيلئلرشاد اينظر المجتمع  .38
    يف في المدارس األخرل .دقات جيدة بالمرشي عبلتربطن .39
    . قدراتي العممية غبلؿ ص الستضر لمدرسي الاإلرشاد ا العمؿ في ح لييتي .40
    ب .بلرسة الحرية لمناقشة كؿ أمر يتعمؽ بالطدلمامدير  لييتيح  .41
     .رشادية اإل تركيز عمى العممية لالمشرؼ عمى النكاحي الشكمية أكثر مف ا زيرك .42
    .إلرشادم ا تسبب كثرة مجاالت اإلرشاد كطرق  كبرامج  عدـ رضام عف العمؿ  .43
بعض  ر المبالغ المالية الكافية التي تساعد في دعـ ية في تكفرستخضؽ إدارة المد .44

 .البرامج اإلرشادية 
   

    ينظر اآلخركف لمهنة اإلرشاد بأنها خدمة جميمة لممجتمع . .45
    الطبلب .لسائدة بيني كبيف ا تعبلقاعف ال بالرضاشعر أ .46
    لمعمميف .ائي أهمية مف عمؿ زمبل أقؿفي اإلرشاد  عممي أفشعر أ .47
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  ( 6) ممحؽ رقـ 
 التطبيؽ عند النيائية الصورة
 لمراشديف األخالقي التفكير لمقياس

 

 مرشدةال أختي المرشد/ أخي
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

" التفكير األخالقي وعالقتو بالتوافؽ الميني لدى  يقـك الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنكاف
صحة نضسية  –كذلؾ استكماالن لنيؿ درجة الماجستير في عمـ النضس  المرشديف التربوييف " 

 بالجامعة اإلسبلمية بغزة .
  :االسـ كتابة عدـ مع التالية اتالبيان أمأل فضمؾ مف

 فقط( العممي البحث ألغراض إال تستخدـ كلف سرية المعمكمات :)مبلحظة
 . أنثى   (    ) ذكر : (    ) النوع

 . خمس سنكات مف أكثر (    )  سنكات  خمس مف أقؿ : (    )  سنوات الخبرة
 : )     ( إرشاد )    ( تخصصات أخرل . التخصص
  :تعميمات

 أجب فضمؾ األسئمة مف مف مجمكعة منها مكقؼ كؿ كيمي ، المكاقؼ مف عددان  المقياس هذا في -
 ، ج ، ب ، ستة اختيارات) أ بيف مف تختارها التي اإلجابة رقـ حكؿ دائرة بكضع بدقة األسئمة عمى
 عميهػا نختمػؼ أف أمػكر يمكػف فهػذ  خاطئػة كأخػرل صحيحة إجابة تكجد ال بأن  عممان  ك ( ، ق ، د

 . بيننا  فيما
 .الخاص  رأيؾ عف معبرة إجابتؾ تككف أف هك المهـ األكؿ ، انطباعؾ كحسب بسرعة أجب -

 .فقط لمسؤاؿ  كاحدة إجابة كاختار إجابة ، بدكف سؤاؿ أم تترؾ كال سؤاؿ كؿ عف أجب فضمؾ كمف
 

   
 
 
 

 
 الباحث                                                                                  

 أيمف الزاممي 
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 :األوؿ الموقؼ
 عمػى زمالئػو مػع اتفػؽ وقػد ، رحػالت مػف بػو يقوموف فيما زمالئو يشارؾ أف عمى أحمد يحرص
 أف واسػتطاع اإلجػازة فػي عمػؿ إذا الرحمة في االشتراؾ عمى بالموافقة والده ، ووعده رحمة تنظيـ
 بفتػرة الرحمػة تبػدأ أف وقبػؿ المبمغ توفير أحمد تطاعاس أف بعد في الرحمة ، االشتراؾ قيمة يدخر
 فطمب االشتراؾ ، قيمة لديو يكف ولـ رحمة بالعمؿ هؤ نظـ زمال حيث رأيو ، أحمد والد غير قصيرة
 أف يريػد ال واآلف زمالئػو ، مػع القيػاـ بالرحمػة ليسػتطيع ادخػره الػذي المبمػغ يعطيػو أف أحمد مف

 . األب  طمب رفض في ويفكر دقائوأص مع نظميا التي الرحمة عف يتخمؼ
ىػػ  د ، ج ، ، ب ، ) أ بػيف مف يكوف واالختيار رأيؾ ، مع تتفؽ التي اإلجابة رقـ حوؿ دائرة ضع
  :سؤاؿ لكؿ واحدة فقط إجابة اختار و( ، ،
 ؟ ىؿ ، لوالده النقود يعطي أف يجب أحمد أف رأيت إذا (2 
  .يطمب ما كؿ بتمبية أبي  نحك كابف بدكر  التزامان   -أ
  .الضرب إلى يصؿ الذم كعقاب  األب لغضب نضس  يعرض قد ألن  - ب
 .ربا   الذم األب بطاعة التزامان  - ج
  .بعد فيما األب مف مكافأة في طمعان  - د
 .زمبلئ   أماـ أبا  خذؿ إذا الضمير تأنيب مف خكفان  - هػ
 .أبي   أجؿ مف يضحي أف يجب االبف ألف  -ك
 ؟ ىؿ لوالده ، النقود إعطاء أحمد يرفض أف البعض يرى ( قد3 
  .زمبلئ  مع بالرحمة االستمتاع االبف يستطيع لف النقكد هذ  بدكف ألف - أ
 .عميها  الحصكؿ في تعب التي النقكد من  أخذت إذا يحزف سكؼ االبف ألف  -ب
  .األب لمكقؼ مساكم زمبلئ  مع االبف مكقؼ ألف  -ج
  .البن  د بكع يكفي أف يجب األب ألف  -د
يثار عطاء األبكة ألف - هػ   .كا 
  .العطاء كعدـ باألخذ بأبي  لمتشب  المستقبؿ في أحمد عند األنانية يدعـ السمكؾ هذ  ألف - ك
 وذلؾ؟ ألبنائيـ ، وعودىـ مف يتنصموا أال يجب اآلباء أف ( أرى4 
 .  احترامهـ كينالكا لؤلبناء كقدكة نمكذجان  ليصبحكا – أ
 .األسرة  كنظاـ قيـ مىع محافظة - ب
 .فيهـ  األبناء ثقة فقداف مف خكفان  _ ج
 .بالكعد  الكفاء عدـ عمى الضمير كتأنيب بالذنب اآلباء يشعر ال حتى  -د
 .اآلباء  مف الصدؽ يتكقعكف األبناء ألف - هػ
 .بها  االلتزاـ يجب فضيمة الصدؽ ألف  _ك



 158 

 فػي ليشػترؾ البػاقي وأخفػى المبمػغ مػف زءجػ وأعطػاه والده عمى كذب أحمد أف لو يحدث ( ماذا5
ذا رأيت الرحمة ،  ؟ ىؿ ، السموؾ ىذا في أخطأ قد أحمد وا 

 .كالد   عمى كذب ألن  بالرحمة كيستمتع يسعد لف ألن   -أ
 .أبي   عمى بكذب  نضس  يسامح لف ألن   -ب
  .األسرة أفراد جميع ثقة سيضقد  _ج
 . األب  لعقاب نضس  كيعرض كاذبان  سيصبح ألن  - د
 فضيمة . الصدؽ ألف -هػ 
  .األسرة أفراد كجميع األب مف كمنبكذان  مرفكضان  سيصبح بكذب  ألن  - ك
 أف يجػب األخ أف رأيػت إذا أبيػو ، نقػود مػف أخفػاه قد ما ألخيو روى أحمد أف لو يحدث ( ماذا6

 ؟ ىؿ ، النقود إخفاء أباه بشأف يخبر
 .فيها  لكذبا شيكع مف األسرة كياف عمى لممحافظة - أ
 .صدق   عمى كالد  مف يثاب حتى - ب
 .عن   الحقيقة أخضى أن  عمـ إذا األب كعقاب غضب ليتجنب - ج
 .المثالي  االبف ليصبح كحب  األب رضا عمى ليحصؿ - د
  .المستقبؿ في كاذبان  كيصبح الكذب سمكؾ يتدعـ ال حتى - هػ
 .األب  عمى الكذب في تستر  عمى الضمير بتأنيب يشعر ال حتى - ك

   :الثاني الموقؼ
 المػوت، حافػة مػف تقتػرب وبدأت األسوأ ، إلى تتدىور حالتيا وأخذت خبيث بمرض امرأة أصيبت
 الصػيادلة احػد إلييػا توصػؿ تركيبػة ىو العالج مف نوع سوى لعالجيا سبيؿ أنو ال األطباء اعتقد
 ثمنػاً  الصػيدلي طمبػو الذي بمغالم عمى الحصوؿ السيدة حاوؿ زوج ثمنو ، أمثاؿ بعشرة بيعو أراد

 يعػادؿ مػا عمػى إال يحصػؿ أف يسػتطع ولكػف لػـ الممكنة السبؿ كؿ ذلؾ سبيؿ في وسمؾ لمدواء ،
 بمػا الػدواء بيع منو الموقؼ وطمب لو وشرح الصيدلي إلى الزوج توجو المطموب ، المبمغ نصؼ

 الصػيدلي لػـ ولكػف بالتقسػيط ، إيػاه بيعػو أو الػدواء ثمػف نصػؼ وىػو مػاؿ ، مػف جمعػو استطاع
 الػذي الػدواء عمػى الحصػوؿ اسػتطاعتو لعدـ واإلحباط اليأس يعاني الزوج أصبح ورفض ، يقتنع
 .الدواء  لسرقة ليالً  الصيدلية اقتحاـ في يفكر وبدأ حياة زوجتو ، ينقذ
  :رأيؾ  مع تتفؽ التي العبارة رقـ حوؿ دائرة ضع

 ؟ ىؿ ، الدواء بسرقة ولو زوجتو إنقاذ الزوج واجب مف أف افتراض ( مع2 
  .فقط األغنياء يحمي الذم القانكف كراء كيتستر جشع الصيدلي هذا ألف – أ
 .المستقبؿ  في المساعدة نضس إلي  تقدـ أف يمكف ألنها  -ب
 .ساعدت   ما كثيران  ألنها حياتها إلنقاذ الدكاء إحضار عدـ عمى زكجت  تحزف ال حتى  -ج
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  .زكجت  لعبلج جهد  قصارل بذؿ لعدـ األصدقاءك  األهؿ مف ينبذ ال حتى – د
 .كفي  زكج كؿ مف طبيعيان  أمران  زكجت  لعبلج الدكاء سرقة عمى الزكج إقداـ ألف  -هػ
  .الحياة يهبها أف كيجب إنساف زكجت  ألف - ك
 وذلؾ؟ ، الدواء سرقة عدـ الزوج عمى أف البعض يرى ( قد3 
 .السرقة  تشيع ال حتى االجتماعي لمنظاـ احترامان   -أ
 .ينضع  قد عبلج أجؿ مف السجف أك لمخطر نضس  يعرض ال حتى - ب
 .السرقة  مف يمنع  أف يجب ضمير  ألف - ج
 .اختراع   كراء مف ثركة تحقيؽ الصيدلي حؽ مف ألف - د
 .السرقة  تمنع العميا كالقيـ المبادئ ألف  -هػ
  .المجتمع أفراد حقكؽ عمى يحافظ الذم القانكف عمى خركجان  السرقة ألف - ك
 ذلؾ؟ فيؿ ذلؾ منو طمبت لو لزوجتو الدواء سرقة الزوج عمى أف البعض يرى ( قد4 
  .اآلخر أجؿ مف يضحى أف يجب منهما كؿ ألف - أ
 .تريد  ما كتحقيؽ زكجت  طاعة كاجب  مف ألف - ب
 .الطمب  هذا تحقيؽ في زكجها عنها يتخمى أال تتكقع الزكجة ألف  -ج
  .الشضاء لها يتحقؽ عندما كرضاها حبها ليكسب - د
 .زكجت   نحك مسئكليت  عف يتراجع أف يستطيع ال ألن  - ق
 .إنقاذها  عدـ عمى نضس  يسامح لف الدكاء لها يحضر لـ لك ألن  - ك
 الػدواء سػرقة واجبػو مػف أف إال زوجتػو يحػب ال الػزوج أف افتػراض مػع فأ الػبعض ( يػرى5 

 ؟ ىؿ إلنقاذىا،
 .حياتها  قيمة مف يقمؿ ال لزكجت  حب  عدـ أك الزكج حب ألف - أ
 .سرقت   يستباح كبالتالي يكقاس جشع الصيدلي ألف - ب
  .ما يكـ في حيات  تنقذ قد ألنها - ج
 .الشضاء  بعد انتقامها مف خكفان   -د
 .المكاقؼ  هذ  في اهتماـ لمخبلفات يعطى أال يجب ألن  - هػ
 . لها  حب  عدـ نتيجة عنها تخمى ألن  بالذنب يشعر ال حتى إلنقاذها يسرؽ - ك
 وال غريبػاً  شخصػاً  المػريض ىػذا كػاف إذا حتػى الػدواء سػرقة الػزوج عمػى أف البعض يرى ( قد6 

 ذلؾ؟ فيؿ ، ينقذه سواه مف يوجد
 .إلنقاذ   ب  يقكـ ما من  كيتكقع الشخص هذا مكاف نضس  يتخيؿ ألن   -أ
 آخر . شخص أم حياة مف أقؿ بأنها عميها يحكـ الأ ينبغي الغريب الشخص حياة ألف  -ب
 .حيات   إنقاذ لعدـ الشخص هذا أهؿ من  ينتقـ ال حتى - ج
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 .المكت  مف إنساف حياة ينقذ لـ أن  يشعر أف اإلنساف عمى الصعب مف ألف  -د
 .بعد  فيما كيكافئ  ثريان  يككف قد الشخص هذا ألف -هػ
  .القانكف مف أقكل الحياة ألف  -ك
 ذلؾ ؟ فيؿ الخمقية ، الوجية مف خطأ لمدواء الزوج سرقة أف رأيت إذا (7
 .الغير  ممكية احتراـ أساس عمى تقكـ أف يجب الناس بيف العبلقة ألف  -أ
 .زكجت   حياة إنقاذ عمى لتساعد  لمسمطات المشكمة بياف بإمكان  كاف ألن  - ب
 .زكجت   إنقاذ يستطيع كلف كيسجف عمي  القبض يتـ قد ألن   -ج
 .الخمقي  لبللتزاـ نمكذجان  يصبح الشديدة حاجت  مف بالرغـ يسرؽ لـ إف ألن  - د
 .اآلخر  يسرؽ فرد ككؿ فكضى األمكر تصبح أف إلى تؤدل الدكاء سرقة ألف  -هػ
 الذي الشرطة ضابط وقرأه الحدث ىذا الصحؼ ونشرت الدواء سرؽ الزوج أف لو يحدث ( ماذا8

 مساء الصيدلية مف يخرج الزوج رأى أنو وتذكر زوجتو ، مرض قصة ؼويعر  بجوار الزوج يسكف
 الشػرطة إبػالغ الضػابط عمػى أف رأيػت إذا الػدواء ، سػارؽ ىػو الػزوج أف ميرواًل وأدرؾ اليـو ىذا
 ذلؾ ؟ فما سبب السارؽ ، بأنو الزوج عف
 .االجتماعي  كالنظاـ القانكف عمى لممحافظة - أ
 .المجرميف  مف لمحماية في  ثقت  كضع المجتمع ألف  -ب
 .الدكاء  سرقة عمى التعرؼ عمى القدرة نتيجة ترقية عمى صر يح قد ألن   -ج
 .سارؽ  عمى يتستر ألن  لمعقاب نضس  يعرض ال حتى - د
 .السارؽ  عف يبمغ أف عمي  تحتـ العميا كمثم  ضمير  ألف - هػ
 .المجتمع  أفراد حقكؽ عمى المحافظة الشرطة ضابط دكر ألف - ك
 بيػا يحكػـ التػي العقوبػة ىػي مػا لممحاكمػة ، ـوقػد عميػو القػبض تـ الزوج أف لو يحدث ( ماذا9

 الزوج ؟ عمى القاضي
 ىؿ ؟ الزوج ، مع يتساىؿ أف القاضي عمى أف رأيت إذا
 .الممكية  حؽ عمى األكلكية ل  الحياة حؽ ألف  -أ
  .كجت ز  حياة إنقاذ استطاعت  لعدـ باأللـ يشعر كاف الزكج ألف - ب
 .الزكج  عمى حكم  عمى الضمير تأنيب مف يعاني قد القاضي ألف  -ج
 .زكجت   إلنقاذ الحب بدافع تصرؼ الزكج ألف  -د
 .الزكج  مكاف كاف لك يضعم  أف يمكف فيما يضكر قد القاضي ألف  -هػ
 .المجتمع  أفراد حياة عمى المحافظة القانكف كظيضة ألف  -ك
 وذلؾ؟ الزوج ، مع يتساىؿ أال لقاضيا عمى أف البعض يرى ( قد:
 .االجتماعي  النظاـ عمى كالمحافظة القانكف لتطبيؽ - أ
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 .سارؽ  أم مع المجتمع يتهاكف ال حتى  -ب
 .المجتمع  أفراد جميع بيف األماف ليسكد - ج
 .سرقة  مف ارتكب  ما عمى لمحاكمت  مستعدان  يككف أف يجب الزكج ألف  -د
 .السارؽ  مع لتساهم  الضمير بتأنيب يشعر ال حتى -هػ
 .العدؿ  الحكـ القاضي مف يتكقع المجتمع ألف  -ك

 :الثالث الموقؼ
 ىذا ندخؿ ىيا : أحدىـ قاؿ المحالت أحد أماـ ووقفوا السوؽ إلى أوالد أربعة ذىب األياـ أحد في

 فمػـ الرابػع الولػد أمػا ، أوالد ثالثة وافؽ األشياء ، بعض أخذ الممكف مف كاف إذا ما المحؿ ونرى
 يضحكوف أصحابيـ يجعموف سوؼ أنيـ : لو قالوا الثالثة األوالد ولكف يفعؿ ذلؾ ، أف في يرغب
 أف إال المحؿ مف األشياء بعض بأخذ جميعاً  وقاموا معيـ وافقيـ وذىب ولذلؾ جباف ، ألنو عميو

 .مشاركتيـ  في يرغب لـ الذي الرابع الولد عدا فيما جميعاً  بيـ يمحؽ أف استطاع المحؿ صاحب
  :رأيؾ  مع تتفؽ التي العبارة رقـ حوؿ دائرة ضع
 ىؿ؟ أيضا الرابع بالولد المحؿ صاحب يمحؽ أف ينبغي كاف أنو ترى ( ىؿ2
  .لمسرقة النية لدي  أصبحت بمشاركتهـ ألن  - أ
 .سارؽ  بأن  معرفتهـ عند كأهم  أسرت  في يضكر لـ ألن   -ب
 .السرقة  في شاركهـ حيف رالضمي بتأنيب يشعر لـ ألن  - ج
  .عميهـ القبض حالة في عقاب مف عمي  يقع قد فيما يضكر لـ ألن  - د
 .يقاكمهـ  كلـ جماعت  أفراد ساير ألن  - هػ
 .رفاق   مع المسركقات سيقسـ كاف ألن  – ك
 فذلؾ؟ معيـ ، السرقة وعدـ زمالئو مقاومة الرابع الولد عمى أف رأيت ( إذا3
 .البمدة  في النظاـ مىع لممحافظة - أ
 .عمي   العقكبة كتكقيع ب  لبلمساؾ تجنبان  - ب
  .عميهـ االعتداء كعدـ اآلخريف حقكؽ عمى المحافظة فرد كؿ كاجب مف ألف - ج
 . سارقان  سيصبح ألن  كالعار بالخزم يشعر ال حتى -د
 .أمانت   عمى المحؿ صاحب مف مكافأة عمى لمحصكؿ  -هػ
 .السرقة  في اشترا  لعدـ كاألصدقاء األهؿ يفب باألمانة ليعرؼ - ك
 وذلؾ؟ الرابع الولد عمى القبض عدـ العدالة مف أنو البعض يرى ( قد4
 .السرقة  كرفض المحؿ صاحب مكاف في نضس  كضع ألن  - أ
  .مشاركتهـ رفض كلذلؾ الغير ممتمكات عمى كاالستيبلء رقةسال مف منع  ضمير  ألف -ب
 .السرقة  بعدـ لعقابا تجنب أراد ألن  - ج
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 .بالجبف  كصض  عدـ سكل السرقة مف يرد لـ ألن  - د
 لمسرقة . الدافع في الزمبلء مع التساكم لعدـ - هػ
 .إليها  ينتمي التي الجماعة لمعايير مسايران  بؿ سارقان  يكف لـ ألن  - ك

 :الرابع الموقؼ
 بالعمػؿ موقعػو يترؾ أف حياءاأل بأحد المطافئ شرطي حاوؿ ، الصغيرة المدف بإحدى حريؽ شب

 أف مػف بػالرغـ الحريػؽ ىذا نتيجة باألذى أصيبوا قد يكونوا أف يمكف الذيف أفراد أسرتو لمساعدة
نقاذ بموقعو لحماية االلتزاـ واجبو  . سكانو  وا 
  : رأيؾ  مع تتفؽ التي العبارة رقـ حوؿ دائرة ضع
 ؟ ىؿ ، بالعمؿ موقعو مغادرة عدـ الشرطي عمى أف رأيت ( إذا2
  .إلنقاذهـ حضكر  يتكقعكف الحي سكاف ألف - أ
 .كظيضت   كمتطمبات بكاجبات يمتـز أف يجب ألن  - ب
 .المجتمع  لحماية مكقع  مغادرة بعدـ ممـز الشرطي ألف  -ج
 .األعمى  السمطات مف لمعقاب نضس  يعرض ال حتى  -د
 .الحي  هذا أفراد أحد أصيب إذا بالذنب يشعر ال حتى - هػ
 .بمكقع   التزام  نتيجة مكافأة عمى لمحصكؿ - ك
 ؟ ىؿ ، أسرتو لمساعدة التوجو الشرطي عمى أف البعض يرى ( قد3
  .نضس  يسامح لف أذل أصابها إذا أسرت  ألف - أ
 .بمحنة  مر إذا كتساعد  بجكار  ستقؼ أسرت  ألف - ب
 .بها  يمحؽ أذل أم إبعاد كاجب  كمف أسرت  ألف – ج
  .إلنقاذهـ الحضكر من  يتكقعكف أسرت  دأفرا ألف  -د
  .أسرت  مساعدة نحك لمتكج  يحث  الذم هك ضمير  ألف -هػ 
 .راحتها  عمى كالحرص أسرت  عمى المحافظة أسرة كرب كاجب  مف ألف  -ك

  :الخامس  الموقؼ
 المقػاـ بػو واسػتقر السػجف مف اليرب استطاع ولكنو سنوات خمس لمدة بالسجف رجؿ عمى حكـ
 بإخالصػو واسػتطاع الكبيػرة ، المتػاجر أحػد فػي بالتجػارة وعمؿ جديداً  اسماً  جديد واتخذ مكاف في

 أعماؿ مف واإلكثار باألمانة واشتير المتجر ، ىذا يشتري أف ثماف سنوات خالؿ الشديد واجتياده
 يدةس البمدة ىذه إلى قدمت يـو ذات البمدة ، وفي مف أىؿ والمحتاجيف لديو العامميف عمى الخير
 السجيف باعتباره عميو تعرفت رأتو أف ، وما منو لتشتري فذىبت التاجر ىذا وأمانة بنزاىة سمعت
 .يسجف  أف قبؿ بيا التي كاف البمدة في جارتو كانت فقد الشرطة ، عنو تبحث الذي اليارب
  : رأيؾ مع تتفؽ التي العبارة رقـ حوؿ دائرة ضع



 163 

 ؟ ىؿ ، الرجؿ ىذا عف شرطةال تبمغ أف السيدة عمى أف رأيت ( إذا2
 التػاجر هػذا تػرؾ مػا إذا كاممة العقكبة نضذكا الذيف لممساجيف بالنسبة عدالة هناؾ تككف لف ألن  - أ

 .طميقان 
 المجػـر عػف تبمػغ لػـ إذا نضسػها عمػى تسػخط كسػكؼ يسػامحها لػف السػيدة هػذ  ضػمير ألف - ب

 .الهارب
 الظػركؼ عػف النظػر بغػض مجػـر أم فعػ الشػرطة الصػالح إبػبلغ المػكاطف كاجػب مػف ألف  -ج

 .المحيطة 
 .الجريمة  لزيادة دافعان  يعد العقاب مف بالهركب كأمثال  الرجؿ لهذا السماح ألف - د
 بػالهركب كالثانيػة سػنكات خمػس بالسػجف األكلػى العقػاب عميهػا يسػتحؽ مخػالضتيف ارتكب ألن  - ق
  .السجف مف
 .لهارب ا لهذا عادلة محاكمة يتكقع المجتمع ألف  -ك
 ؟ ىؿ ، الشرطة تبمغ أال السيدة عمى أف البعض يرى قد (3
 . الخير أعماؿ مف باإلكثار لممجتمع الديف رد الضترة خبلؿ حاكؿ ألن   -أ
  .العاـ االجتماعي النظاـ عمى حافظ بؿ اآلخريف حقكؽ عمى الضترة هذ  خبلؿ يتعد لـ ألن   -ب
  .بالقسكة يتسـ عمؿ لمسجف إعادت  ألف - ج
 .لمسجف  إعادت  في تسببت إذا كالخزم باألسى ستشعر ألنها - د
 .السجف  إلى إعادت  كراء مف متكقعة فائدة هناؾ ليس -هػ 
 .شرير  غير أن  إلى تشير الضترة هذ  خبلؿ سيرت  - ك
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Abstract 

 
This study aimed to detect the level of moral thinking and the level of 

vocational compatibility for the counselors' as well as revealing about their 

relationship, and the differences in each which may be attributed to the 

variables (sex, years of experience, and specialization) . 

 

The problem of the study was specified in the following questions: 
1- What's the level of moral thinking for the counselors'? 

2- What's the level of vocational compatibility for the counselors'?  

3- Are there statistically significant differences in the level of moral 

thinking for counselors' due to sex (male, female)? 

4- Are there statistically significant differences in the level of moral 

thinking for counselors' due to years of experience (Less than five years, 

More than five years)?  

5- Are there statistically significant differences in the level of moral 

thinking for counselors' due to specialization (guidance, other disciplines)?  

6- Are there statistically significant differences in the level of vocational 

compatibility for counselors' due to sex (male, female)? 

7- Are there a statistically significant differences in the level of vocational 

compatibility for counselors' due to years of educational experience (Less 

than five years, More than five years)? 

8- Are there statistically significant differences in the level of vocational 

compatibility for counselors' due to Specialization (Guidance, Other 

specializations)? 

9- Is there a statistically significant relationship between the level of  

moral thinking and vocational compatibility for counselors' ? 

 

 Regarding the answers of these questions of the study, the researcher uses 

scale of moral thinking for adults, which was prepared by Fauqayah Abd 

Al-Fattah (2001), and the application of Mosharaf (2009), also a 

questionnaire of vocational compatibility for counselors' Prepared by the 

researcher .  

 

Then the researcher applies the field study on sample from (162) from 

Worlds counselors in public schools in Gaza Strip in the province (Rafah -

Khan Younis and Central). 

 

The researcher uses the descriptive analytical in the study, and he uses in 

the statistical treatment a number of ways: frequencies, the arithmetic 

mean, standard deviation, the relative weight, percentages, Cronbache Alfa, 

Split Half Method, Person Corel, and t-test. 
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Results of this study show:  
 

1-The relative weight of the sample to the measure of moral thinking was 

69.56 % and this indicates that there is a level of moral thinking above 

average.  

2-The relative weight of the sample to the measure of vocational 

compatibility was 69.02 % and this indicates that there is a level of 

vocational compatibility above average.  

3-There are no statistically significant differences in the level of moral 

thinking for the counselors' due to the variable sex. 

4-There are no statistically significant differences in the level of moral 

thinking for the counselors' due to the variable years of educational 

experience. 

5-There are no statistically significant differences in the level of moral 

thinking for the counselors' due to the variable Specialization. 

6-There are statistically significant differences in the level of vocational 

compatibility for the counselors' due to the variable sex for the female. 

7-There are statistically significant differences in the level of vocational 

compatibility for the counselors' due to the variable years of educational 

experience for less than five years. 

8-There are no statistically significant differences in the level of vocational 

compatibility for the counselors' due to the variable specialization. 

9-There is no correlation statistically significant between the level of moral 

thinking and vocational compatibility for the counselors'. 

 
 

 


