
 مجلة الطفولة  ( 2222 العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر

 

 االجتماعى وعالقته بمستوى االداء المهنى لدى معلمات رياض االطفالوالتوافق النفسى 

 ياسمينا يونسالباحثة : 

 

 :الملخص

ومستوى االداء المهنى لدى  ستوى التوافق النفسى واالجتماعىالتعرف الى محالى البحث الهدف 

مستوى األداء و االجتماعىونفسى وافق البين الت قةالعالوالكشف عن طبيعة معلمات رياض االطفال ، 

في ضوء بعض  في مستوى التوافق النفسى واالجتماعى واألداء المهنىكذلك دراسة الفروق ،  المهنى

تمثلت أدوات ، وولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفى االرتباطى  ، المتغيرات الديمغرافية

)اعداد الباحثة( ،  داء المهنى، ومقياس االد الباحثة( )اعدا التوافق النفسى واالجتماعىمقياس البحث ب

وتوصل البحث الى ارتفاع مستوى معلمة من معلمات رياض االطفال ، ( 150وتكونت عينة البحث من )

جود عالقة وو ، معلمات رياض االطفاللدى  التوافق النفسى واالجتماعى واالداء المهنىكل من 

التوافق النفسى واالجتماعى وبين االداء المهنى لدى معلمات رياض مستوى ارتباطية دالة احصائيا بين 

كما أشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التوافق النفسى االطفال ، 

واالجتماعى لدى عينة البحث تعزى لمتغيرالحالة االجتماعية لصالح العازبة ، وعدم وجود فروق ذات 

ى التوافق النفسى واالجتماعى لدى عينة البحث تعزى لمتغيرالمؤهل العلمى ،  داللة احصائية في مستو

وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى االداء المهنى لدى معلمات رياض االطفال تعزى 

 .، الحالة االجتماعيةالعلمى لمتغيرات: المؤهل 

 .نىداء المه، اال توافق النفسى واالجتماعىكلمات مفتاحية : ال
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Psychological and Social Compatibility and Its Relationship to the Level of 

Professional Performance among Kindergarten Teachers 

ABSTRACT 

The aim of the current research is to identify the level of psychological and 

social compatibility and the level of professional performance among 

kindergarten teachers and to reveal the nature of the relationship between 

psychosocial and social compatibility and the level of professional 

performance, as well as to study the differences in the level of psychological 

and social compatibility and professional performance in the light of some 

demographic changes. The descriptive correlational approach was used. The 

research tools were the psychological and social compatibility scale and the 

professional performance scale (prepared by the researcher). The research 

sample consisted of 150 kindergarten teachers, and the research reached a high 

level of both psychological and social compatibility and professional 

performance among kindergarten teachers. There is a statistically significant 

correlation between the level of psychological and social compatibility and the 

professional performance of kindergarten teachers. There are statistically 

significant differences in the level of psychological and social compatibility 

among the research sample due to the variable of social status in favor of the 

single. There are no statistically significant differences in the level of the 

psychological and social compatibility of the research sample due to the 

educational qualification variable. There are no statistically significant 

differences in the level of professional performance of kindergarten teachers 

due to the variables: qualification and marital status . 

Keywords: Psychological and Social Compatibility, Professional Performance. 
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  : مقدمةال* 

بأهميه كبيرة في علم النفس والصحة النفسيه لماا لاه مان دور فعاال فاي النفسى واالجتماعى مفهوم التوافق  يحظي

 علاىالفارد  ةرقاد فاي بالغاة همياةأ  هتحقيقا، ول انينسااي معتما  أيعاي لحيااة االفاراد والعماعاات فاي الساير البب

  .هب المتعلقة المهام عازوإن الشخصية، أهدافه تحقيقو التكيف

ق والصادمات المفاجةاة علاى تخباي العوائا فاي مسااعدتهو االجتماعياةضرورى لحفا  حيااة الفارد النفساية وهو ف

 مالمعلا هاو واجتماعى ساوي نفسي بتوافق المتمت  والمعلم (145:  2012.)سالم وقريعنى ،الفشل وواالحباطات 

 شاعور ولاه عالياة معنوياة بارو  ويتمتا  نفسه ضبط على وقادر ل،األكم الوجه على التعليمية مهامه يؤدي الذي

( كاذلك هاو الشخصاية القاادرة علاى تحمال المساؤولية 1: 2014الشااعر، ( ومدرساته. تالمياذ  تعاا  بالمساؤولية

القاادرعلى تنظايم حياتاه ومواجهاة مشاكالته واشاباع حاجاتاه كاى هو و ، وضبط االنفعاالت تعا  تالميذ  وزمالئه

  .المهنىاالجتماعى والنعا  على المستوى االسرى ويصل الى 

العديد من الدراسات ألهميته البالغة في حياة الفرد وخصوصا العانب ب  التوافق النفسى واالجتماعىوتم تناول 

الى  تأثير الصحة  ( 2000؛ العماعى  2020؛ ناجى  ، 2021)صقر واخرون  كل من ، حيث أشارالمهنى 

التوافق حيث يعتبر ،  ما يدل على أهميته لتوافق النفسى واالجتماعى على األداء المهنى للمعلمالنفسية للعاملين وا

 منويتفق كل ،  زيادة فاعلية الفردوأداء العمل بكفاءة و  المهنىالنفسى واالجتماعى من سبل رف  مستوى االداء 

مؤشرا للنعا  في  نفسى واالجتماعى( على ان التوافق ال2005العنزى ،  ،  2002؛ وافى ،  2002)الداهرى ، 

امرا  بمثابة التوافق النفسى واالجتماعىلذا ف،  وأمر ضرورى لقيام الفرد بمهامه على الوجه االكملة  أى مهن

وأحد  من المشكالت التي تؤثر على األداء المهني االجتماعىوتوافق النفسى سوء الو مارسة المهنية ،مجوهريا لل

 تربوية.معوقات سير العملية ال

في العملية التعليمية في مدى فاعلية عملية التعلم ، وهى عنصر رئيسى هى العامل الحاسم معلمة الروضة  وألن

بالتوافق النفسى هتمام فقد وجب اال (5: 2002حببية ، مية في تحقيق أهدافها.)يتوقف عليه نعا  العملية التعلي

حيث يق  على عاتقها تكوين شخصية البفل من الهام  نظرا لدورهاخصوصا لدى معلمات الروضة واالجتماعى 

وجب تسليط الضوء على التوافق  ، وعليهغرس قيم وعادات وأنماط سلوكية ايعابية ومقبولة اجتماعيا لديه 

  .من المعلمات واالجتماعى وأهميته لدى هذ  الشريحةالنفسى 

 

 : البحث مشكلة* 

 على تنعكس سلبية آثار عليها يترتب قد المهام الكثيرة والشاقة  والتىللكثير من  المتبلبة المهن من التدريس مهنة

من   الكثير تعانى خاصة بصفة األطفال رياض معلمةو . لمهنىا وأدائه واالجتماعى النفسى المعلم توافق

 نةمقار ومعقدة ومتداخلة متعددة فأدوارها ،تتعامل معها  التى المرحلة وطبيعة عملها لببيعة رانظ  ضغوطال

 (121:  2012زيد ، ) .األخرى حلراالم فى بالمعلمين
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( ، عبد السالم 2010) الربضيو فريحات ( ،2001) حسنكدراسة كل من  توصلت العديد من الدراساتوقد  

(2010 ، )Jason (2007)  ،Yalcin (2007)  ،Tinamcalon(2004)  الى أن أغلب المشاكل النفسية  

أسلوب المعلمة هو يساعد في حدتها أو تقليلها  وما يعانى منها البفل في هذ  المرحلةوالسلوكية واالكاديمية التى 

التوافق النفسى واالجتماعى لديها ، حيث يعد على مستوى بالبب   الذى يعتمد هو و ، م  البفل المتب  التربوى

ء المعلم سلبا على أدا ينعكس شر من مؤشرات الصحة النفسية وعدم تواجد التوافق النفسى واالجتماعى أهم مؤ

 على سير اكملهاألمر الذي قد ينعكس ب ، ئهوتفاعله م  زمال  كفايته المهنية وعلى داخل الفصل بشكل عام 

 . عرضه للفشل في مهنته وجعله   العملية التعليمية

لتدريب الميدانية  أثناء  االشراف على طالبات ا الباحثةمالحظة خالل قد نبعت مشكلة البحث الحالى من و

 حيث تراءا للباحثة تباين معلمات الروضة  في التوافق النفسى واالجتماعى وما يتبعه ، بالروضات الميدانى 

ونظرا ألهمية الدور الذى تقوم به معلمة  التدريس وأدائهن للمهام المبلوبة ،من تباين ميولهن نحو مهنة  بالبب 

 متغير سةرادل الحاجة ظهرت ، فقد ة السليمة  لبفل الروضةلما لها من تأثير كبير على مستقبل التنشة الروضة

 العوامل أهم باعتبار  معلمات رياض االطفال شريحة لدىكبيرة  أهمية يشكلوالذى  واالجتماعي النفسي التوافق

 ،لديهن لمردود  االيعابى على المستوى التربوي والنفسي واالجتماعي  و ممارستهن المهنية  على المؤثرة

 قومت لكي  والفاعلة األساسية األمور من باالضافة لكونه ، داخل الموقف التعليمىاألداء  ميدعت ه علىقدرتول

وفى ضوء ما سبق وتحديدا لتوجهات البحث الحالي وسعيا وراء  ، األكمل الوجه على المهنى ئهنبأدا  المعلمات

االجتماعى واالداء المهنى وتوافق النفسى دراسة العالقة بين ال، فان البحث الحالى ينبلق من  تحقيق أهدافه 

 :ساؤل الرئيسى التالىفي الت تتحددتبلورت فكرة البحث الحالى و فقد بناء على ذلك، و لمعلمات رياض االطفال

 ما العالقة بين التوافق النفسى واالجتماعى ومستوى األداء المهنى لدى معلمات رياض االطفال؟ -

 تساؤالت الفرعية التالية:ويتفرع من التساؤل الرئيسي ال

 لدى معلمات رياض االطفال؟واالداء المهنى ما مستوى التوافق النفسى واالجتماعى  -

 ما طبيعة العالقة بين التوافق النفسى واالجتماعى واالداء المهنى لمعلمات رياض االطفال؟ -

ختالف الحالة االجتماعية، االجتماعى باوما مدي اختالف درجات المعلمات في مقياس التوافق النفسى  -

 وباختالف المؤهل العلمى ؟

ما مدي اختالف درجات المعلمات في مقياس األداء المهني باختالف الحالة االجتماعية، وباختالف المؤهل  -

 العلمى ؟

 

 :بحث*أهداف ال

 اض االطفال.ري جتماعى واالداء المهنى لدى معلماتالتعرف على طبيعة العالقة بين التوافق النفسى واال -

 مستوى التوافق النفسى واالجتماعى لدى معلمات رياض االطفال. التعرف على -
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 مستوى االداء المهنى لدى معلمات رياض االطفال. التعرف على -

تبعااا لمتغياار الحالااة االجتماعيااة  واالداء المهنااىواالجتماااعى  الكشااف عاان الفااروق فااي مسااتوى التوافااق النفسااى -

 .والمؤهل العلمى

 :همية البحثأ*

 األهمية النظرية :

االجتماعى لدى معلمات والتربوى بأهمية التوافق النفسى النفسى ويسهم هذا البحث في تبصير المهتمين بالشأن  -

 رياض األطفال.

االجتماااعى واألداء ويسااهم البحااث  فااي تقااديم المعلومااات واثااراء العانااب النظاارى فيمااا يتعلااق بااالتوافق النفسااى  -

التاي تناولات المتغيارين  نادرة الدراساات –فاي حادود اطالعهاا  –لمة الروضاة حياث الحظات الباحثاة المهنى لمع

 البحث من معلمات رياض األطفال.عينة لدى وبصفة خاصة  معتمعين

 األهداف التربوية. بالمعال النفسى التربوى لتحقيقساهم في تقديم اقتراحات وتوصيات للمهتمين ي -

 

 األهمية التطبيقية:* 

 االجتماعى واالداء المهنى لدى معلمات رياض االطفال. ويعكس الواق  الفعلى للتوافق النفسى  -

في ضوء ما يسفر عنه البحث الحالى من نتائج يمكن االستفادة منها في تصميم واعداد بعض البرامج االرشادية  -

 التى يمكن أن تساعد في تحسين أداء معلمات رياض االطفال.

 نه البحث من نتائج يمكن تعميمها على المعتم  االصلى للبحث الذى تم اختيار العينة منه.ما قد يسفرع -

 : بحثال  محددات *

 ضمن الحدود اآلتية : ، واستخراج نتائعه وتفسير بحث تم تببيق ال

 .معلمات رياض االطفال:  الحدود البشرية -

 م(2022/ 2021)سى امن العام الدر الثانىالفصل الدراسى  الحدود الزمنية : -

 المنوفية. بعض مؤسسات رياض االطفال التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة ة :د المكانيالحدو -

االجتماااعى وعالقتااه بمسااتوى ووافااق النفسااى وهااو )الت الي بموضااوعهالحاا بحااثالحاادود الموضااوعية : تحاادد ال -

 (.االداء المهنى لدى معلمات رياض االطفال

 

 : بحثل* منهج ا

الااذى يعتمااد علااى تعمياا  الحقااائق والمعلومااات ، تااتم مقارنتهااا  رتباااطىالماانهج الوصاافى اال  سااتخدمت الباحثااةا

 وتحليلها وتفسيرها للوصول الى تعميمات مقبولة.
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 والتعريفات االجرائية للبحث: صطلحات* الم

    :Psychological and Social Compatibility االجتماعىومفهوم التوافق النفسى  أوال:

 حتى التعديل و بالتغيير االجتماعية و الببيعة البيةة و السلوك تتناول مستمرة دينامية عملية هو التوافق النفسى :

  زهرانة.)البيةا متبلباات تحقياق و الفارد حاجاات إشاباع يتضمن التوازن هذا و بيةته، و الفرد بين توازن يحدث

،2005  :2 ) 

بأنه الشاعور بالساعادة ما  االخارين وااللتازام بأخالقياات المعتما  ومساايرة المعاايير  يعرف التوافق االجتماعى:

 (121:  2011عبداليمة  ،و وتقبل االخرين في المعتم .)حسيناالجتماعية والضبط االجتماعى 

و ما  ما  نفسـاـه، هو تلك العالقاة التاي يحقاق مان خاللهاا الفارد حالاة مان االتازان االجتماعى: والتوافق النفسى 

الشااذلي، و مدرساته بوجاه عام.) ـهالمحيط الخارجي ويظهر هذا اإلتزان من خالل تقبله لآلخرين من أفاراد أسرتا

2001 :22) 

رغباتاه عملية داخلية تتضامن قادرة الفارد علاى التوفياق باين االجتماعى بأنه : ووتعرف الباحثة التوافق النفسى 

حالة االستقرار النفساى والنضاج االنفعاالى والتكياف االجتمااعى. المعتم  وصوال الى وبين احتياجات متبلباته و

االجتمااعى وعلى مقياس التوافق النفسى  ينة البحث في استعاباتهنويقاس من خالل الدرجة التى تحصل عليها ع

 المعد لهذا البحث.

 

 للمعلم:األداء المهنى  -ب 

ت التاى يقاوم بهاا المعلام ، بهادف تحقياق أفضال هو جهد منظم  يضم معموعة من االفعال والمسؤوليات والواجباا

أداء من خالل استخدامهم للمهارات والقدرات والكفايات التعليمية التاى يتوقعهاا المشارفون التربوياون فاي موقاف 

 (102، 2014معين ووقت معين ، بما يخدم نوعية التعليم في المدرسة ويحسنها.)الشديفات ، 

تبعااا لتوجيهااات اإلدارة  لمتبلبااات مهامااه الوظيفيااة ه ممارسااة المعلاام: بأناالاام للمعوتعاارف الباحثااة األداء المهنااى 

 .ووفقا ألحكام قانون العمل المدرسية

 

 سابقة :دراسات اطار النظرى و*

 :Psychological and Social Compatibilityاالجتماعى والتوافق النفسى : المحور األول

بأنه بناء متماسك موحد لشخصية الفرد وتقبله لذاته وتقبل االفراد ( 12: 2001يعرفه )عبيه ، مفهوم التوافق:  -

 االخرين له وشعور  بالرضا واالرتيا  النفسى واالجتماعى اذ يهدف الفرد الى تعديل سلوكه نحو مثيرات البيةاة.

وهاو دليال ،  وباين متبلباات المعتما على التوفيق باين رغباتاه  قدرة الفردوبهذا المعنى يكون التوافق عبارة عن 

 على الصحة النفسية للفرد ، والتوافق الذى سنتبرق اليه سوف يتضمن المعنى النفسى والمعنى االجتماعى:
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م الداخلي، و السال و إشباع الحاجات ، متهايبها و الشعور بق الثقةالسعادة م  النفس و شملي التوافق النفسى : -

 و ةي، و مواجهة المشاكل الشخص السلوك هيو توج قهايحقالسعي لت، و لألهداف طيالتخب في ةيو الشعور بالحر

األمن  حققيو هو ما  ة،يحله المتتالراو التوافق لمبالب النمو في م ة،يةيالظروف الب رييو تغ حلها

بها الفرد على  حاف ي ةيسلوك ةيعلى أنه عمل( Pugh (2002:15,( ، ويعرفه20: 2001الشاذلى ، النفسى.)

 .نيفي وقت مع واجههايالمختلفة التي  اتاجياالحت نيب التوازن

 فالتوافق النفسى مفهوم نسبى عند االفراد ، ويختلف باختالف الثقافات والمواقف الحياتية ، لهذا واستنادا لما تقدم

 والتكيفللفرد ويعبيه القدرة على االستقرار  الذى يحقق االتزان الداخلىالسلوك نعرف التوافق النفسى بأنه 

   اتي.الذوالضبط 

على التعامال  وقدرتهتكيف الفرد م  بيةته االجتماعية م  تمسكه بالعادات والتقاليد ويعنى  التوافق االجتماعى : -

 .والتعايش م  مستعدات الحياة 

( بأناه االحسااس باالنتمااء الاى المعتما  ، والتفاعال المساتمر معاه ساواء كاان هاذا 142: 2002)النيال ، عرفه وت

 عالقات خارجية أو اتصاالت مباشرة.  التفاعل في شكل 

 ومساايرة ، المعتما  بأخالقياات مزاوااللتا اآلخارين، ما  الساعادة يتضامن بأناه( 22: 2005)زهاران ،  ويارى

 السليم، االجتماعي والتفاعل االجتماعي، التغير وتقبل االجتماعي، الضبط لقواعد واالمتثال االجتماعية، المعايير

 .االجتماعية الصحة تحقيق إلى يؤدي مما الزوجية؛ والسعادة العماعة، الخير والعمل

 االجتماعى:و* عناصر التوافق النفسى 

 تفاعل عن عبارة فالتوافق أخرى جهة من به والمحيط جهة من الكائن بين التوازن تحقيق التوافق عملية تستهدف

 لماا الكلي المعموع هي الفرد فذات لمتبادلا التأثير جوانب فيه التفاعل وهذا،  اآلخرين الناس وم  ذاته م  الفرد

 يكاون،  باالفرد المحيباة البيةاة مان بااآلخرين يتعلاق وفيماا والمشااعر واألفكار والسلوك كالعسد  الفرد عليه هو

 محيباه وباين الفارد بين فيما المستمر الديناميكي التفاعل عملية خالل من اآلخرين وبين الفرد بين متبادال التأثير

 :وهما أساسيين عنصرين عن عبارة هي التوافق عناصر أن نلخص أن يمكن هنا ومن ، االجتماعي

 وكال تراوالقاد والمياول والقايم تاوالخبر والدواف  الحاجات من النفسي بنائه في عليه ينبوي وما الفرد :األول

 .انلإلنس الداخلي النفسي بالمحيط عليه يبلق ما وهذا اإلنساني السلوك توجيه في يساعد ذلك

 في العناصر م  تتفاعل والتي الببيعية والبيةة االجتماعية البيةة  نقصد والذي للفرد الخارجي المحيط هو :الثاني

 للتوافاق يساعى الاذي المدرساة طالاب فسلوك الفرد حياة في الغالب يكون أحدهما ولكن للفرد العام المحيط تكوين

 المحيبة االجتماعية للبيةة الغلبة ويكون التوافق بعملية يمر فإنه المدرسة في زمالئه من اآلخرين م  االجتماعي

 (14:  2004.)أبو سكران ، بالفرد
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 االجتماعى:و* مؤشرات ومظاهر التوافق النفسى 

النظرة الواقعية للحياة : يتميزون بأنهم أشخاص يقبلون على الحياة بكل ما فيهاا مان أفارا  ، وهام واقعياون فاي  -1

 ( 52: 2005ن ، متفائلين ومقبلين على الحياة بسعادة.)الداهرى ، تعاملهم م  االخري

تقبل الذات وتقبل االخرين: ان تقبل الفرد لذاته يعتمد على مدى النعا  الذى يحققه وعلى مدى تقبل االخرين له  -2

لاى االخاد فالشاخص الاذى يثاق بنفساه وبااالخرين يكاون أقادر ع، ويرتبط تقبال الفارد لذاتاه علاى تقبال االخارين لاه 

 (4:  2012)النمر ،  والعباء وتحقيق التفاعل االيعابى البناء معه.

القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية: الشخص السوى هو الذى يستبي  التحكم في سلوكه وتصرفاته مان  -1

ك ومقادار خالل التخبيط ألهدافه  وأسلوب اشباع حاجاته ورغباته ، بحيث يمكن التعارف علاى عواقاب هاذا السالو

ما يمكن أن يخص به من اثابة أو عقااب أو عادم تقادير مان طارف االخارين ، وهاذا يعناى ان الشاخص الساوى هاو 

 (252:  2014،  وتحمل مسؤولياتها.)سليمانى القادر على ضبط ذاته اتعا  ما يقوم به من أعمال

واقف والمشكالت التاي تاؤدى الاى ساوء الراحة النفسية : من سمات الفرد المتوافق قدرته على الصمود تعا  الم -4

: 2000جبل ، ال على تكيفه وتوافقاه.)توافقه ولذلك متى شعرنا بأن الفرد قد حقق لنفسه الراحة النفسية كان ذلك دلي

21) 

القدرة على إقامة عالقات اجتماعية سليمة: وتعنى ارتباط االخرين بعالقات اجتماعية ساليمة قائماة علاى أسااس  -5

عاون والثقة المتبادلة وتبابق سالوكه ما  قايم وعاادات وتقالياد المعتما  وما  معاايير البيةاة االجتماعياة. المحبة والت

  (12: 2002)الخضرى ، 

نيا وتفااعال حاين تصابح تواصاال وجاداالثقة بالنفس وباالخرين : الثقة مظهرا من مظاهر الصاحة النفساية حاين  -2

 ( 12: 2000صالح ، اجتماعيا.)

 

 :professional performanceداء المهنى : اال * ثانيا

 تعريف االداء المهنى :

نشاابة اال بأنااه    قباال التباارق لتعريااف االداء المهنااى يعااب اعباااء تعريااف األداء بمفهومااه العااام ، حيااث يعاارف

ف والمهام التي يزاولها الموظف فاي المنظماة، والنتاائج الفعلياة التاي يحققهاا فاي معاال عملاه بنعاا ؛ لتحقياق أهادا

جااراءات، والباارق المحااددة الداريااة، والقواعااد واالنظمااة ااالالمنظمااة بكفاااءة وفاعليااة وفااقد للمااوارد المتاحااة، و

 (51: 2010.)جبر ، للعمل 

بأنه ممارسة المعلام لمتبلباات مهاماه الوظيفياة تبعاا لتوجيهاات اإلدارة المدرساية  للمعلم المهني األداء يعرفبينما 

 .ووفقا ألحكام قانون العمل

 وتشامل وأثناءهاا الصفية الحصة قبل المعلم بها يقوم التي الممارساتب (114: 2005)رواقه واخرون ، وقد عرفه

 تالمياذ  وباين بيناه المتبادلاة والعالقاة للمعلام، الشخصاي السلوك وضببه، الصف إدارة التقويم، التنفيذ، التخبيط،:
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 المنظماة، فاي الموظف يزاولها التي والمهام األنشبة  فيرى أنه( 51: 2010)جبر، بينما . داخل الحعرة الصفية

 المتاحاة، للماوارد وفقداا وفاعلياة بكفااءة المنظمة أهداف لتحقيق بنعا ؛ عمله معال في يحققها التي الفعلية والنتائج

 . للعمل المحددة والبرق واإلجراءات، والقواعد اإلدارية، واألنظمة

 

 * أهمية االداء المهنى:

المهنى مكانة خاصة داخل أى مؤسسة باعتبار  الناتج النهائى لمحصلة جمي  االنشبة بها ، وذلاك الن  يحتل االداء

استقرارا وأطول بقاء حين يكون أداء الموظفين أداء متميزا، ومان ثام يمكان القاول بشاكل عاام المؤسسة تكون أكثر 

وعلى ذلك فايمكن القاول باأن ،  بها مام الموظفينبمستوى األداء عادة ما يفوق اهت تهاأن اهتمام إدارة المنظمة وقياد

األداء علااى أي مسااتوى تنظيمااي داخاال المنظمااة وفااي أي جاازء منهااا ال يعااد انعكاسااا لقاادرات ودوافاا  المرؤوسااين 

 (22: 2002،  الشريف.)فحسب بل هو انعكاس لقدرات ودواف  الرؤساء والقادة أيضا

 

 :داء المهني للمعلمينألبعاد اأ* 

 بعاد ما يلي: ألا جتماعي من منبلق أنه مفهوم شامل، ومن أهم هذ الباحثين على البعدين التنظيمي وايركز بعض ال

جراءات التي تتخذها المؤسسة في المعال التنظيمي من أجل تحقيق أهدافها التي ترمي اليتمثل با: البعد التنظيمي -أ

جراءات التنظيمياة التاي تام إتباعهاا وأثرهاا علاى الاها قياس فعالية اللوض  معايير يتم من خ اللإليها، وذلك من خ

جتماعيااة الا داء علااى اعتبااار أن هااذا القياااس ماارتبط بالهيكلااة التنظيميااة، ولاايس بالنتااائج المتوقعااة ذات الببيعااةاال

ناتج عان المعاايير التاي  مر الذي يفهم منه أن بإمكان المؤسسة أن تصل إلى مستوى فعالية مختلفألقتصادية. االوا

 اعتمادها لقياس الفعالية التنظيمية. تم

علاى مادى رضااء العااملين لادى المؤسساة التاي يترك البعاد االجتمااعى لاألداء أثارا واضاحا  :جتماعيالالبعد ا -ب

مر على رضا ووفااء العااملين الحيث ينعكس هذا ا ، هتمت تلك المؤسسة بتلبية حاجاتهمما اخاصة اذا  يعملون بها 

 على سلباجتماعي يؤثر الوارد البشرية على حساب العانب اقتصادي للمالالمؤسسة بالعانب ا، فاهتمام  لمؤسساتهم

مان حياث طبيعاة  سساةجتمااعي داخال المؤالوأن يحظاى العاناب ا تحقيق المؤسسة ألهدافها وترتيبا على ذلاك الباد

يحظااى بهااا العانااب زمااات باانفس المسااتوى، والفعاليااة التااي الفااات واالجتماعيااة كالصااراعات والخالقااات االالع

 (42-45 ، 2012)الغول،  .قتصاديةالجتماعية واالعام بين الفعالية اقتصادي، وذلك من أجل إيعاد انسالا

 وهناك العديد من الدراسات التى تناولت التوافق النفسى واالجتماعى  نذكر منها على سبيل المثال:

( معلم 100واالجتماعى لدى عينة مكونة من )عن مستوى التوافق النفسى  (7002دراسة النبيال واخرون ) -

ومعلمة للتربية الخاصة بمحافظة عدن اليمنية ، ولتحقيق االهداف تم استخدام المنهج الوصفى التحليلى ، وكانت 

االداة االساسية للدراسة عبارة عن مقياس التوافق النفسى االجتماعى اعداد الباحثين ، وأسفرت النتائج أن مستوى 



 412 

لنفسى واالجتماعى جاء متوسبا ، وتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستويات التوافق التوافق ا

 النفسى االجتماعى تعزى لمتغيرات العنس ، وسنوات الخدمة بمعال العمل بالتربية الخاصة.

للبفل, وقد اتبعت  االجتماعي النفسي بالتوافق اإليعابية الوالدية عالقةفي ال (7007) البدريدراسة وبحثت  -

دوات الدراسة أ، وكانت 11-11طفل وطفلة في سن  (102الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، تكونت العينة من )

 إلى شارت نتائج البحثأ, وقد واألبناءباء أل, مقياس لغة الحوار بين الألطفالمقياس التوافق النفسي االجتماعي 

وتقدير الذات لصالح البنين وفي  اإلنفعاليتزان الوالبنات في بعدي ا حصائية بين البنينإوجود فروق ذات داللة 

 .لألبناءباء والتوافق النفسي واالجتماعي ألبعدي القلق لصالح البنات، وجود عالقة ارتباطية بين لغة الحوار بين ا

الجتماعي لدى ى واالى معرفة العالقة بين القيم االجتماعية ، والتوافق النفس  (7002دراسة الجماعى)وذهبت  -

االجتماعية في وم لد العبمعهوالثالثة، في  ة السنة الثانيةلبطالبا من ط  (205)منالعينة تكونت و ،معي البالب العا

 و فسي االجتماعيالن هلدى البالب العامعي ترتبط بتوافقتوصل الباحث إلى أن القيم االجتماعية و ، جامعة الوادي

 .بةلالصحي وال ترتبط بعنس الب هتوافقن القيم االجتماعية ال ترتبط باألسري، إضافة إلى أ هبتوافق

والتى هدفت للتعرف الى مستوى التوافق النفسى واالجتماعى لدى معلمى  (7002)ي لدارسة الع كما اشارت -

نت عبارة التربية الخاصة مقارنة بالعاديين ، وواستخدمت الباحثة المنهج الوصفى المقارن ، واالداء المستخدمة كا

معلم  22معلم تربية خاصه ، 24عن  مقياس التوافق النفسى واالجتماعى اعداد الباحثة ، على عينة مكونة من 

عادى بمدارس البحرين ، وأظهرت النتائج أن مستوى التوافق النفسى عند المعلمين العاديين أعلى من معلمى 

ى التوافق النفسى واالجتماعى لدى المعلمين العاديين التربية الخاصة ، وعدم وجود تعزى لمتغير العنس في مستو

، بينما ظهرت فروق تعزى لمتغير العنس في مستوى التوافق النفسى واالجتماعى لدى معلمى التربية الخاصة 

 لصالح االناث.

 فاعلية أسلوب حل المشكالت في تحقيق التوافق النفسى واالجتماعى على (7002دراسة العزيز ) بينما أكدت -

لدى عينة من معلمى التربية الخاصة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفى والمنهج شبه التعريبى ، وكانت أدوات 

الدراسة عبارة عن مقياس التوافق النفسى واالجتماعى اعداد الباحث ، وبرنامج ارشادى قائم عل أسلوب حل 

المشكالت فعال في تحقيق التوافق النفسى معلم ، وتوصلت الدراسة ان حل  22المشكالت ، على عينة مكونة من 

حيث تبين وجود فروق جوهرية ذات داللة احصائية بين درجات المعموعة التعريبية ودرجات المعموعة 

الضاببة على مقياس التوافق النفسى واالجتماعى لصالح أفراد المعموعة التعريبية ، وتبين أن هناك فروق بين 

 ى لصالح التببيق البعدى.  التببيق القبلى والتببيق البعد

 واالجتماعي النفسي التوافق مستوى علي التعرف إلي الحالية الدراسة هدفت (7002) أدهمدراسة توصلت و -

 االقتصادي والمستوي التعليمي والمستوي العمر متغير حسب بنغازي بمدينة والمفقودين الشهداء زوجات لدي

 (1442 ) األوجلي زينب إعداد من واالجتماعي النفسي التوافق مقياس يةالحال الدراسة في وأستخدم،  االبناء وعدد

علي  ةيفروق ذات داللة احصائ وجود إلي الدراسة نتائج وأشارت،  شهيد زوجة 150 من الدراسة عينة تكونت، 
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 لةدال ذات فروق وجود عينة الدراسة حسب متغير عدد االبناء ، وعدم التوافق النفسي واالجتماعي لدي اسيمق

، المستوى التعليمى ،  العمر متغير حسب واالجتماعي النفسي التوافق مقياس علي الدراسة عينة لدي احصائية

 المستوى االقتصادى. 

إلى الكشف عن التوافق النفسي واالجتماعي لدى المعلمين   (7070وقد هدفت دراسة أبو بكر واخرون ) -

معلما ومعلمة من  (11)واالجتماعي بين العسنين وتكونت العينة من  المتقاعدين وكذلك الفروق في التوافق النفسي

س التوافق مقياالمنهج الوصفى ، واستخدمت  ستخدمت الدراسةاوبليبيا ،   مين المتقاعدين في مدينة القبةالمعل

ماعي إلى انخفاض مستوى التوافق االجتوتوصلت نتائج الدراسة ( ، 1422القبان )إعداد من  النفسي واالجتماعي

كما لم تعد  ، التوافق النفسي والتوافق العام لدى عينة الدراسة بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية على بعد

 اإلناث، في جمي  أبعاد التوافق. نتائج الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عينة الذكور ومتوسط عينة

 

 هذه الدراسات: نذكرمن، و ىداء المهنسات التي تناولت األتعددت الدراكما 

والتااي هاادفت الااى تقااويم األداء المهنااى للمعلمااين بماادارس وكالااة الغااوث  (7002نشةةوان )دراسةةة الجرجةةاوى و -

الدولية بغزة في ضوء مؤشرات العودة الشاملة ، واستخدمت الدراسة المانهج الوصافى التحليلاى ، واعتمادت علاى 

( معلمااة ومعلمااا ، وتوصاالت النتااائج الااى ضااعف 25وتكوناات العينااة ماان ) اسااتبانة لااألداء المهنااى اعااداد الباحثااان ،

مستوى األداء المهنى لعينة الدراسة ، ووجاود فاروق ذات داللاة باين أداء المهناى للمعلماين ترجا  لكال مان العانس 

 والخبرة المؤهل العلمى. 

 شاملة في نموذجالتعرف على درجة توافر مبادئ إدارة العودة ال (7002)هدفت دراسة الحربي و -

، التحليلي  تقويم األداء الوظيفي للمعلمين بمدارس المرحلة الثانوية بمدينة جدة، واستخدمت المنهج الوصفي

 مديراد من مديري المدارس الثانوية بمدينة جدة، وأظهرت نتائج الدراسة أن (20)استبانة على عينة من  وطبقت

داللة  األداء الوظيفي للمعلمين كانت متوسبة، وتوجد فروق ذاتدرجة توافر مبادئ العودة الشاملة في تقويم 

د لمتغير سنوات الخبرة في محور تحقيق العمل  العماعي، إحصائية بين متوسبات استعابات أفراد الدراسة تبعا

من  أقل الخبرة أصحاب مقابل في سنوات 10 -5  من الخبرة أصحاب لصالح منها والوقاية األخباء تعنب ومحور

 .نواتس 5

 إلى تقصي مستوى القيادة اإلبداعية لدى مديري مرحلة رياض (7002)دراسة كامل  ما ذهبتك -

 األطفال، وعالقتها بمستوى األداء الوظيفي لدى المعلمات، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،

 فال بمحافظة البحيرة،معلمة رياض أط ( 22 )واعتمدت على استبانتين تم تببيقهما على عينة تكونت من 

د، كما أنه توجد عالقة  وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري رياض األطفال يعد مرتفعا

لمعلمات  قوية بين مستوى القيادة اإلبداعية لدى المديرين، وبين مستوى األداء الوظيفي (إيعابية)طردية بين 

 رياض األطفال.
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 إلى قياس مستوى قلق المستقبل لدى معلمي المرحلة االبتدائية، (7002)ار بينما هدفت دراسة صب -

مقياس األداء ، واالدوات التى تمثلت في    المنهج الوصفى االرتباطى ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة

ائية، وتوصلت معلم بالمرحلة االبتد (120)على عينة مكونة من  واستبانة للكشف عن قلق المستقبل ، الوظيفي،

واألداء الوظيفي لدى معلمي المرحلة االبتدائية، وأن هناك عالقة إيعابية  الدراسة إلى أن هناك قلق من المستقبل،

 الوظيفي لدى معلمي المرحلة االبتدائية. بين قلق المستقبل، واألداء

صى لمعلمة الروضة فاي وض  تصور مقتر  لحسين االداء المهنى والشخ الى (7070لبيب ) دراسة سعت  وقد -

الروضاة فاي والوقوف بشكل عام على واق  النمو الشخصى والمهنى لمعلماة  2010ضوء توجهات المملكة لرؤية 

، واساتخدمت و  الشخصاى والمهناى لمعلماة الروضاة ، والوقاوف بشاكل عاام علاى واقا  النماهد  التوجهات  ضوء

ساة مقيااس التباور المهناى والشخصاى لمعلماة الروضاة ، المانهج الوصافى التحليلاى ، وكانات أدوات الدراالباحثة 

وأساافرت النتااائج الااى وجااود فااروق ذات داللااة احصااائية بااين متوساابات درجااات معلمااات رياااض االطفااال وغياار 

المؤهالت علميا على مقياس التبور المهناى والشخصاى لصاالح المعلماات الماؤهالت علمياا ، ووجاود فاروق ذات 

درجات معلمات رياض االطفال من ذوى عدد سنوات الخبرة القليلة وبين ذوى عادد  داللة احصائية بين متوسبات

  سنوات الخبرة الكثيرة في النمو المهنى والشخصى لصالح عدد سنوات الخبرة االكثر.

 ومستوى للمعلمين، المهني األداء مستوى تحديد إلى الدراسة هدفت والتى (7070صالح الدين )ودراسة  -

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام  ، عمان في األساسي التعليم بمدارس المدمج التربوي اإلشراف ممارسة

 (512)استبانة على عينة الدراسة الكمية مكونة من  تم توظيف أداتين هما:و ( ،الكمي والنوعي)المنهج المختلط 

ف، وأظهرت النتائج أن تقدير مشر (15)النوعية مكونة من  معلم، كما تم استخدام المقابلة على عينة الدراسة

جاءت بدرجة عالية جدا، كما أن تقدير مستوى ممارسة اإلشراف  مستوى األداء المهني للمعلمين بأبعاد  الثالثة

بدرجة عالية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين استعابات أفراد عينة  التربوي المدمج بمراحله الثالثة جاءت

لمعلم ككل وجمي  أبعاد  ماعدا ما بعد األداء المرتبط باإلنماء المهني، فال توجد فروق ل الدراسة في األداء المهني

العينة وفقا للنوع االجتماعي، وأن الفروق كانت لصالح اإلناث، وأظهرت الدراسة أيضا وجود  بين استعابات

 مهني ككل. إيعابي بين ممارسة اإلشراف التربوي المدمج ككل، وبين األداء ال ارتباط

 

 *تعقيب عام على الدراسات واألبحاث السابقة:

 مايلى: بحثالتي تناولت متغيرات الوبحاث يتضح من خالل العرض السابق للدراسات واأل

 ةيفي الدول العرب نيمعتمعة بالرغم من اهتمام الباحث یالحال بحثال راتيندرة الدراسات التي تناولت متغ الح ي -

 اسيهدفت لق ةالباحث ، وعدم توفر دراسة في حدود علم رةيصة في السنوات األخهذ  الدراسات خا مثل ةيواالجنب

 واألداء المهنى لمعلمات رياض األطفال.االجتماعي التوافق النفسي و
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يتالقااى البحااث الحااالي ماا  بعااض تلااك الدراسااات فااي الهاادف العااام ، ماان حيااث قياااس مسااتوى التوافااق النفسااى  -

، ومعرفة أثر بعاض المتغيارات علياه ، ولكنهاا تختلاف عنهاا ء المهنى للمعلمين واالجتماعى ، وقياس مستوى األدا

 من حيث المعتم  واالبعاد المدروسة واالهداف الفرعية.

أنه يمكن مالحظة أن بعض الدراسات تتفق الى حد كبير م  البحث الحالى من حيث أدوات الدراسة المستخدمة ،  -

 بحث وبعض المتغيرات األخرى.وفى الكشف عن العالقة بين متغيرات ال

 

 * أوجه االستفادة من الداسات السابقة ، تكمن في : 

وصياغة األهداف  بحثوبناء اطار ال بحثتكوين تصور عام للو رات الدراسة والتحديد الدقيق لها ،ضبط متغي -

 واالسةلة.

مصادر التي سهلت علي الباحثة االلمام ببعض ال، و بحثض االطار النظرى ، ومراج  الاالستفادة منها في عر -

 االطار النظرى للبحث الحالي.

شكلة البحث ودعمها وبيان في تحديد مواالستفادة من نتائعها  كما تمت االستفادة من أهداف الدراسات السابقة -

ائية ، في كل مراحل البحث الحالى في اختيار متغيراته ، والعينة والمنهج المالئم ، واالساليب االحص، و أهميتها

 وفى تفسير النتائج.  

األدوات  أفادت الدراسات السابقة الباحثة في االطالع على األدوات المستخدمة واالستفادة منها في تصميم -

 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة وتوصياتها في تفسير نتائج البحث الحالي.، و المناسبة للبحث الحالي

 

 منهج وإجراءات الدراسة

االجتماعي، مقياس األداء ولتببيق أداتي البحث )مقياس التوافق النفسي النتائج النهائية  تحليل العزءهذا  يتناول

االجتماعي واألداء المهني ودراسة العالقة االرتباطية بين التوافق النفسي وتفسير هذ  النتائج وذلك بهدف المهني( 

والحالة  العلمى المعلمات التي تعزي الي متغير المؤهللدي معلمات رياض األطفال ، وكذلك دراسة الفروق بين 

 االجتماعية.

 

 : بحثمنهج ال -

تعرف المتمثل في ال الحاليبوصفه أسلوبا مناسبا لبحث مشكلة البحث   االرتباطى الوصفىالمنهج  ت الباحثةاعتمد

 األطفال.ياض لدى معلمات رواألداء المهنى  االجتماعىووافق النفسى على طبيعة العالقة بين الت
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 :بحث* فروض ال

 الى التحقق من الفروض االتية: الحالي بحثسعى الي

د بين درجات عينة البحث علي مقياس التوافق النفسي  - االجتماعي وال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 .ودرجاتهم علي مقياس األداء المهني

مات رياض األطفال على مقياس التوافق النفسي ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسبات درجات معل -

 .االجتماعي بأبعاد  تعزى الختالف الحالة االجتماعيةو

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسبات درجات معلمات رياض األطفال على مقياس التوافق النفسي  -

 .العلمى  االجتماعي بأبعاد  تعزى الختالف المؤهل

يا بين متوسبات درجات معلمات رياض األطفال على مقياس األداء المهني بأبعاد  ال توجد فروق دالة إحصائ -

 .تعزى الختالف الحالة االجتماعية

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسبات درجات معلمات رياض األطفال على مقياس األداء المهني بأبعاد   -

 .العلمى تعزى الختالف المؤهل

 

 :ةعينالو بحثمجتمع ال -

القاائمين علاى رأس عملهام فاى الفصال  معلماات ريااض األطفاال بمحافظاة المنوفياة كون معتم  البحث من جميا ت

 .2022/  2021من العام العامعى الثانى الدراسى 

 

 الى: بحث: انقسمت عينة ال بحثعينة ال

( علي س األداء المهنىواالجتماعى ، مقيا النفسى توافقحث )مقياس التم تببيق أدوات الب االستطالعية : عينةال

أفراد المعتم  االصلى لعينة  نسبة من يمثلون معلمات رياض األطفالمعلمة من  50ينة استبالعية عددها ع

 .قق من صالحيتها للتببيق، وذلك بهدف ضببها وتقنينها والتحالبحث 

 

د اساتبعاد االساتعابات )بعا طفاال ،( معلماة مان معلماات ريااض األ150تكونت عينة البحث من ) األساسية: عينةال

  2022/ 2021غير الكاملة ، أو غير الصالحة للتحليل( وقد تم تببيق أدوات البحث خالل الفصال الدراساى الثاانى 

 ن مانوتام الحصاول علايه ل المعتم  االصالى للدراساة، وهى تمث معلمات رياض األطفال بمحافظة المنوفية على 

، مدرساة أباى بكار  دار التربياة الرسامية للغاات،  الرسامية للغااتمدرساة صاال  خبااب  ) تاالى الكمدارس  تسعة

مدرسة الشهيد محمد جودة بتال ، مدرساة الحرياة الخاصاة باتال ، مدرساة كفار طنبادى ،  الصديق الخاصة بالشهداء

(  مدرسة مصر الحارة الرسامية،  رسة الماى الرسمية لغات مدمدرسة الشروق الخاصة بشنتنا الحعر ، العديدة  ، 

 .عليهن أدوات البحثزعت ، و قصديةببريقة العينة البمحافظة المنوفية ، وتم اختيارهن 
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 (0الجدول )

 علمى المؤهل ال متغير يع أفراد عينة البحث وفقتوز

المؤهل 

 العلمى

 النسبة العدد

 %2012 27 بكالوريوس

ماجستير 

 فأكثر

22 2212% 

 %000 020 المجموع

 

 (7الجدول )

 حالة االجتماعيةال متغير ة البحث وفقتوزيع أفراد عين

المؤهل 

 العلمى

 النسبة العدد

 %2212 22 متزوجة

 %2712 22 عازبة

 %000 020 المجموع

 

 :بحث ثالثا : أدوات ال

 : دوات التاليةتم استخدام األ

 االجتماعى.والتوافق النفسى مقياس  -1

 االداء المهنى.مقياس  -2

 

 :()اعداد الباحثة االجتماعىوالتوافق النفسى  مقياسأوال: 

لمات رياض األطفال، لدى مع االجتماعىووافق النفسى الوقوف على مستوى الت هذا المقياس بهدف ت الباحثةأعد

 باتباع الخبوات التالية :تم تحديد معاالت المقياس وقد 

توافق النفسى واالجتماعى ، اللبناء واعداد المقياس قامت الباحثة باالطالع على التراث السيكولوجى الذى تناول  -

ومنها دراسة كل من الزبير وعلى عدد من الدراسات التي اهتمت بالتوافق النفسى واالجتماعى لدى المعلم ، 

باإلضافة الى عدد من ( ، 2020، أبو الحسن )( 2014( ، عبد الحميد )2011حسين وعبد اليمة )( ، 2002)

( ، 2004( ، الدلى )2002( ، الععفرى )2002العزى )كل من قياس مثل م مقاييس التوافق النفسى واالجتماعى

 .(2002العماعى )
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حددت الباحثة مفهوم التوافق النفسى واالجتماعى اجرائيا في ضوء التعريفات السابقة باالطار النظرى ، وبما  -

لتوافق النفسى يسمح للباحثة بصياغة بعض البنود في ضوء هذا التعريف ، بحيث تغبى كافة أبعاد مفهوم ا

واالجتماعى ، وعرف اجرائيا بأنه  الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستعيب لمقياس التوافق النفسى 

 واالجتماعى 

 وتكون هذا المقياس من جزأين رئيسين ،هما: 

،  حالة االجتماعيةلتي تشمل )الالعزء األول: ويضم بعض المتغيرات الديمغرافية الخاصة بعينة البحث وا –أ 

 (.مؤهل العلمىال

( 40-1، وتضم العبارات من ) توافق النفسى واالجتماعى الخاصة بقياس ال العزء الثانى: وتتضمن العبارات -ب

 : موزعة على أربعة معاالت كاالتى

 (: يشير لالتزان في الحياة االنفعالية. 10 -1) ( عبارات من10) : معال التوافق االنفعالى -1

: يقيس الميل الى الخضوع واالنسحاب في العالقات (20 -11) ( عبارات من10جتماعى )معال التوافق اال -2

 االجتماعية مقابل العدوان والسيبرة في العالقات االجتماعية. 

 ( : يشير لدرجة التوافق في الحياة المنزلية.10 -21)( عبارات من 10االسرى )معال التوافق  -1

 ( : ويدل على درجة التوافق من الناحية الصحية.40 -11) ت من( عبارا10افق الصحى )معال التو -4

 

 االجتماعى:وتصحيح مقياس التوافق النفسى * 

االجتماعى ، وتم اعتماد السلم الخماسى واتبعت الباحثة سلم التدرج الخماسى في تصميم مقياس التوافق النفسى 

 حو التالى:لمناسبته لببيعة البحث الحالي ، وتم تصحيح المقياس على الن

، ( غير موافق بشدة،   غير موافق،  محايد،  موافق،  موافق بشدةتكون اإلجابة فيها وفق مقياس ليكرت الخماسى )

 وقد أعبيت بدائل اإلجابات درجات لغرض التصحيح كما هو موضح في العدول التالى:

   االجتماعىوتوافق النفسى ل(: بدائل اإلجابات والدرجة المقابلة لكل منها على مقياس ا2الجدول رقم )

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة البدائل

 بشدة

 ( درجة0) ( درجات7) ( درجات2) ( درجات2) ( درجات2) تقدير الدرجات

 

 االجتماعى:وإجراءات صدق وثبات مقياس التوافق النفسى * 

 صدق المقياس: 

حقق تم الت أي قياس ما وض  من أجله أو السمة المراد قياسها  ،الصدق هو  مقدرته على قياس ما وض  لقياسه 

 :من صدق المقياس من خالل
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أساتذة علم النفس وطلب إليهم أباداء وجهاة من  (10) المقياس بصورته المبدئية على عرض صدق المحكمين : -أ 

 اإلبقااءنتاائج التحكايم  ، وكاان مانبحاث ى وضوحها ومناسبتها لعينة النظرهم بصدد عبارات المقياس من حيث مد

فاأكثر( فضاال عان حاذف بعاض العباارات وتغييار صاياغة  %25حاازت نسابة االتفااق )بلغات  التيعلى العبارات 

وقااد  مفااردة ، (40)وأصاابح المقياااس يتضاامن ضااوء آراء المحكمااين  فاايبعضااها اآلخاار، وقااد تاام تعااديل العبااارات 

ء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسعيلها باجرا تالراء السادة المحكمين وقام ةالباحث تاستعاب

 في نموذج تم اعداد  ، وبذلك خرج المقياس في صورته النهائية ليتم تببيقه على العينة االستبالعية.

 .(1ملحق رقم )المقياس في صورته النهائية  

 لي العينة وتببيق مقياس محك ع االجتماعيوصدق المحك : حيث قامت الباحثة بتببيق مقياس التوافق النفسي  -

 0.242وتم حساب معامل االرتباط بين درجات العينة علي المقياسين وبلغ معامل االرتباط   (2002العماعى )

 وهي قيمة مرتفعة دالة احصائيا مما يعني صدق المقياس الحالي الرتباطه بمعامل صدق مرتف  بمقياس المحك.

 االتساق الداخلي : -

االتسااق الاداخلى باساتخدام معامال ارتبااط بيرساون وذلاك عان طرياق حسااب معامال ارتبااط كال تم حساب صدق 

 مفردة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه والعدول التالي يوضح ذلك 

 1المقياس( صدق االتساق الداخلى لمفردات 2جدول ) 

معامةةةةةةةةةةةةةل  م

االرتبةةةةةةةةاط 

بدرجةةةةةةةةةةةةة 

 0البُعد 

معامةةةةةةةةةةةةةل  م

االرتبةةةةةةةةةاط 

بدرجةةةةةةةةةةةةة 

 7البُعد 

معامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  م

االرتبةةةةةةةةةةةةةةةاط 

بدرجةةةة البُعةةةد 

2 

معامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  م

االرتبةةةةةةةةةةةةةةاط 

بدرجةةةة البُعةةةد 

2 

0 0.412** 11 0.415** 21 0.221** 11 0.445** 

7 0.252** 12 0.211** 22 0.222** 12 0.241** 

2 0.224** 11 0.414** 21 0.240** 11 0.410** 

2 0.401** 14 0.204** 24 0.424** 14 0.221** 

2 0.222** 15 0.224** 25 0.201** 15 0.210** 

2 0.222** 12 0.244** 22 0.240** 12 0.412** 

2 0.405** 12 0.222** 22 0.241** 12 0.221** 

2 0.240** 12 0.222** 22 0.410** 12 0.224** 

2 0.424** 14 0.211** 24 0.221** 14 0.210** 

00 0.201** 20 0.244** 10 0.241** 40 0.224** 
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 0,05* دال عند مستوي             0,01احصائيا عند مستوى ** 

لهاا عالقاة ارتباطياة ذات داللاة احصاائية بدرجاة  المقيااسمفاردات  جميا ( أن 4يتضح من نتائج العادول الساابق  ) 

ات تشاترك يتمت  بدرجة عالية من االتساق الداخلى الذى يعنى أن المفرد المقياسالبُعد التى تنتمى إليها. مما يعنى أن 

 .االجتماعيوالتوافق النفسي فى قياس 

 ( يوضح ذلك .   5كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد بالدرجة الكلية لالختبار والعدول ) 

 االجتماعيوألبعاد التوافق النفسي صدق االتساق الداخلي  (2 جدول )

 0100** دالة عند مستوي       0102* دالة عند مستوي 

جاااءت دالااة  لالختباااروالدرجااة الكليااة  بعااد( أن جمياا  معااامالت االرتباااط بااين درجااة كاال   5 يتبااين ماان العاادول )

د عند مستويات الداللة  بوجاه عاام  االجتمااعيومقياس التوافق النفساي (، مما يدل على أن 0.01(، )0.05)إحصائيا

 تمت  بدرجة عالية من الصدق وصادق لما وض  لقياسه.ي

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ1  -

 ألفااا ببريقااة االجتماااعيومقياااس التوافااق النفسااي  ثبااات حسااب تاام حيااث كرونبااا ، ألفااا ببريقااة الثبااات حساااب تام

 (2كما يوضحها العدول ) .كرونبا 

 ( معامالت ألفا كرونباخ للثبات2جدول )

التوافةةةةةةةةةةةةةةةةق  البعد

 االنفعالى

التوافةةةةةةةةةةةةةةةةق 

 االجتماعى

التوافةةةةةةةةةةةةةةةةق  

 األسرى

التوافةةةةةةةةةةةةةةةةق 

 الصحى

 المقياس ككل

 0.224 0.220 0.221 0.224 0.214 ألفا كرونباخ

 

التوافاق النفساي  أناالجتمااعي وولنفساي وهذا ماا يعناي ثباات التوافاق ا 0.224وبلغ معامل الثبات للمقياس ككل = 

 .الثبات من عالية بدرجة يتمت  االجتماعيو

 الثبات بالتجزئة النصفية: -

تم تببيق المقياس وحساب معامل الثبات بالتعزئة النصفية بحساب معامل االرتباط بين نصفي المقياس )المفاردات 

ارتباط بيرسون بين درجات النصفين ومنهاا ياتم حسااب فردية الرتبة والمفردات زوجية الرتبة( وتم حساب معامل 

 ( التالي:2ات كما يوضح ذلك العدول ) معامل الثب

 التوافق االنفعالى البعد
التوافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق 

 االجتماعى
 التوافق الصحى األسرى  التوافق

االرتبةةةةةةاط بالمقيةةةةةةاس 

 **0,207 **0,220 **0,200 **0,222 ككل
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 ( معامالت ارتباط نصفي المقياس 2جدول )

الثبةةةةةةات بطريقةةةةةةة  

 سبيرمان

 الثبات بطريقة جتمان

 01200 01207 التوافق النفسي االجتماعي

 

 .ته للتببيقوهي قيم مرتفعة تدل علي ثبات المقياس وصالحي

 

 : ()اعداد الباحثة داء المهنىمقياس اال* 

قامت الباحثاة باعاداد هاذا المقيااس لقيااس مساتوى االداء المهناى لادى معلماات ريااض االطفاال بمؤسساات ريااض 

 االطفال ، وذلك باتباع الخبوات التالية :

لذى تناول االداء المهنى ، وعلى عدد من لبناء واعداد المقياس قامت الباحثة باالطالع على التراث السيكولوجى ا -

حثنااوى ( ، 2002أباو ساالم )( ، 2002الدراسات التى اهتمات بااالداء المهناى للمعلام مثال دراساة كال مان صايام )

مقاااييس االداء المهنااى مثاال ، باالضااافة الااى عاادد ماان  (2020صااال  الاادين )( ، 2014، عبااد العبااار )  (2004)

 (.2021( ، رسمى )2014( ، عيسوى )2012( ، فنور ومسعود )2012الحربى والنعار )مقياس 

حددت الباحثة مفهوم االداء المهنى اجرائيا فاي ضاوء التعريفاات الساابقة باالطاار النظارى ، وبماا يسامح للباحثاة  -

بصياغة بعض البنود في ضوء هذا التعريف ، بحيث يغبى كافة أبعاد مفهوم االداء المهنى ، وعارف اجرائياا بأناه 

  الدرجة الكلية التى يحصل عليها المستعيب لمقياس االداء المهنى .

 العبارات هذ  و ،المهنى لمعلمات رياض االطفال األداء مستوى تقيس عبارة( 10ن )ثالثو على المقياس حتويي -

 :هي  الثالثةاألبعاد  و ،ة عبارات سبع من يتكون بعد كل رئيسية، أبعاد  ثالثة على موزعة

 .10-1( عبارات من 10والمهام الوظيفية. ) واجباتال أداء :ألولا البعد -

 .20-11( عبارات من 10).للمعلمة الفردية الخصائص و القدرات :الثاني البعد -

 . 10-21( عبارات من 10).الوظيفى الدوره المعلمة إدراك :الثالث البعد -

، وتام اعتمااد السالم الخماساى لمناسابته  ء المهناىم مقيااس األدااتبعت الباحثة سالم التادرج الخماساى فاي تصاميوقد 

 لببيعة البحث الحالي ، وتم تصحيح المقياس على النحو التالى:

( 1) محايااد( درجااات ، 4) موافااق( درجااات ، 5) موافااق بشاادة اسااىتكااون اإلجابااة فيهااا وفااق مقياااس ليكاارت الخم

 ( درجة.1) غير موافق بشدة( درجات ، 2) غير موافقدرجات ، 
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 :يالمهن األداء لمقياس السيكومترية الخصائص* 

 صدق المقياس : أوال:

 : حقق من صدق المقياس من خاللتم الت

 صدق المحكمين :  -

وطلب إليهم أبداء وجهة نظرهم والقياس النفسى أساتذة علم النفس  ( من10المقياس بصورته المبدئية على ) عرض

، وكاان مان نتاائج ءمتهاا لقيااس معااالت التوجهاات الهدفياة ى وضاوحها ومالبصدد عبارات المقياس من حيث ماد

( من المحكمين على عدم وضوحها ، بحيث أصبح المقياس يتكاون %20بسبب اجماع ) ( عبارة 4) حذف التحكيم 

 ( عبارة. 10من )

 مقياس حيث قامت الباحثة بتببيق مقياس األداء المهني علي العينة وتببيق مقياس محك )صدق المحك :  -

وتم حساب معامل االرتباط بين درجات العينة علي المقياسين وبلغ معامل االرتباط ( (2012الحربى والنعار )

وهي قيمة مرتفعة دالة احصائيا مما يعني صدق المقياس الحالي الرتباطه بمعامل صدق مرتف  بمقياس  0.221

 المحك.

  االتساق الداخلي: -

ام معامل ارتباط بيرسون وذلك عن طريق حساب معامل ارتباط كل تم حساب صدق االتساق الداخلى باستخد

  :مفردة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه والعدول التالي يوضح ذلك

 

 المقياس( صدق االتساق الداخلى لمفردات  2جدول ) 

معامل  م

االرتباط 

بدرجة البُعد 

0 

معامل  م

االرتباط 

بدرجة البُعد 

7 

معامل االرتباط  م

 2درجة البُعد ب

0 0.222** 11 0.221** 21 0.221** 

7 0.211** 12 0.212** 22 0.222** 

2 0.240** 11 0.201** 21 0.211** 

2 0.244** 14 0.211** 24 0.414** 

2 0.424** 15 0.221** 25 0.222** 

2 0.424** 12 0.224** 22 0.222** 

2 0.222** 12 0.245** 22 0.221** 
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2 0.224** 12 0.215** 22 0.222** 

2 0.210** 14 0.222** 24 0.240** 

00 0.204** 20 0.222** 10 0.221** 

 

 0,02* دال عند مستوي             0,00** احصائيا عند مستوى 

لها عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بدرجة  المقياسمفردات  جمي ( أن  2يتضح من نتائج العدول السابق  ) 

يتمت  بدرجة عالية من االتساق الداخلى الذى يعنى أن المفردات  المقياسالتى تنتمى إليها. مما يعنى أن  البُعد

 األداء المهنيتشترك فى قياس 

 ( يوضح ذلك .  4كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس والعدول )

 عاد األداء المهنيألبصدق االتساق الداخلي  (2 جدول )

 0100** دالة عند مستوي       0102* دالة عند مستوي 

د  للمقياسوالدرجة الكلية  بعداالرتباط بين درجة كل ( أن جمي  معامالت  4 يتبين من العدول ) جاءت دالة إحصائيا

تمت  بدرجة عالية من يبوجه عام  مقياس األداء المهني(، مما يدل على أن 0.01(، )0.05عند مستويات الداللة )

 الصدق وصادق لما وض  لقياسه.

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ1  -

كما  .كرونبا  ألفا ببريقة مقياس األداء المهني ثبات حساب تم حيث ونبا ،كر ألفا ببريقة الثبات حساب تم

 ( 10يوضحها العدول ) 

 ( معامالت ألفا كرونباخ للثبات 00جدول ) 

 البعد

الواجبات والمهام  أداء

 الوظيفية

 والخصائص القدرات

 للمعلمة الفردية

 لدورها المعلمة إدراك

 الوظيفى

 األداء المهني ككل

 01220 01220 01222 01227 نباخألفا كرو

 

 من عالية بدرجة يتمت  هأنوهذا ما يعني ثبات مقياس األداء المهني و 0.22وبلغ معامل الثبات للمقياس ككل = 

 .الثبات

 الثبات بالتجزئة النصفية: -

 البعد
الواجبات  أداء

 والمهام الوظيفية

 والخصائص القدرات

 للمعلمة الفردية

 لدورها المعلمة إدراك

 الوظيفى

 **0,222 **0,202 **0,272 االرتباط بالمقياس ككل
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س )المفردات تم تببيق المقياس وحساب معامل الثبات بالتعزئة النصفية بحساب معامل االرتباط بين نصفي المقيا

فردية الرتبة والمفردات زوجية الرتبة( وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات النصفين ومنها يتم حساب 

 ( التالي:11ل الثبات كما يوضح ذلك العدول ) معام

 ( معامالت ارتباط نصفي المقياس 00جدول ) 

الثبات بطريقة  

 سبيرمان

 الثبات بطريقة جتمان

 01270 01270 داء المهنىاأل

 

 وهي قيم مرتفعة تدل علي ثبات المقياس وصالحيته للتببيق.

 

  * األساليب اإلحصائية المستخدمة:

للتحليل اإلحصائي لبيانات البحث استخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية المعروفة باسم  -

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 25ر اإلصدا 

 استخدمت الباحثة أسلوب معامل االرتباط لبيرسون لدراسة العالقة بين متغيرات البحث. -

 استخدمت الباحثة معامل التحديد كتحليل تالي ألهمية العالقة االرتباطية. -

عمدة كما استخدمت الباحثة أساليب المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، النسب المةوية، التمثيل البياني باأل -

 المزدوجة.

 استخدمت الباحثة اختبار )ت( للمعموعة الواحدة. -

 استخدمت الباحثة اختبار )ت( لداللة الفرق بين متوسبي معموعتين. -

 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها : *

داء األ، مقياس االجتماعى وتوافق النفسى قياس اليتناول هذا العزء تحليل النتائج النهائية لتببيق أدوات البحث )م

مستوى األداء و االجتماعىووافق النفسى قة االرتباطية بين الت( وتفسير هذ  النتائج وذلك بهدف دراسة العالالمهنى

مقياس التوافق النفسى واالجتماعى ، ومقياس ياض األطفال على ، وكذلك دراسة الفروق بين معلمات ر المهنى

 .والحالة االجتماعية مىالعل المؤهلالتي تعزي الي متغير و األداء المهنى
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 االجابة علي أسئلة البحث واختبار فروضه:

 إجابة السؤال االول : " ما مستوى التوافق النفسى واالجتماعى لدى معلمات رياض االطفال؟ -

مفردة موزعة في أربعة أبعاد وكل مفردة يتبلب اإلجابة عنها اختيار أحد خمسة بدائل  40حيث يتضمن المقياس 

( تعكس مستوي التوافق النفسي االجتماعي لدي العينة ، وتتراو  الدرجة الكلية للمقياس ما 5 - 4 – 1 – 2 – 1)

درجة كحد أقصى وللتعرف علي المستوي الفعلي للتوافق النفسي االجتماعي  200درجة كحد أدنى إلى  40بين 

عدد العبارات(  ويوضح × 1لفرضي ) = لدي العينة تم اجراء اختبار ت للمعموعة الواحدة باعتبار أن المتوسط ا

 (12ذلك العدول ) 

 

 ( 020)ن  ( نتائج اختبار ت للمجموعة الواحدة لداللة الفرق بين المتوسطين الفرضي والفعلي07جدول )

أبعاد 

 المقياس

متوسط 

 واقعي

االنحراف 

 المعياري

الدرجة 

 الكلية

النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الفرضي

درجة  قيمة ت

 الحرية 

 اللةالد

التوافق 

 االنفعالى
44.14 4.52 50 

22.12 

10 12.42

4 
144 

دالة عند 

 0.01مستوي 

التوافق 

 االجتماعى
45.20 5.10 50 

41.20 

10 
12.42 144 

دالة عند 

 0.01مستوي 

التوافق  

 األسرى
41.45 4.52 50 

22.24 

10 12.21

1 
144 

دالة عند 

 0.01مستوي 

التوافق 

 الصحى
44.11 4.24 50 

22.25 

10 12.41

2 
144 

دالة عند 

 0.01مستوي 

التوافق 

النفسي 

االجتماعي 

 ككل

122.0

2 
12.22 200 

24.01 

120 

12.24 144 

دالة عند 

 0.01مستوي 

 

يتضح من العدول السابق ارتفاع قيم المتوسط الفعلي عن المتوسط الفرضي لمقياس التوافق النفسي االجتماعي 

رضي كذلك قيم اختبار ت للمعموعة الواحدة للمقارنة بين المتوسبين وألبعاد  الفرعية عن قيم المتوسط الف

مما يعني وجود ارتفاع في مستوي التوافق النفسي االجتماعي  0.01الفرضي والفعلي دالة احصائيا عند مستوي 

 لدي العينة. 

 

 وبتمثيل درجات المتوسبات البحث باستخدام شكل األعمدة البيانية اتضح ما يلي:
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 ( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات عينة البحث في التوافق النفسي االجتماعي 0شكل ) 

ماسك الى ت االجتماعى لدى معلمات رياض االطفالووتعزو الباحثة هذا المستوى المرتف  من التوافق النفسى 

 على لنفسى وقدرتهنالستقرار والتوازن ابا ، أيضا تمتعهن شخصيتهن وتقبلهن لذواتهن وتقبل االخرين لهن

ن الذاتية وقدرتهن على بقيمته واحساسهن،  رضاهن الداخلى عن انفسهنو اثبات ذواتهنو توظيف امكانياتهن

وتمتعهن بالشخصية على حلها ،  مواجهة المشكالت والمواقف وقدرتهنعلى  ضبط ذواتهن من خالل القدرة

 االجتماعى لديهن.ووالتي لها دور مباشر في تحقيق التوافق النفسى  السوية

النفسى االجتماعى هو نه من شروط حدوث التوافق يدعم ما سبق ذكر  بأ( 12-2: 1444عبدالله ، )له  أشار ماو

والتكيف م   تقبل الفرد لنفسه وفكرته الموجبه عنها مما يدفعة نحو العمل والنعا  وفق حدود امكانياته وقدراته

( ، 2005معوض )( ، 2001، دراسة إسماعيل ) عبداللهكل من راسة م  دنتيعة هذ  الفرضية اتفقت و المعتم .

التي تفيد نتائعها بتمت  المعلمون ( 2012زكى )( ، 2014الشاعر ) ، (2002دف  الله )( ، 2001عوض )

 حيث توصلت نتائعهم الى (2012أبو زيد)( ، 1422)مدنيواختلفت م   والمعلمات بتوافق نفسى اجتماعى مرتف .

 االجتماعى لدى المعلمين.والتوافق النفسى  تدنى مستوى

 

 إجابة السؤال الثاني : " ما مستوى األداء المهني لدى معلمات رياض االطفال؟"

مفردة موزعة في ثالثة أبعاد وكل مفردة يتبلب اإلجابة عنها اختيار أحد خمسة بدائل  10حيث يتضمن المقياس 

درجة  10ني لدي العينة، وتتراو  الدرجة الكلية للمقياس ما بين ( تعكس مستوي األداء المه5 - 4 – 1 – 2 – 1)

درجة كحد أقصى وللتعرف علي المستوي الفعلي لألداء المهني لدي العينة تم اجراء اختبار ت  150كحد أدنى إلى 

 (11عدد العبارات(  ويوضح ذلك العدول )× 1للمعموعة الواحدة باعتبار أن المتوسط الفرضي ) = 
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 (020)ن  ( نتائج اختبار ت للمجموعة الواحدة لداللة الفرق بين المتوسطين الفرضي والفعلي02جدول )

أبعاد 

 المقياس

متوسط 

 واقعي

االنحراف 

 المعياري

الدرجة 

 الكلية

النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الفرضي

درجة  قيمة ت

 الحرية 

 الداللة

 أداء

الواجبات 

والمهام 

 الوظيفية

45.12 1.24 50 

40.12 

10 

104.222 144 

دالة عند 

مستوي 

0.01 

 القدرات

 والخصائص

 الفردية

 للمعلمة

42.21 1.20 50 

41.25 

10 

121.102 144 

دالة عند 

مستوي 

0.01 

 إدراك

 المعلمة

 لدورها

 الوظيفى

44.24 1.25 50 

24.22 

10 

142.402 144 

دالة عند 

مستوي 

0.01 

األداء 

 المهني ككل

112.2

2 
2.42 150 

41.25 

40 

141.41 144 

دالة عند 

مستوي 

0.01 

 

يتضح من العدول السابق ارتفاع قيم المتوسط الفعلي عن المتوسط الفرضي لمقياس األداء المهني وألبعاد  

الفرعية عن قيم المتوسط الفرضي كذلك قيم اختبار ت للمعموعة الواحدة للمقارنة بين المتوسبين الفرضي 

 ا يعني وجود ارتفاع في مستوي األداء المهني لدي العينة. مم 0.01والفعلي دالة احصائيا عند مستوي 

 

 

 وبتمثيل درجات المتوسطات البحث باستخدام شكل األعمدة البيانية اتضح ما يلي:
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 ( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات عينة البحث في األداء المهني 7شكل ) 

دهن لى امتالك معلمات الروضة للقدرات والمهارات التى تساعوترى الباحثة أن هذ  النتيعة ان دلت فانها تدل ع

داخل الروضة أو خارجها ، كما تدل على  حب المعلمات لمهنتهن وشعورهن  على أداء كل ما هو مبلوب منهن

بالنشاط والحيوية واالندفاعية نحو العمل ، وعلى امتالكهن  درجة عالية من االصرار والتحدى تساعدهن على 

من العهد والباقة الالزمة النعاز المهام الوظيفية على أكمل وجه ، فالمعلمة عندما تؤدى مهامها بكفاءة بذل كثير 

ربما لقوة عالقة وتعزو الباحثة هذ  النتيعة   فانها تشعر بالرضا عن ذاتها مما يؤدى الى ارتفاع أدائها الوظيفى ،

دف  المعلمات  التعليمية حيث ان االدارت تسهم فيالمعلمين بادارت مدارسهن والتى تحسن من مستوى العملية 

ة الى المتابعة والتقييم المستمر ألداء المعلمات من قبل الموجهات واالدارللعمل التدريسى ، وقد يرج  أيضا 

 قائم على المعايير المهنية لمعلمةوجود أهداف ومبادئ محددة لتقويم أداء المعلمات المدرسية لتحسين أدائهن ، و

 ة ، وتوافر خبة للنمو والتحسين في االداء.الروض

دورا في ارتفاع مستوى االداء الوظيفى لدى معلمات الروضة ،  روضة وما بها من استقرار نفسى فان لبيةة ال

حيث ان منا  بيةة العمل له تأثير على أدائهن الوظيفى وكفائتهن ، فاذا تحسنت ظروف العمل وكانت ترضى 

هم أصبح لديهن قوة وطاقة ايعابية دافعة على العمل واالنعاز وارتفاع أدائهن تبلعات المعلمات ورغبات

  (144:  2014الوظيفى.)سيد ، 

، سيد 2014( ، ابراهيم 2014( ، خميس )2020صال  الدين ) كل منم  دراسة نتيعة هذ  الفرضية  اتفقتو

( ، 7002) ( ، صالحة2012ر،( ، )طاه2012( ، مسمح )2012مزيد والعاجز ) ( ،2012حمودة ) ، (2014)

 .مرتف  ( حيث جاء مستوى االداء المهنى للمعلمين 2012)، القضاة والمعولى  (2015ودراسة )الحمد ،

 .( وهى ضعف مستوى ممارسة االداء المهنى للمعلمين2002واختلفت م  دراسة العرجاوى ونشوان )
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 سى واالجتماعى واالداء المهنى لمعلمات رياض االطفال؟: ما طبيعة العالقة بين التوافق النفانىإجابة السؤال الث

 ولالجابة علي السؤال تم اختبار صحة الفرض التالي:

" ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجات عينة البحث علي مقياس التوافق النفسي االجتماعي 

 ودرجاتهم علي مقياس األداء المهني "1

د بين ةعالقة ارتباطي ص علي:   ال توجدالذي ين ة الفرضختبار صحوال درجات عينة البحث علي  دالة إحصائيا

 ودرجاتهم علي مقياس األداء المهني  . االجتماعيوالتوافق النفسي  مقياس

الختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بدراسة العالقة االرتباطية بين متغيري البحث )األداء المهني بأبعاد ، 

( بين متغيري البحث rاالجتماعي بابعاد (، وذلك بحساب معامل االرتباط الخبي )لبيرسون= التوافق النفسي 

( لدراسة األهمية التربوية 2rللتعرف علي نوع ودرجة العالقة بين المتغيرين، وكذلك بحساب معامل التحديد )

 العدول التالي: والداللة العملية للعالقة التي يثبت وجودها وداللتها االحصائية، وذلك ما يوضحه

( للعالقة بين متغيري البحث)األداء المهني بأبعاده، التوافق 2r( والتحديد )r( معامالت االرتباط ) 20جدول )

 (020النفسي االجتماعي بأبعاده( )ن = 

 البعد

 

الواجبات  أداء

 والمهام الوظيفية

 القدرات

 والخصائص

 للمعلمة الفردية

 المعلمة إدراك

 الوظيفى لدورها

داء المهني األ

 ككل

التوافق 

 االنفعالى

 **r 01222** 01020* 01022* 01222معامل االرتباط 

 2r 0122 0102 0102 012معامل التحديد 

التوافق 

 االجتماعى

 **r 01022* 01222** 01027* 01272معامل االرتباط 

 2r 0102 0122 0102 0172معامل التحديد 

التوافق  

 األسرى

 **r 01222** 01020* 01222** 0122 معامل االرتباط

 2r 0100 0102 0127 0177معامل التحديد 

التوافق 

 الصحى

 **r 01202** 01020* 01022* 01722معامل االرتباط 

 2r 0102 0102 0102 0102معامل التحديد 

التوافق 

النفسي 

االجتماعي 

 ككل

 **r 01222** 01222** 01722** 01270معامل االرتباط 

 2rامل التحديد مع

0127 0107 0102 0122 

 0100** دالة عند مستوي             0102* دالة عند مستوي 
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ويتضح من العدول السابق وجود عالقة ارتباطية طردية بين األداء المهني بأبعاد  من جهة  والتوافق النفسي 

ة )موجبة( ودالة احصائيا عند مستوي االجتماعي بأبعاد  من جهة أخري وأن العالقة االرتباطية بينهما طردي

، ويتضح من العدول األهمية التربوية والفاعلية للنتيعة التي ثبت وجودها احصائيا وذلك  0.05ومستوي  0,01

بحساب معامل التحديد حيث بلغ معامل التحديد بالنسبة للعالقة بين األداء المهني والتوافق النفسي االجتماعي ككل 

من التغير في درجات التوافق النفسي االجتماعي يمكن تفسير  بسبب التغير في  %14ن والذي يعني أ 0.14

 درجات األداء المهني بشكل طردي.

عالقة ارتباطية طردية ذات داللة احصائية بين درجات معلمات رياض وجود وبذلك تم قبول الفرض الذي يعني 

االجتماعي1 كما أن هناك أهمية تربوية ووافق النفسي ودرجاتهم في مقياس التاألداء المهني األطفال في مقياس 

 وداللة عملية لتلك العالقة االرتباطية1

ى االجتماعى جمي  جوانب التوافق النفس دية القوية واالرتباط االيعابى قوى بأن تكاملبرالعالقة وتشير هذ  ال

ارتف  مستوى التوافق النفسى  ينعكس بشكل ايعابى على مستوى االداء المهنى لهن ، فكلمالدى المعلمات  

ارتف  مستوى االداء الوظيفى لديها والعكس صحيح ، وتفسر الباحثة هذ  النتيعة الى أن  واالجتماعى لدى المعلمة

اجتماعى سوى يععلها قادرة على العباء وعلى انعاز المهام المبلوبة على وتمت  معلمة الروضة بتوافق نفسى 

مة الروضة تحمل في طياتها بعدا انسانيا  فهى مسؤولة عن جيل من كل جوانبه أكمل وجه  ، وطبيعة مهنة معل

االجتماعى محفزا لتحقيق والتوافق النفسى و)النفسية ، والصحية ، والعقلية ، الروحية ، االجتماعية ، العسمية(، 

متلك المهارة موالتالؤم ومواجهة ضغوط الحياة  على التكيف وق والتميز الوظيفى فهو يخلق شخص قادرالتف

  .الوظيفى لفة ، و ذو رو  معنوية مرتفعة  منعكس ايعابيا على أدائهوالخبرة في التعامل م  المواقف الحياتية المخت

، حيث ان االداء  رة في تحسين مستوى االداء الوظيفىاالجتماعى يساهم بدرجة كبيوفاالهتمام بالتوافق النفسى 

اجتماعى سوى ، ودافعية النعاز ما هو مبلوب منه بالشكل االفضل ونفسى العيد يتبلب من الفرد تمت  بتوافق 

وتحقيق النعا  وتعنب الفشل ، والشخص الذى ال يتمت  بالتوافق النفسى واالجتماعى لديه بالبب  اضبرابات 

تكيف نفسية مختلفة تععله غير قادر على القيام بواجباته المهنية بالشكل المبلوب ، ويصبح غير قادر على ال

والتأقلم م  المشكالت التى تواجهه في العمل ما يتسبب في ارتكاب االخباء المهنية أثناء تنفيذ العمل . وعن 

 الدراسات التى توصلت الى وجود عالقة ارتباطية بين الصحة النفسية بشكل عام واالداء المهنى كانت دراسة كل

لم تتفق هذ  النتائج  ( ، ولكن1444) الصباغ،  ) 2002) الشافعي،( 2002) و وآخرينلند،   (2001)الععافرةمن 

لم تعد دراسات رببت بين التوافق النفسى   -حدود علم الباحثة وبحثها  -فى . و)2002) م  دراسة أبو العمرين

  .االجتماعى واالداء المهنى و
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سى االجتماعى باختالف ما مدي اختالف درجات المعلمات في مقياس التوافق النف -:  ثالث* إجابة السؤال ال

 الحالة االجتماعية، وباختالف المؤهل العلمى ؟

 ولالجابة علي السؤال تم اختبار صحة الفرضين الثاني والثالث1

الفرض الثاني: " ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معلمات رياض األطفال على مقياس 

 ف الحالة االجماعية"1التوافق النفسي االجتماعي بأبعاده تعزى الختال

معلمات رياض األطفال فروق دالة إحصائيا بين متوسبات درجات    ال توجد :الفرعىختبار صحة الفرض وال

 الختالف الحالة االجتماعية .تعزى على مقياس التوافق النفسي االجتماعي بأبعاد  

الحسابي، االنحراف المعياري( صف وتلخيص بيانات البحث بحساب )المتوسط تم والفرض هذا والختبار صحة 

استخدام اختبار) للفرق بين المتوسبين تم  الداللة اإلحصائيةوللتحقق من عازبة(  -)متزوجة لمعموعتين لدرجات ا

، وبتببيق اختبار) ت( لفرق المتوسبين لقياس مقدار داللة المستقلتين غير المتساويتين في العددت( للمعموعتين 

 معموعتي البحث اتضح ما يلى: الفرق بين متوسبى درجات

 

 ( نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسطي مجموعتي البحث02جدول) 

 البعد
 عدد ال المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة ت

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

التوافق 

 االنفعالى

   7100 22122 22 عازبة

71272 

  

022 

دالة عند 

 2122 22122 22 زوجةمت 0100

التوافق 

 االجتماعى

   0122 22172 22 عازبة

21272 

  

022 

دالة عند 

 2172 22122 22 متزوجة 0100

التوافق  

 األسرى

   0120 22172 22 عازبة

2177 

  

022 

دالة عند 

 2122 27122 22 متزوجة 0100

التوافق 

 الصحى

   0122 22122 22 عازبة

2122 

  

022 

ة عند دال

 2120 22102 22 متزوجة 0100

التوافق 

النفسي 

االجتماعي 

 ككل

 2122 022122 22 عازبة

  

21202 

  

022 

دالة عند 

 77122 022120 22 متزوجة 0100

 0100** دالة عند مستوي             0102* دالة عند مستوي 
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( 142)   ت   العدولية عند درجة حرية ةقيمر من جميعها أكبيتضح من العدول السابق أن قيم   ت   المحسوبة 

العازبة والمتزوجة  تينمما يدل على وجود فرق حقيقي بين متوسبى درجات المعموع(  0,01)ومستوى داللة 

  .لصالح العازبة في التوافق النفسي االجتماعي بأبعادها

 ا يلي:وبتمثيل درجات مجموعتي البحث باستخدام شكل األعمدة البيانية اتضح م

 

 االجتماعيو( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات مجموعتي البحث في التوافق النفسي  2شكل ) 

 

معلمات رياض فروق دالة إحصائيا بين متوسبات درجات  أنه توجد وبالتالي تم قبول الفرض الذي ينص على

 ف الحالة االجتماعية لصالح العازبة. الختالتعزى االجتماعي واألطفال على أبعاد مقياس التوافق النفسي 

تفكر في شؤونها وال تفكر في تلبية  توجد لديها ارتباطات اسرية  ال ألن العازبة وتعزو الباحثة هذ  النتيعة ربما

ولكن تفكيرها محصور بشكل كبير حول ذاتها ، فال توجد مسؤوولية عليها سواء من االبناء أو الزوج ، احتياجاتها 

تتعرض ألعباء حياتية وأسرية متبلبتاهم وة المتزوجة ولديها أبناء وتفكر في تلبية احتياجاتهم وعكس المعلم

    .النفسى واالجتماعى افقهاتؤثر سلبا على تووالتى قد مختلفة تبغى على العوانب الشخصية  

متزوجين ( والتى أرجعت السبب في شعور ال2021)م  دراسة فاضل واخرون هذ  الفرضية نتيعة وأتفقت 

بمستوى أقل من التوافق النفسى االجتماعى مقارنة بغير المتزوجين الى أنه قد تسبب انخفاض جودة العالقة بين 

الزوجين الناتعة عن المشاجرات والمشاحنات بينهم الى حدوث اضبرابات نفسية كاالكتةاب في الوقت الذى قد ال 

 يعانى فيه العزاب من هذا النوع من المشكالت.

حيث    Clavarino & etal (2011)  ،Sahin & etal(2010)(  ، 2010لفت م  دراسة كل من  فحعان )واخت

    أشارو الى عدم وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
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الثالث :   ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسبات درجات معلمات رياض الفرعى اختبار صحة الفرض 

 االجتماعي بأبعاد  تعزى الختالف المؤهل .ومقياس التوافق النفسي  األطفال على

صف وتلخيص بيانات البحث بحساب )المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري( تم والفرض هذا والختبار صحة 

استخدام للفرق بين المتوسبين تم  الداللة اإلحصائيةوللتحقق من ماجستير(  -)بكالوريوس لمعموعتين لدرجات ا

، وبتببيق اختبار) ت( لفرق المتوسبين لقياس المستقلتين غير المتساويتين في العدداختبار) ت( للمعموعتين 

 مقدار داللة الفرق بين متوسبى درجات معموعتي البحث اتضح ما يلى:

 ( نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسطي مجموعتي البحث02جدول) 

 البعد
 عدد ال المجموعة

المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة ت

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

التوافق 

 االنفعالى

   2122 22122 22 ماجستير

012 

  

022 

غير دالة 

 2172 22127 27 بكالوريوس احصائيا

التوافق 

 االجتماعى

   2122 22120 22 ماجستير

0102 

  

022 

غير دالة 

 2122 22122 27 بكالوريوس احصائيا

التوافق  

 األسرى

   2102 22122 22 ماجستير

01202 

  

022 

غير دالة 

 2102 22102 27 بكالوريوس احصائيا

التوافق 

 الصحى

   2100 22127 22 ماجستير

0122 

  

022 

غير دالة 

 2122 22122 27 بكالوريوس احصائيا

التوافق 

النفسي 

االجتماعي 

 ككل

 70122 022102 22 ماجستير

  

01022 

  

022 

غير دالة 

 02122 022122 27 بكالوريوس احصائيا

 0100** دالة عند مستوي             0102* دالة عند مستوي 

( 142)   ت   العدولية عند درجة حرية ةقيمجميعها أقل من يتضح من العدول السابق أن قيم   ت   المحسوبة 

الماجستير  تينفرق بين متوسبى درجات المعموعوجود  عدم مما يدل على(  0,05)ومستوى داللة 

  والبكالوريوس في التوافق النفسي االجتماعي بأبعادها

 وبتمثيل درجات مجموعتي البحث باستخدام شكل األعمدة البيانية اتضح ما يلي:
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 ي ( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات مجموعتي البحث في التوافق النفسي االجتماع 2شكل ) 

معلمات رياض فروق دالة إحصائيا بين متوسبات درجات  أنه ال توجد وبالتالي تم قبول الفرض الذي ينص على

 الختالف المؤهل. تعزى األطفال على أبعاد مقياس التوافق النفسي االجتماعي 

لنفسى التوافق ا ؤهل العلمى وترج  الباحثة ذلك ربما ألنعدم وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير الم

راكه لذاته وللواق  المحيط دوالخلفية البفولية للشخص وذكرياته واواالجتماعى يتأثر بالعوامل والظروف المحيبة 

فالتوافق بحاجة لمقومات شخصية واجتماعية  ،والتكيف م  المعتم   االجتماعية ، وفى قدرة الفرد على المسايرة

أساس الصورة التي يكونها الفرد عن قدراته وأهدافة وعالقاته يعى من خاللها إمكاناته وقدراته ، و يتحقق على 

، باإلضافة الى الدور الذى تلعبة اإلدارة المدرسية في جعل المعلمات أكثر مرونة وأكثر قدرة على  باالخرين

 نتيعة هذ وتتفق  .ات ومتبلبات المعتم  الذى يعشن به بغض النظر عن المؤهل العلمىالرغبتحقيق التوازن بين 

شيخ ( ، 2015على )، ( 2010فحعان ) (، 2011 ، مزيانى ) 1421)(الصبفى م  دراسة كل من الفرضية 

لوجود فروق ذات داللة  توصلو حيث( 1442)الداهرى و سفيان  ، (1422قاسم )واختلفت م  دراسة  (2012)

 .االجتماعى لصالح حملة الماجستيروفي التوافق النفسى 

 

ما مدي اختالف درجات المعلمات في مقياس األداء المهني باختالف الحالة االجتماعية،  : رابعإجابة السؤال ال -

 وباختالف المؤهل العلمى ؟

 ولالجابة علي السؤال تم اختبار صحة الفرضين الرابع والخامس:

لى اختبار صحة الفرض الرابع : " ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معلمات رياض األطفال ع

 مقياس األداء المهني بأبعاده تعزى الختالف الحالة االجتماعية "1
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صف وتلخيص بيانات البحث بحساب )المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري( تم والفرض هذا والختبار صحة 

استخدام للفرق بين المتوسبين تم  الداللة اإلحصائيةوللتحقق من عازبة(  -)متزوجة لمعموعتين لدرجات ا

ت( لفرق المتوسبين لقياس مقدار ، وبتببيق اختبار)المستقلتين غير المتساويتين في العددت( للمعموعتين تبار)اخ

 داللة الفرق بين متوسبى درجات معموعتي البحث اتضح ما يلى:

 ( نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسطي مجموعتي البحث 02جدول) 

 البعد
 عدد ال المجموعة

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري 

درجة  قيمة ت
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 أداء

الواجبات 

والمهام 

 الوظيفية

 1..2 66.46 46 عازبة

  

2.346 

  

261 

غير دالة 

 2.11 33..6 14 متزوجة احصائيا

 القدرات

 والخصائص

 الفردية

 للمعلمة

 1..2 64.41 46 عازبة

  

1.4.4 

  

261 

غير دالة 

 1..2 2..64 14 زوجةمت احصائيا

 إدراك

 المعلمة

 لدورها

 الوظيفى

 2.16 4..66 46 عازبة

  

1..46 

  

261 

غير دالة 

 1..6 66.21 14 متزوجة احصائيا

األداء 

 المهني ككل

   1..1 234.61 46 عازبة

1..33 

  

261 

غير دالة 

 34.. 234.14 14 متزوجة احصائيا

 

 0.01** دالة عند مستوي             0.05* دالة عند مستوي 

( 022)   ت   العدولية عند درجة حرية ةقيمجميعها أقل من يتضح من العدول السابق أن قيم   ت   المحسوبة 

العازبة  تينوجود فرق حقيقي بين متوسبى درجات المعموععدم مما يدل على (  0,05)ومستوى داللة 

  والمتزوجة في األداء المهني بأبعادها

 ثيل درجات معموعتي البحث باستخدام شكل األعمدة البيانية اتضح ما يلي:وبتم
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 ( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات مجموعتي البحث في األداء المهني 2شكل ) 

معلمات رياض فروق دالة إحصائيا بين متوسبات درجات  أنه ال توجد وبالتالي تم قبول الفرض الذي ينص على

 الختالف الحالة االجتماعية. تعزى ى أبعاد مقياس األداء المهني األطفال عل

وتعزو الباحثة هذ  النتيعة الى أن المعلمة التى تمتلك سمة االلتزام وأداء دورها بكفاءة وعلى الوجه االكمل ستظل 

ار واالعمال دون كذلك بعد الزواج ، وهذا دليل على أن مهنة التعليم تتبلب من جميعى أفرادها القيام بنفس االدو

االخذ في االعتبار ان كانت المعلمة متزوجة أو غير متزوجة ، وبذلك ال يكون للحالة االجتماعية أثر على االداء 

( ، 2010( ،  خليفات والمبارنة )2014) سيد وتتفق نتيعة هذا الفرض م  دراسة الوظيفى لمعلمات الروضة ، 

لفت نتائج هذ  الدراسة م  دراسة القحبانى ( ، بينما تخت2011 )( ، شكرى 2011( ، الصرايرة )2011قروانى )

(2002 ، )Kun &Hsiow(2004)  والتي أثبتت وجود فروق في األداء الوظيفى بين الموظفين وفقا للحالة

  .االجتماعية

 

 : " ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معلمات رياض رابعالالفرعى اختبار صحة الفرض  -

 "1 العلمى األطفال على مقياس األداء المهني بأبعاده تعزى الختالف المؤهل

صف وتلخيص بيانات البحث بحساب )المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري( تم والفرض هذا والختبار صحة 

استخدام للفرق بين المتوسبين تم  الداللة اإلحصائيةوللتحقق من  ماجستير( -)بكالوريوس لمعموعتين لدرجات ا

، وبتببيق اختبار) ت( لفرق المتوسبين لقياس المستقلتين غير المتساويتين في العدداختبار) ت( للمعموعتين 

 مقدار داللة الفرق بين متوسبى درجات معموعتي البحث اتضح ما يلى:

 

 



 452 

 ( نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسبي معموعتي البحث12جدول) 

 البعد
 عدد ال المجموعة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  قيمة ت
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 أداء

الواجبات 

والمهام 

 الوظيفية

 ...2 .1..6 41 ماجستير

1.11  
  

261 

غير دالة 

 2.42 11..6 1. بكالوريوس احصائيا

 القدرات

 والخصائص

 الفردية

 للمعلمة

 ...2 64.41 41 ماجستير

2.143  
  

261 

دالة غير 

 1..2 24..6 1. بكالوريوس احصائيا

 إدراك

 المعلمة

 لدورها

 الوظيفى

 .2.1 66.44 41 ماجستير

1.14. 
  

261 

غير دالة 

 2.11 1..66 1. بكالوريوس احصائيا

األداء المهني 

 ككل

 3.13 234.13 41 ماجستير
1.16. 

  

261 

غير دالة 

 1.41 .234.4 1. بكالوريوس احصائيا

 

 0.01** دالة عند مستوي             0.05دالة عند مستوي  *

( 022)   ت   العدولية عند درجة حرية ةقيمجميعها أقل من يتضح من العدول السابق أن قيم   ت   المحسوبة 

الماجستير  تينوجود فرق بين متوسبى درجات المعموع عدم مما يدل على(  0,05)ومستوى داللة 

  داء المهني بأبعادهاوالبكالوريوس في األ
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 وبتمثيل درجات مجموعتي البحث باستخدام شكل األعمدة البيانية اتضح ما يلي:

 

 ( التمثيل البياني باألعمدة لمتوسطات درجات مجموعتي البحث في األداء المهني 2شكل ) 

معلمات رياض سبات درجات فروق دالة إحصائيا بين متو أنه ال توجد وبالتالي تم قبول الفرض الذي ينص على

 الختالف المؤهل. تعزى األطفال على أبعاد مقياس األداء المهني 

المعلمات مهما وصلن الى درجات علمية فهن بحاجة الى دورات تدريبية وتعزو الباحثة هذ  النتيعة الى أن 

، وكذلك الوسائل  تعرض لهن اخر التبورات في معال البفولة المبكرة وفى أساليب وطرائق التدريس للبفل

وعليه  فذوى وهذا الذى يرف  من مستوى أداء المعلمة المهنى بغض النظر عن مؤهلها العلمى ، ،  التعليمية 

المؤهالت العلمية كافة دون استثناء وبغض النظر عن مستوى المؤهالتهن العلمية يخضعن لدورات توهلهن للقيام 

 بأعمالهن بكفاءة.

التعليم وايمانها بضرورة  ةاف  الرئيسى لتحسين أداء معلمة الروضة ناب  من حبها لمهنالديرج  ايضا الى أن قد و

تقديم كل امكانياتها لتحقيق االهداف التعليمية والتربوية في المدرسة ، وربما ترج  لتشابه المهام الوظيفية لعمي  

ق ، وتتفق هذ  نفس الحقو ت ولهننظر عن المؤهل العلمى ، فالمعلمات مشتركات بنفس الواجباالمعلمات بغض ال

( ، صيام 2002، شبالق ) (1444يحى ) ، (  2021)( ، بنى حمدان 2012 النتيعة م  دراسة كل من طاهر )

وجود فروق في االداء المهنى للمعلمين تعزى للمؤهل العلمى (  والتى أشارت الى عدم  1444( ، مبر )2002)

والتى توصلت الى وجود فروق في  (2002جبر)( ، 2005لمصرى )ا( ، 2002الروبى )واختلفت م  دراسة كل 

 االداء المهنى للمعلمين تعزى للمؤهل العلمى لصالح المؤهل العلمى االعلى.

أمل  علىاالجتماعى باالداء المهنى لمعلمات رياض االطفال ووقد توقف هذا البحث  في عالقة التوافق النفسى 

 و توافق النفسىمستوى الكل من تحسين كيفية ستهدف ت سات علمية الحقةدرالامتداد  بحثها كونالباحثة ان ي
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مبالبة القيادات والمسؤولين بتسخير كل ما هو تستهدف االجتماعى ، ومستوى االداء المهنى لهذ  الشريحة ، و

  والعقلية.سوى من الناحية النفسية متا  من امكانيات ووسائل لنعا  معلمات الروضة في أداء رسالتهن لبناء جيل 

 *التوصيات والمقترحات:

 :التالية كن تقديم التوصياتفي ضوء ما أسفر عنه البحث الحالى من نتائج يم

 التي التدريبية االحتياجات على لتدريبهن لمعلمات رياض االطفال الخدمة أثناء تخصصية تدريبية دورات عقد -

 .المناسبة بالصورة األطفال تربية في مهامهن ألداء الحالي البحث إليها خلص

 .الخدمة أثناء التدريسية كفاياتهن رف  بهدف ، األطفال رياض لمعلمات المستمر بالتدريب االهتمام -

 تدريسية كفايات المعلمات تكسب جديدة مقررات وإضافة األطفال، رياض معلمات إعداد وبرامج خبط مراجعة -

 .فيه نعيش الذي العصر م  تتماشى

 

 البحوث المقترحة:

فى مراحل تعليمية مختلفة اجراء دراسات تنناول التوافق النفسى واالجتماعى وتأثير  على متغيرات أخرى  -

 وعلى شرائح مختلفة.

  واالداء المهنى لدى معلمات رياض االطفال. لتبوير وتنمية التوافق النفسى واالجتماعى ارشادى برنامجبناء  -
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 المراجع

 لعربية:أوال: المراجع ا
 ماعي المقيمات والعائدات في كليهالتوافق الشخصي واالجت(1442نظمي ) ابو اسحاق ،سامي ، ابو مصبفى ، -

كلية التربية ، العامعة االسالمية ، غزة التربيه الحكوميه بمحافظه غز    معله التقويم والقياس النفسي والتربوي ، 

 .221-220، ص ص  10العدد ، 22المعلد 

الحكومية  مستوى الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض في المستشفيات(: 2002)، ابتسام أحمد  عمرينأبو ال -

 . فلسبين ، ، غزة دراسة ميدانية، العامعة اإلسالمية ، بمحافظات غزة وعالقته بمستوى أدائهم

لمات رياض االطفال ، معلة كلية (:اسهام التفكير االيعابى في االداء الوظيفى لدى مع2014ابراهيم ، ياسين طه ) -

 244-252، ص ص 22، العدد5التربية االساسية ، العامعة المستنصرية ، المعلد 

: االغتراب النفسي واالجتماعي وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي ،  ( 2002العماعي، صال  الدين احمد) -

 .مكتبة مدبولي ، القاهرة

 .اهرة م الصحة النفسية أو التوافق ، الهيةة المصرية العامة للكتاب ، الق( حول مفهو1442المغربي ،سعد )  -

دراسة استبالعية ، معلة دراسات تربوية ،   ( التوافق الشخصي واالجتماعي للراشدين 1422لديب ، علي ) ا -

 .112-111، ص ص  ، راببة التربية الحديثة ، ،القاهرة 1العدد ، 11المعلد 

معلة التربية  دراسة في سيكولوجية التكيف ، التوافق النفسي عند المعاق  ،(: 1424له ) لشحومي ، عبد االا -

 .14-14، ص ص   42، عدد  12معلد ليبيا ، العديدة ، 

( : دور المشرفين التربويين في تبوير االداء المهنى لمعلمى الدراسات االجتماعية في 2014الشديفات ، باسل ) -

، العدد  10م للواء البادية الشمالية الغربية في محافظة المفرق ، معلة جامعة دمشق ، المعلد مديرية التربية والتعلي

 .114 – 244، ص ص  2

 . ، القاهرة مكتبة مدبولي موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ،( : 1425الحنفي، عبد المنعم ) -

ة والصحة النفسية ، مؤسسة حمادة للدراسات ( : الشخصي1444الداهرى ، صالح حسين ؛ العبيدى ، ناظم هاشم ) -

 العامعية للنشر والتوزي .

 ( : تبوير أداء وتعديد المنظمات ، دار قباء للبباعة والنشر والتوزي  ، القاهرة.1442السلمى ، على  ) -

ت العامة دراسة مقارنة بين المستشفيا ، مستويات ضغط العمل بين الممرضين القانونيين( : 1444)زهير الصباغ، -

 .، )األردن( ، جامعة البتراء دراسة ميدانية ، والخاصة

تقويم أداء المعلمين المهني في مدارس وکالة الغوث الدولية : ( 2002)    عمر، جميل ؛ العرجاوي، زياد نشوان  -

في إعداد  ، التعربة الفلسبينية وقائ  المؤتمر العلمي األول لکلية التربية في ضوء مؤشرات العودة الشاملة،

 .المناهج، الواق  والتبلعات ، جامعة األقصى غزة



 421 

درجة توافر مبادئ العودة الشاملة في نموذج تقويم األداء الوظيفي ( : 2012)الحربي، سعيد صالح حمدي  -

للمعلمين من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمدينة جدة .المعلة التربوية الدولية المتخصصة: دار سمات 

 . 111-112،  2، العدد 5المعلدبحاث، السات واللدرا

دراسة التوافق الشخصي واالجتماعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ، (: 1422لصفبي ، مصبفى محمد )ا -

 .،القاهرة 2العدد، 2المعلدراببة التربية الحديثة، 

هنى في مدارس وكالة العوث الدولية ( : تقويم أداء المعلمين الم2002العرجاوى ، زياد  ؛ نشوان ؛ جميل عمر ) -

في ضوء مؤشرات العودة الشاملة ، وقائ  المؤتمر العلمى األول لكلية التربية ، التعربة الفلسبينية في اعداد 

 المناهج ، الواق  والتبلعات ، جامعة األقصى ، غزة. 

ية في العامعات األردنية الرسمية ألداء الوظيفي لدى أعضاء الهيةات التدريس( : 2011يرة ، خالد احمد )الصرا -

، معلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية ،جامعة مؤتة ، االردن ، المعلد  من وجهة نظر رؤساء األقسام فيها

 .252 -201، ص ص  1، العدد  22

 .نبيبة المتكتم، المملکة العربية السعودية ، الرياض ،   القيادة اإلدارية) 2002القحباني ، سالم ) -

بناء وعالقته بالتوافق النفسي االعتماعي في مرحلة الباء واال:لغة الحوار بين ا( 2012) مان عباد محمديالبدرى ، ا -

 .البفولة المتأخرة، رسالة دكتوراة، كلية البنات، جامعة عين شمس

 المدارس للمعلمين فيمستوى األداء الوظيفي  ( :2021بنى حمدان ، صفاء محمد ؛ بنى حمدان ، إبراهيم نواف ) -

، معلة العامعة اإلسالمية  وعالقته ببعض المتغيرات محافظة جرش من وجهة نظرهم الثانوية الحكومية في

،  2، المعلد  غزة عمادة شؤون البحث العلمي و الدراسات العليا -العامعة اإلسالميةللدراسات التربوية والنفسية ، 

 .412- 414، ص ص  24العدد

المعرفة العامعية ، سكندرية , دار ال، ا 2مبادئ الصحة النفسية  ، ط: (1444)الظاهر البيب  عبد، مد ح -

 االسكندرية.

( : التوافق النفسى واالجتماعى وعالقتها بتقدير 2011حسين ، على عبد الحسن ؛ عبد اليمة ، حسين عبد الزهرة ) -

ية التربية ، جامعة كربالء ، معلة القادسية لعلوم التربية الذات لدى طلبة كلية التربية الرياضية جامعة كربالء ، كل

 .212 – 122، ص ص  1، العدد 11الرياضية ، المعلد

مدي الرضا الوظيفي عند المعلمات العامالت في راكز االعاقة العقلية في مدينة عمان ، ( : ٤٩٩١خولة يحيي ) -

  .٤٦٩-٤٣٩ص ص  ،  21، العدد 1المعلد  عمان ، دراسات العلوم االنسانية ،

 لدى الوظيفي األداء في العمل ضغوط أثر(: 2010خليفات ، عبد الفتا  صالح ؛ المبارنة ، شيرين محمد ) -

 مديري

األردن ، معلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية ، جامعة مؤتة ،  جنوب إقليم في الحكومية األساسية المدارس

 .242 -555 ، ص ص 2، العدد 22االردن ، المعلد 
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، الهيةة نفسى (: التحصيل الدراسى وعالقته بكل من مفهوم الذات والتوافق ال1441دسوقى ، انشرا  محمد ) -

 العامة المصرية للكتاب  ، القاهرة.

 الزقازيق ،جامعة التربية كلية ،1 ط ،قالتواف ودراسة النفس علم(:1425)لكما ،  دسوقي -

تماعي و القيم االجتماعية وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي، لدى طلبة علم الذكاء االج:(1442داهري سفيان) -

 .النفس،جامعة تعز،اليمن

 والتوزي ، والنشر للبب  العامعية الدار مستقبلية، رؤية البشرية، الموارد إدارة( : 2001) حسن محمد راوية -

 .القاهرة

( : تقويم األداء التدريسى 2005بيلى ، عبد الله على )رواقة ، غازى ضيف الله ؛ محمود ، يوسف سيد ؛ الش -

( 21للمعلمين حديثى التخرج من كليات التربية للمعلمين والمعلمات في سلبنة عمان ، معلة جامعة دمشق ، المعلد)

 .152 – 111( ، ص ص 2، العدد )

زليتن ، معلة العامعة  ( : الصعوبات التي تواجه معلمات رياض األطفال بمدينة2012زيد ، على منصور ) -

 . 152 – 121،  ص ص   11،  العدد 22االسمرية ، كلية العلوم اإلنسانية ، العامعة االسمرية االسالمية ، المعلد 

 ، القاهرة.4(: الصحة النفسية والعالج النفسى ، عالم الكتب للنشر والتوزي  ، ط2005زهران ، حامد عبد السالم ) -

ة ، موقف طالب العامعة في مصر من بعض القضايا المعاصرة، دراسات تربوي:  (1424)سكران، محمد  -

  . 255-212، يناير ، عالم الكتب ، القاهرة ، ص ص  12العدد ،  4المعلد 

 .سكندرية للكتاب، مصرالالصحة النفسية والتوافق، مركز ا:(1442 (سهير كامل أحمد -

لدى البفل اليتيم ، معلة تبوير العلوم االجتماعية ،جامعة العلفة ( : التوافق النفسى 2012سالم ،  عيسى ؛ قرينعى)

 .152 – 141، ص ص  1، العدد 10، العزائر ، معلد

( : الصحة النفسية وعلم النفس االجتماعى والتربية االجتماعية ، مركز االسكندرية 2000صالح ، أحمد محمد ) -

 للكتاب ، االسكندرية.

التفاعل (: 2021ى ، محمد رزق ؛ جاد ، الشيماء بدر ؛ الفقى ، عادل السيد)صقر ، عائشة محمد ؛ البحير -

معلة العلوم البيةية معهد ،  االعتماعي وعالقته باإلتزان النفسي واألداء المهني لدي العاملين في معال تدريب البيران

 .151 -112، يناير ، ص ص 1، العدد 50، المعلد  جامعة عين شمس –الدراسات والبحوث البيةية 

(. قلق المستقبل وعالقته باألداء الوظيفي لدى معلمي المرحلة االبتدائية. معلة 2012صبار، حسام محمود ) -

 .42 -22، ص ص 15، العدد10المعلدالدراسات التاريخية والحضارية، 

 درية.( : التوافق النفسى للمسنين ، المكتبة العامعية ، االسكن2001عبد الحميد ، محمد الشاذلى ) -

 العلوم( سبها جامعة معلة سبها، بمدينة الثانوي التعليم مرحلة لمعلم النفسي التوافق(: 2014الشاعر) محمد علي -

 .112 -111، ص ص 1 العدد،11المعلد )اإلنسانية
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االجتماعية في تحقيق التوافق النفسى  ةالمساند( :أهمية 2011اضلى ، أحمد ؛ مسيلى ، رشيد ؛ حمودة ، ايت )ف -

، كلية التربية جامعة العزائر  24، العدد  15واالجتماعى لدى الشباب ، معلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، المعلد

 . 12 -1، ص ص 

 .، اإلسكندرية العامعية ، المكتبة الشخصية وسيكولوجية النفسية : الصحة) 2000 (جيل محمد فوزي -

داء الوظيفي للعاملين فيها اللتنظيمي في منبقة سلفيت التعليمية على اير المنا  اثمدى تأ(: 2011) قرواني ، خالد -

 .55-11ص ص، 22، العدد 2المعلدبحاث والدراسات ، لالالمفتوحة  سمعلة جامعة القد ،من وجهة نظرهم 

داء الوظيفي لدى معلم المدرسة القته باالشرافي للمشرف التربوي وعاالالسلوك (: 2012)قرساس، الحسين  -

 . 114 – 102ص ص  ، 52العددغواط، البتدائية .دراسات: جامعة عمار ثلعي بااال

(: أهمية أساليب المعاملة الوالدية في تحقيق التوافق النفسى االجتماعى للمراهق ، معلة 2021كاهنة ، حاج على ) -

 .144-112، ص ص  4، العدد 14الحقوق والعلوم االنسانية ، المعلد 

القيادة اإلبداعية لدى مديري رياض األبفال وعالقتهما بمستوى األداء الوظيفي ( : 2012)كامل، جمال محمد  -

 .242- 142، 12، العدد 4المعلد للمعلمات. معلة كلية رياض األبفال، 

( : تصور مقتر  لتحسين االداء المهنى والشخصى لمعلمة الروضة في 2020لبيب ، صابرين عبد العاطى ) -

للمملكة العربية السعودية )دراسة وصفية( ، المعلة العربية للعلوم التربوية والنفسية ،  2010ضوء توجهات رؤية 

 .222 – 251، ص ص  14، العدد4كلية التربية ، جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل ، المعلد 

ت ، معلة العلوم ( : الصحة النفسية والسيكوسوماتية وعالقتها باالداء المهنى لدى القابال2020ناجى ، عايدة ) -

 . 521 - 400، ص ص  2، العدد 2االنسانية لعامعة ام البواقى ، المعلد

ساسي بسلبنة الني للمعلمين في مدارس التعليم اداء المهالن اتحسي(: 2020) نسرين صالح محمد صالح الدين -

حث العلمى في التربية ، كلية معلة الب ، معلة البحث العلمى في التربية ، شراف التربوي المدمجالعمان في ضوء ا

  .42 – 22ص ص  ، سبتمبر ، 21، العدد4المعلد  البنات لالداب والعلوم التربوية ، جامعة عين شمس ،

 القاهرة. مقدمة في الصحة النفسية، دار النهضة العربية،( : 2001) عبد الغفار، عبد السالم -

النفسي لدى معلمات رياض األطفال في محافظة ععلون  االحتراق(: 2010) ووائل، عمار ؛ الربضى ، فريحات  -

 .جامعة البلقاء التببيقية ،األردنكلية ععلون العامعية ،  ،

 المراجع االجنبية: ثانيا :*

- Clavarino, A., Hayatbakhsh, M. R., Williams, G. M., Bor, W., O’Callaghan, 

M., & Najman, J. M. (2011). Depression following marital problems: different 

impacts on mothers and their children? A 21-year prospective study. Social 

psychiatry and psychiatric epidemiology, 46(9), 833-841. 
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- Sahin, N. H., Timur, S., Ergin, A. B., Taşpinar, A., Balkaya, N. A., & 

Cubukçu, S. (2010). Childhood trauma, type of marriage and self-esteem 

as correlates of domestic violence in married women in Turkey. Journal 

of family violence, 25(7), 661-668. 

- Jason, J. Teven. (2007). " Teacher Temperament: Correlates with Teacher 

Caring, Burnout .(2007): Organizational Outcomes. Communication Education. 

56(3). 382-400. 

- Yalcın, Ozdemir. (2007). " The Role of Classroom Management Efficacy in 

Predicting Teacher Burnout". International Journal of Social Sciences 2(4). 
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 (0ملحق )

 (االجتماعىووافق النفسى ياس : الت)مق
موافق  العبارات الرقم

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      أستبي  تحمل المشاكل واالزمات بمفردى. 1

      أواجه مشاكلى بهدوء. 2

      أستبي  التحدث بسهولة عن مشاعرى. 1

      ة.حتى لو لم تتحقق النتيعة المبلوبأتحلى بالصبر  4

      أعبر عن عدم ارتياحى بشكل مهذب ومقبول. 5

      أدرك مشاعرى وانفعاالتى. 2

      أتقبل نقد االخرين لى. 2

      أتعنب جر  مشاعر االخرين.  2

      أستبي  التماسك ومواجهة الظروف الصعبة. 4

      أستبي  استعادة  اتزانى النفسى بعد وقوع أى مشكلة. 10

      .التعاون م  زمالئىأحب  11

      من السهل على تكوين صداقات. 12

      أتمت  بشخصية محبوبة من جانب االخرين. 11

      أشارك االخرين أفراحهم وأحزانهم. 14

      أستبي  مشاركة االخرين في أحاديث تخصهم. 15

      عندما يحتاجون الى مساعدة. على مساعدة زمالئىأعمل  12

      وقت االزمات. زمالئىأقف بعانب صديقاتى و 12

      أستبي  اقناع االخرين برأيي بسهولة. 12

      وأصدقائى قبل أن يبلبوها منى. الى مساعدة زمالئىابادر  14

      .على ذلكوأحرص  زمالئىترببنى عالقات طيبة م   20

      تى.أشعر بالسعادة واالمان أثناء التواجد م  أسر 21

      أشعر أن لى دور ومكانة هامة داخل أسرتى. 22

      أتخذ قراراتى بالتشاور م  أفراد أسرتى. 21

       واالحترام. حياتى االسرية يسودها الود والحب 24

      أفتخر بأسرتى أمام االخرين. 25

      عالقتى طيبة بأفراد أسرتى. 22

      رى بأزمة أو مشكلة.تقف أسرتى بعانبى عند مرو 22

      أتمت  باالستقرار االسرى. 22
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      أسعى دائما السعاد أفراد أسرتى. 24

      أستمت  بتأدية مهامى والتزاماتى االسرية. 10

      أمارس الرياضة حفاظا على صحتى. 11

      أحاول الوصول الى الوزن المثالى. 12

      .لعناصرمتكاملة اغذائية وجباتى ال 11

      نادرا ما أعانى من الصداع. 14

      أشعر بالنشاط طوال اليوم. 15

      أهتم بصحتى جيدا وأتعنب االصابة باالمراض. 12

أعبى نفسى قدرا من االسترخاء للمحافظة على صحتى في حالة  12

 جيدة.

     

      حعم العسم( -راضية عن مظهرى الخارجى )طول القامة  12

      تساعدنى صحتى في مزاولة المهام المبلوبة بنعا . 14

      العناية بنظافة العسم أمر ضرورى. 40

 

 (7ملحق )

 داء المهنىمقياس األ

موافق  العبارات الرقم

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      . أنعز المهام المكلفة  بها يوميا وفى االوقات المحددة بدون تأجيل 1

      أقوم بأداء المهام والواجبات وفق المعايير المعتمدة. 2

      لدى االستعداد لتحمل مسؤولية أعلى. 1

      أتوخى الدقة في العمل. 4

      استخدم التقنيات الحديثة في التعليم. 5

      استخدم أساليب التقويم المناسبة. 2

      ية.أحرص على توفير بيةة صفية تفاعل 2

      أرتب مكونات غرفة الصف بشكل يحقق المرونة في التعلم. 2

      أوظف الوسائل التعليمية في الدرس بشكل فعال. 4

      أستخدم أدوات تقييم متنوعة لقياس أداء االطفال. 10

      يتناسب مؤهلى العلمى وخبراتى م  عملى. 11

      متغيرات والظروف المستعدة.لدى الميول والقدرات للتكيف م  ال 12

      لحل المشاكل اليومية أثناء العمل.  أمتلك المهارات الالزمة 11
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      لدى تقبل للتعديد في أساليب العمل. 14

      اعمل على تقييم أدائى كل فترة زمنية وبشكل دورى ومستمر. 15

      لدى القدرة على حسن التصرف. 12

      قاتى البيبة بمديرى وزمالئى في العمل.أحاف  على عال 12

      أبتكر أساليب جديدة تحسن من أدائى في العمل. 12

      أطور من  أدائى وفقا لمتبلبات العملية التعليمية. 14

      أستفيد من وقت الحصة كاملة. 20

      لدى المعرفة وااللمام الكافى بببيعة المهام الموكلة لى.  21

      حرص على المتابعة لما يستعد في معال التخصص.أ 22

      أمارس دور المعلمة القدوة والنموذج الحسن لألطفال. 21

      التزم بنظام العمل وتوزي  االدوار داخل الروضة.  24

      أعمل دائما على تحسين أدائى الوظيفى. 25

      الطفال.أعمل على ترسيخ مبدأ حب الوطن واالمة في نفوس ا 22

      أعمل على غرس القيم االنسانية النبيلة التى جاءت بها دياناتنا السماوية.  22

أخبط لألنشبة المتنوعة الالزمة لتنمية العوانب العسمية والمعرفية  22

 والوجدانية.

     

      أنظم البيةة التعليمية ببريقة تثير دافعية األطفال للتعلم. 24

      مشكالت االطفال وأعمل على حلها وأشاركهم وجدانيا. أتفاعل م  10

 

 


