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صااحل   ديااال صااحل ا المسااحماع ا لتمحالااش لااال المايااامع التاتاارملع تاا    المت لاااا  

ت اااار ا المحد ااش المستة ااامش ا اللااش ا راع ا  ساا  الاا   –اللااش ا طرواة ااش راتاار ا   ا 

 ا 9002الةفس ، 

ها باستجابات تكون المسايرة االجتماعية هي سلوك الفرد للقواعد والمعايير االجتماعية ويعبر عن      
 متشابهة لسلوك اآلخرين . 

فالشخص يحاول جاهدا أْن يظهر بمظهرهم فيفعل مايفعلون فهوو يسواير الجماعوة محاولوة منون لتجنو  
كل مايؤدي الى إثارة النزاع بينن وبين افراد تلك الجماعة ، فقد يشعر الفرد بأّنون مون ريور المرروو  أْن 

يرتن االستحسان من قبل أفراد الجماعة وأّنن يتاثر بسلوك المجموعة يقف ضّد رأي االرلبية فتجل  مسا
 من أجل أْن يتطابق مع التوقعات اإليجابين لشخص آخر .

االمر الذي يدعوا الى ضرورة القيام بدراسة علميوة مون أجول معرفتنوا بهوذا المتليور المهوم والوذي يكوون 
الوذين لهوم دورك كبيورك فوي تقوديم الخوودمات  لود  شوريحة اجتماعيوة مهموة أال وهوم المرشودون التربويووون
 االرشادية في المؤسسات التربوية لبناء وتطور المجتمع . 

  -وبناءا على ماتقدم يهدف البحث الحالي الى تحقيق االهداف اآلتيه :
 قياس المسايرة االجتماعية لدى المرشدين التربويين ؟ -
 الحالة االجتماعية( . -مدة الخدمة  –س  في المسايرة االجتماعية تبعا للمتغيرات ) الجن -

 وقد تحدد البحث الحالي على المرشدين التربويين من كال الجنسين في مدينة بلداد.
وفيما يتعلق باإلطار النظرّي فقد قدمت الباحثة خمس نظريات فوي تفسوير المسوايرة االجتماعيوة متبنيوة 

 نظرية العمليات الثالثة لو )كلمان( . 
هداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس المسايرة االجتماعية المتكون من ثالثة مجواالت وتحقيقا أل   

فقرات المقياس بشكل سلبي يجا  عليها باختيار إحد  البدائل الخمسة الموجودة امام كل فقرة وهوي ) 
 –تنطبوق علوي بدرجوة قليلوة  –تنطبوق علوي بدرجوة متوسوطة  -تنطبوق علوي كثيورا -تنطبق علي تماما

 التنطبق علي ابدا (.
( مرشد ومرشدة لتحليل الفقورات واسوتخدم اسولو  المجمووعتين 033وُطبقَّ المقياس على عينة بللت )

المتطوورفتين السووتخراق القوووة التمييزيووة للفقوورات ثووم اسووتخدمت االختبووار التووائي لعينتووين مسووتقلتين فووي 
( فقووورة لمقيووواس المسوووايرة 03)حسوووا  الفووورق بوووين المجمووووعتين وأبوووبه المقيووواس ببووويلتن النهائيووون 

 االجتماعية .
  -وتم حساب الثبات للمقياس بطريقتين وكذلك استخراج الخطأ المعياري فكان:

 ( 786.2( وكان الخطا المعياري لن )38.0طريقن إعادة االختبار حيث كان الثبات )    



( وقود توم معالجوة 78030)(وكوان الخطوأ المعيواري 3820طريقن الفا كرونباخ حيث كوان معامول الثبوات ) -
البيانووات اإلحبووائية باسووتخدام معاموول ارتبوواط بيرسووون واالختبووار التووائي لعينتووين مسووتقلتين ومعاموول الفووا 
كرونباخ وتحليل التباين األحادي واختبار شيفين وأشارت النتائج الى أّن المرشدين التربوويين لوديهم مسوايرة 

 اناث(  –اجتماعية لكال الجنسين ) ذكور 

ّنن التوجد فروق ذات داللة إحبائية في متلير الجنس إالأّنن توجد فروق ذات داللة إحبائية في متلير وأ
 مدة الخدمة ومتلير الحالة االجتماعية .

 -وفي ضوء ذلك وضعت الباحثة بعض التوصيات والمقترحات ومن التوصيات :
شوف عون المسوايرة االجتماعيوة لود  يمكن استخدام المقياس في المؤسسات التربويوة األخور  للورل الك -

 األشخاص الذين يعملون ضمن المؤسسات التربوية كالمدرسين والمدراء.
تشجيع المؤسسات التربويةعلى عقد الندوات والمؤتمرات الكثيفة التي تهدف الى رفع درجون ثقوة المرشود  -

 التربوي بنفسن والتقليل من درجن المسايرة االجتماعية لدين.
  -للمقترحات : اما بالنسبة 
 .إجراء دراسة تتناول عالقة المسايرة االجتماعية بمتليرات اخر ..
 . تقنين المقياس الحالي على المرشدين التربويين في محافظات القطر7

 


