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 : صمخامل

والرضىا المينىا  النيمىا  يىا العمى  ين متغيىرات االتعىرف عمى  العةقىة بى إلى البحث   ىدف   
دارة الذات  إدارة مىدارس ، وذل  عم  عينة من المرشدين الطةبيين والمرشدات الطةبيات يىا وا 
( مرشىىىدة  416( مرشىىىدًا و  416بواقىىى   ( مرشىىىدًا ومرشىىىدة 623بمىىىد عىىىددىا   تعمىىىيم جىىىازان

، مقيىىىاس الرضىىىا  يىىىا العمىىى  يمىىىا االن مقيىىىاس  البحىىىث قىىىام الباحىىىث بأعىىىداد أدواتو  ،طةبيىىىة
معامىى  ارتبىىاط بيرسىىون وتحميىى  االنحىىدار البسىىيط وباسىىتادام  ،( ، مقيىىاس إدارة الىىذات المينىىا

وجىود عةقىة ارتباطيىو دالىة  إلى  النتىاج توصىمت ،  ( , T,testوااتبىار   ت المتىدرجوالمتعىدد 
الىذات  والرضىا المينىا  لىدى بىين إدارة  وكىذل   ،يا العمى إحصاجيا بين ادارة الذات واالنيما  

بىىىين المرشىىىدين  يىىىرا دا  إحصىىىاجياً وجىىىد ، كمىىىا  المرشىىىدين الطةبيىىىين والمرشىىىدات الطةبيىىىات
،  لصىىىالج مجموعىىىة المرشىىىدات الطةبيىىىات يىىىا إدارة الىىىذاتالطةبيىىىين والمرشىىىدات الطةبيىىىات 

االنيمىا  يىا  درجىاتدارة الىذات مىن اىة  بدرجىة إوتوصمت  النتاج  أيضًا إلى  إمكانيىة التنبىؤ 
مكانية التنبؤ و ، لدى عينة المرشدين العم  والرضا المينا  درجىة دارة الذات من اة  بدرجة إا 

بدرجىىة إمكانيىىة التنبىىؤ توصىىمت النتىىاج  إلىى  كمىىا  ،مرشىىدات الطالبىىات  االنيمىا  يىىا العمىى  لىىدى
 ية لمبحث .العينة الكملدى والرضا المينا االنيما  يا العم  درجات دارة الذات من اة  إ

المرشىدون الطةبيىين  -إدارة الذات -الرضا المينا-،االنيما  يا العم   :الكممات المفتاحية
                      .المرشدات الطةبيات -
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The relative contribution of work involvement and vocational satisfaction in 

predicting self-management of male student counselors and female student 

counselors at public education administration in Jazan 

 
Abstract 

The current research aimed to identify the relationship between self-

management, work involvement, and vocational satisfaction among a sample 

of male student counselors and female student counselors at public education 

administration in Jazan. The research sample comprised (326) student 

counselors; (143) male student counselors and (183) female student counselors. 

In order to achieve the objectives of the research, three psychometric scales 

were created and applied by the Researcher (i.e.; self-management scale, work 

involvement scale, and vocational satisfaction scale).By using Pearson 

correlation coefficient; simple linear regression; multiple regression; and the (t) 

test, results showed that there were statistically significant correlations between 

self-management and work involvement, and between self-management and 

vocational satisfaction among the male student counselors and the female 

student counselors.Moreover, results indicated that there was a statistically 

significant difference between the male student counselors and the female 

student counselors on self-management variable for the favor of female student 

counselors .In addition, results showed that it is possible to predict the degree 

of self-management among the male student counselors based on their scores 

on work involvement, and vocational satisfaction. Likewise, results indicated 

that it is possible to predict the degree of self-management among the female 

student counselors based on their scores on work involvement. it is possible to 

predict the degree of self-management among the whole study sample based on 

their scores on work involvement, and vocational satisfaction. 

management,  -Self nt, Vocational satisfaction,Work involveme :Keywords

Male student counselors, Female student counselors. 
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 :وكدوُ 

تركيز عم  دراسة متغيرات تيتم النفسية الحديثة إل  ال واألبحاث توجيت الدراسات     
بن  تم  محاور ذات أىمية يا تناو  وتستدعا  ،الجوانب اإليجابية يا الشاصية اإلنسانيةب

لتيتم ببحثيا ودراستيا، وواحدًا من تم  المتغيرات التا اىتم عمم النفس اإليجابا  الشاصية
أو االنيما  يا العم  كما يطما عميو، والذي يعد حاليًا راستيا وبحثيا االستغراا الوظيفا دب

 الحياة المينيةالموظف بوظيفتو، وتبرز أىميتيا يا  ارتباطواحدًا من المصطمحات التا توثا 
 ويعد .واالجتماعية بشك  عام، ب  إنيا ممارسات تعكس قيمة الوظيفة يا حياة الفرد وأىميتيا

النفس اإليجابا، كما أنو  أحد المصطمحات الناشجة يا مجا  عمم ىواالنيما  يا العم  
يا مجا  عمم النفس المينا، وكذل  يا مجا  إدارة الموارد البشرية، كونو  مصطمج أساسا

مين لمؤسسات العم  ، أحد الروايد التا يمكن من اةليا تحقيا الرياىية الااصة بالمنت
 Schaufeli,, & Salanova              لدييم  الميناالرضا  وتحسين قدر

درجة ارتباط الفرد بوظيفتو والتا تؤثر عم  أداجو يا ماتمف "  ويوصف بأنو (.2007,136)
يا العم    واالنيما (  Bhatia, Deep  & ,Sachdeva(  2,4204، " مجاالت الحياة

يا مجا  العم  الذي يمارسو  نجاحلسعا لتحقيا اوال ية التفاؤلالنظرة عم  يراد يساعد األ
ب  إن  العم ،نطاا اارج كما يكون لو انعكاسات إيجابية ، ويقوم بو ويا الحياة بشك  عام

ينظرون إل  التعب واإلرىاا كتجربة سارة ؛ ألنيا ترتبط بأنجازات إيجابية يا ظ   نيالموظف
روحيم تبق  وحماسا، و  يشعون طاقةأنيم االستمتاع بكثير من األشياء اارج العم ، كما 

المعنوية مرتفعة حت  يا الحاالت التا تبعث عم  اإلحباط، يالعم  والزمةء مصدر إليام، 
 Bakkerوبذل  ييم يشعرون بالسعادة وبالقمي  من التبرم ويتجاوزون ما ىو مطموب منيم 

& Leiter , 2010 ,185) ) فرد ،كس أىمية الوظيفة يا حياة الاالنيما  يا العم   يع، و 
لميامو الوظيفية، ويرى نجاحو يا العم  كمؤشر لتقدير الذات  حيث يعطا اىتماما عظيماً 
البدايات األول  (. وتعود Elias & Mittal , 2011,  305والنجاح يا الحياة كك     

نشأة مفيوم االنيما  يا العم  إل  العديد من محاوالت الباحثين حو  إيجاد مصطمج يصف ل
وقد أدى ذل  إل  أن تستيدف تم  الدراسات   ،فين بالجية التا يعممون بياارتباط الموظ

أيض  الممارسات إلشرا  الموظفين واالحتفاظ بيم، وبالرغم من ذل  يأن البدايات الفعمية ليذا 
المفيوم  الزبيدي،  ، والذي يعتبر أو  من يسر ىذا Khanالمفيوم ظيرت عم  يد اان 
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الوظيفا( ألو  مرة كان يا عام  نيما ما  مصطمج  اال أن استع (، إال451، ص 2,42
 499,)  Schaufeli , 2013,p.1  2,41065((، وبرأي ،)Robbins  Judge  & 

Stephen ,Timothy  يأن انيما  األيراد يا أعماليم  يقيس الدرجة التا تميزىم يا )
الدراسات التا تناولت عم  أن  بالحسبان مستويات أداجيم المدر ، وظاجفيم نفسيًا، إذ تؤاذ

مصطمج االنيما  يا العم  أو االنيما  الوظيفا قد اتسمت بالتعدد والتنوع، وذل  باعتباره 
واحدًا من المصطمحات الحديثة نسبيًا عم  مستوى البحوث المتعمقة باألداء الوظيفا ، وتم  

وصف االنيما   المتعمقة بااللتزام التنظيما ، ومصادر العم  واالحتراا الوظيفا، ويمكن
والشعور اإليجابا لمعاممين نحو تحقيا أىداف المنظمة وقيميا    االتجاهالوظيفا بأنو 

 (.459، ص2,42، زبيديال
ويشك  الرضا المينا ركيزة أساسية يا عممية التنمية البشرية، إذ تشك  القوى البشرية      

والباحثين عم  أىمية تحقيا الركن األساس يا حركة التنمية الشاممة، لذا يتفا العمماء 
ن زيادة يا اإلنتاج بأداء الرضا الوظيفا لمموظفين يا ماتمف الوظاجف،  لما ينت  عنو م

واما بيجة مثالية لمعم  قادرة عم  تقديم ادمات متميزة لممستفيدين، وعميو يأن  متميز ،
ضاىم عنو   الرقا الوظيفا يا أي مينة مرىون بمدى اقتناع العاممين بأىمية عمميم ور 

(، ويعد مفيوم الرضا المينا من أكثر الموضوعات التا نالت 46،ص  ,2,4محمد ، 
ة لألداء الوظيفا المميز، اىتمام  العديد من الباحثين ، كونو يشك  األسباب أو الدواي  الرجيس

و قد أصبج الرضا المينا جانبًا ميمًا تسع  المؤسسات التربوية والادمية واإلنتاجية لتحقيقو 
أثبتت دراسات عديدة أن االتجاه النفسا لمعاممين أو  أليراد وجمي  العاممين يييا ، حيثعند ا

، 2,,2العم   عميان ، رضاىم عن العم  الذي يمارسونو يؤثر يا إنتاجيم وأداجيم لذل  
والرضا المينا ىو أحد العناصر الرجيسية لمرضا العام الذي يمد اإلنسان بالطاقة  (،,2ص

ب  وحت  تطويره واإلبداع ييو  ة عم  أداء عممو واالستمرار ييو ،التا تمكنو من القدر  الةزمة
عر المرء بالرضا ، ويسيم الرضا الوظيفا يا بعث الطمأنينة لدى المرشد التربوي، وعندما يش

سمو الروح وعمو اليمة وصفاء الفكر ونشاط الذىن، ييمتيب عر عن نفسو وعممو يأنو يستش
، ص 1,,2طاقتو عم  عممو وتزداد إنتاجيتو ويبدع يا عممو  الحراحشة،حماسو ويركز 

( أن الرضا المينا عام  ميم يا تحقيا النمو الشاصا ,2,2(. ويرى عبداهلل   632
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ط إل  حد كبير بمدى والمينا لألاصاجا النفسا المدرسا، كما أن نجاحو يا عممو يرتب
 وعن مينتو .  رضاه عن نفسو

يا واإلنجاز عم  المستويات اىامًا يا تحقيا الفرد التو  عنصراً  الذات إدارة تعد مياراتو      
الصحة  ل  تحقيا مستوى عا  منقد يتعدى األمر ذل  إالشاصية واألكاديمية والمينية، و 

تم   ويتجم  توايرعام،  وجويمتد تأثيرىا ليشم  مسار الفرد يا حياتو ب كما ،النفسية
ما يسيم يا التعام  م  تم  العواجا موالصعوبات الحياتية،  الميارات يا مواجية العواجا

ا عم  توير الكم المعريا و المياري يا التعاطا م  تم   والصعوبات والتغمب عمييا، اعتمادً 
مفيوم إدارة الذات وينظر إل   ،عم  كاية األصعدةالمتغيرات وتوظيف ذل  المازون لمنجاح 

 ويعاالً  من المفاىيم العصرية التا تمعب دورا إيجابياً عم  أنو   ( Minzer , 2003)كما يرى
وىذا ، وتعينو عم  التعام  م  المجتم  الذي يعيش ييو ،يا تنظيم حياة الفرد بشك  سميم

 يعنا وىذا تا تيدف إل  تقوية وتعزيز النفس،المفيوم أكثر إنتاجية يا األبحاث الحديثة ال
ستفادة القصوى من الوقت والمواىب إلنجاز عممية االىا أن أساليب تحقيا إدارة الذات 

عم  نظام قيما صحيج ، وتعد اإلدارة الذاتية عممية مستمرة ، كما  أىداف قيمة ، اعتماداً 
   ذكر وقدشك  منظم والاطوات التا نقوم بيا، أنيا عممية استيعاب لمعمميات ب

(McDougall , 1998 ) ؛ حيث حكم الذاتاظير كبدي  لمصطمج الت أن مفيوم إدارة الذات
وتعزيز ، وتقويم الذات  ،والتغذية الراجعة الذاتية، تضمن برام  الذات إجراءات مراقبة الذاتت

يعد مفيوم إدارة الذات من المفاىيم التا تناوليا كثير من الباحثين و ذات . الالذات وتوجيو 
توضيج مفيوم  والمتاصصين يا مجاالت عدة ، وقد ظيرت العديد من التعريفات التا حاولت

" قدرة الفرد عم  توجيو  إدارة الذات بأنيا (66 ص، 1,,2رضا  يقد عرف إدارة الذات 
مكانياتو نحو األى   Martyn) ياكما عريداف التا يصبو إل  تحقيقيا " .مشاعره وأيكاره وا 

 ."اىالتجاىات والتصريات اإليجابية التا تساعد  لمعيش يا الحياة بالطريقة التا تريدنيا "ابا
إدارة الذات بأنيا تعظيم استادام الميارات لتحقا األىداف  ( 24ص، 5,,2   ويعرف ماىر

تحديد األىداف بشك  واضج ، و ، وتعظيم الميارة يتم ويا ثةث اطوات ، وىا معرية الذات 
جابر  كما عرييا والثالثة تحديد الصفات الشاصية التا تساعد عم  تحقيا األىداف .

بأنيا ميارات وآليات شاممة تستادم م  نماذج ماتمفة من األيراد يا  ( ,16 ص، 9,,2 
  يعاليتو يا تحسين السمو  مواقف متعددة ومن اة  أنماط سموكية متنوعة كوسيط يد  عم
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: ميارات االنضباط الوجدانا ، والثقة ، والتكيف ،الوعا بالضمير ، والتفاؤ  اإلنجازي وتشم 
عمم النفس والتعميم يأن إدارة الذات ىا "الطرا والميارات  ويا مجا  ، وتعرف المشكةت.

كما  ،واالستراتيجيات التا يستطي  من اةليا األيراد أن يوجيوا أنشطتيم نحو إنجاز األىداف
ومتابعة تنفيذ الميام، وتقويم الذات، والتدا   لتحقيقو ،تتضمن إعداد  اليدف والتاطيط 
أن إدارة الذات  (Cole & Bambara)يرى و  .(2,41د،الذاتا ، وتنمية الذات  ياطمة محم

يؤدي إل  تعميم السمو  التوايقا لدى األيراد، مما يدعم  كونو ،يا غاية األىمية مفيوم
 يا :أبوويمكنيم من التغمب عم  العواجا التا تحو  دون تحقيا األىداف  ، استقةليتيم

ة يا توجيو الجيود نحو تحقيا عد ركيزة ياعمتوبذل  يأن إدارة الذات  (.2,42مسمم، 
د ، ويتجم  يا عديا الحياة وعنصرًا مؤثرًا يا إيجاد التوازن ،الغايات والوصو  إل  األىداف

يتسم باالنضباط الوجدانا، والتكيف الواعا ، والتعام  م   من الممارسات التا ُتارج سموكاً 
اح يا التحكم السموكا لتوجيييا ا بيا النجنيأن إدارة الذات يعوبالتالا  ،المشكةت الحياتية

يساعد الفرد عم  الوصو  إل  مستويات من  ىا وعام  ىامنحو الممارسات المقبولة ، 
 النجاح الشاصا واالجتماعا.  

ا قدرة نيما  يا العم  ، حيث يتبين ذل  يلمفرد لة وتعد إدارة الذات من العوام  المحفزة      
نجاز أ الو ومسؤولياتو المينية من اة  التاطيط الجيد، والقدرة عمالفرد عم  تحديد أىدايو وا 

عم  مواجية المشكةت المتنوعة يا إطار العم ، وبناء العةقات الجيدة، األمر الذي يعزز 
 من االرتباط الوجدانا بالوظيفة واالندماج التام بيا .

رىا يا المؤسسات من الادمات الضرورية الواجب تويكواحد اإلرشاد الطةبا  نظر إل وي     
التعميمية من أج  الوصو  بالطمبة إل  نمو سميم ، وتوايا إيجابا ذاتيًا واجتماعيًا، ونتيجة 
لمتقدم الياج  يا ك  مجاالت الحياة اإلنسانية يقد برزت الحاجة إل  أىمية الادمات 

نجاح من جانب آار يأن . و (,65ص، ,2,4اإلرشادية يا المؤسسات التعميمية   ممحم ،
بعوام  متعددة ليا عةقة وثيقة بأدارة الذات يا أداء الميام المناطة بو يرتبط المرشد التربوي 

وادارة االنفعاالت، والقدرة  ،دارة الوقتا  و  ،التاطيط ث م ،ا امتةكو لمجموعة من المياراتيمن
والثقة بالنفس، والكفاءة الذاتية ، االجتماعيةةقات والع ،عم  تحقيا االىداف

دارة االنيما  يا العم   والرضا المينا، و مث  أىمية مفاىيم ويا ظ   .(3,,2ب، الدي ا 
 وعندمان إدارة الذات مكون ياع  يا الممارسة االرشادية، ، حيث إيا العم  اإلرشاديالذات 
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، يأن ذل  سيساعده عم   صحيحةعم  إدارة ذاتو بطريقة  اقدرة المرشد المدرس تضجت
الرضا المينا، وبالتالا تتضج  تحقياحقيقو لذل  يؤدي إل  تحقيا النجاح المينا، وت

(  Ducheva,2005العةقة الوثيقة بين إدارة الذات والرضا المينا ، وىذا ما أشار إليو  
أن تحقيا النجاح المينا والوصو  إل  درجة متقدمة من الرضا المينا  يحتاج إل   موضحاً 

أن لذا يالمدرسا من إدارة ذاتو بطريقة ياعمة، تنمية عدد من الميارات التا تمكن المرشد 
، وتمكنو من دوار المناطة بودارة ذاتو بطريقة تؤىمو ألداء األالمرشد المدرسا عم  إ قدرة

تحقيا النجاح المينا وبالتالا توير لو  عميوبمسؤولياتو التربوية والمينية، تسي  الوياء 
من ضمن الجوانب جانبًا يعد  يا العم  ما  االنييا إطار آار يأن و . شعورًا بالرضا المينا
يا  لو دور كبير وحيوي يا العم  نيما اال  ألنوذل   ،الرضا المينا المساعدة عم  تحقيا

يعية الموظف يا ضوء تنظيم عممو أداء الميمات المطموبة، وىو عام  أساسا لزيادة دا
يا نيما  اال ت أن والتا أبان (453،ص2,45 طا نكما أشارت لذل  دراسة الش ،أداجوو 

كما يعزز من  يزيد من التزام الموظف بعممو ، ويؤدي إل  رضاه عن وظيفتو مستقبًة، العم  
الكفاءة واالنتاجية، وىو عام  مؤثر لتحفيز العاممين حيث يقم  من حاالت الغياب والتأار، 

يعتمد عم  النجاح يا العم  اإلرشادي يوبالتالا  .ويعم  عم  زيادة السموكيات التطوعية
، ومدى قدرتو عم  إدارة ذاتو بفاعمية وتمكن ،ييو الفرد يا ميامو العممية نيم المدى الذي ي

وقد وقف  .وىا مؤشرات يمكن ليا أن تساعد يا تحقيا المرشد الطةبا لمرضا المينا
الباحث عم  بعض من الدراسات التا تناولت االنيما  يا العم  ولكن لدى يجات مينية غير 

( والتا طبقت عم  عينة من المعممين ؛ Ayers, 2010شد الطةبا مث  دراسة   المر 
( ؛ وطبقت عم  عينة من العاممين يا إحدى الشركات؛ و Toga & Mjoli, 2012ودراسة  

بمتغير الثقة بالنفس؛  شدين ولكنيا ربطتوطبقت عم  المر التا ( و  2,43دراسة محمد  
ىتمت كما أن ىنا  دراسات ا ت الحياة اليومية،بأزعاجا و( وربطت2,49ودراسة عبيد  
(؛ شحاذة  2,43الرضا المينا لدى المرشد الطةبا مث  دراسة الزبون  بالبحث يا 

؛ وجميعيا اىتمت بدراسة الرضا المينا لدى المرشد  Pyne (2018(؛ ودراسة  2,41 
تناولت إدارة يا حين وجدت دراسات المدرسا ويا بيجات ماتمفة وم  متغيرات متباينة. 

(؛ ودراسة 2,42(؛ ودراسة قديج  2,43الذات لدى المرشد الطةبا مث  دراسة العقاد  
دراسة تناولت متغيرات الدراسة الحالية  االنيما   (، إال أنو لم توجد 2,49ر نجاجرة  سيي
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دارة الذات ( لدى المرشد الطةبا، ث ويا ىذا الشأن يأن الباح يا العم   والرضا المينا وا 
سيقوم بالدراسة الحالية نظير األىمية التا تمثميا ىذه المفاىيم يا ممارسة العم  اإلرشادي 
وىو العم  الذي يقوم عم  تقديم الادمة اإلرشادية ويا عناصر ترتكز عم  التاطيط وحسن 

، وك  ذل  يكون ويا قواعد والتعاطا م  المشكةت المينية والتربوية ،استثمار الوقت
يا العم  االرشادي يدي  المرشد  نيما ن اال أ، بجانب ذل  ي ممارسة المينيةومعايير ال
وير لو يرص النجاح يا العم  والنجاح يا الحياة يو  ،االىتمام بميامو الوظيفيةإل  المدرسا 

وحاجة الطمبة ، كك . وم  سيادة عدد من الممارسات التربوية يا أوساط المجتم  المدرسا
حصيمية والسموكية إل  االستفادة من الادمات االرشادية ،يأن تم  عم  ااتةف يجاتيم الت

يا  يمكاً الادمات تستدعا أن يكون لدى المرشد قدرًا مناسبًا من إدارة الذات وأن يكون من
المينا ، ومما سبا بالرضا عن مينتو وبالتالا النجاح وظيفتو، ما يوير لو مقومات الشعور 

ت التا تناولت متغيراتيا الثةثة عبر ندرة الدراساراسة الحالية يتبين أىمية دراسة متغيرات الد
حيث ال توجد يا حدود عمم الباحث ، الرضا المينا (  يا العم  إدارة الذات ، االنيما  

أن ىنا   ، وم دراسة محمية أو عربية أو أجنبية تناولت متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة
الدراسات التا تناولت المينا لممرشد المدرسا، إال أن  دراسات تناولت ادارة الذات والرضا

الدراسات التا تناولتو يا البيجة  وااصة قميمة جدًا أو نادرة يا العم نيما  متغير اال 
كون المفيوم يعزز االرتباط النفسا والسموكا ولالتعميمية، وتحديدًا لدى المرشدين الطةبيين، 

ممارسة المينية القاجمة عم  اإلاةص والتفانا البالمجا  التربوي، ويوس  من داجرة 
دارة الذات واالنيما  إدراسة الحالية لدراسة الاتجو الباحث يا  يقد حساس بالمسؤولية،واإل

ما بين متغيرات الدراسة يما يساعد عم  ييم طبيعة العةقة يبيا العم  والرضا المينا 
ك  من إدارة الذات، بين العةقة طبيعة عن كذل  الكشف لذا تحاو  الدراسة ، الحالية

مكانية التنبؤ بأدارة الذات من لدى أيراد عينة الدراسة االنيما  يا العم  والرضا الميناو  ، وا 
 .االنيما  يا العم  والرضا المينا
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  : وشكمُ البخح
 يمكن صياغة المشكمة يا األسجمة التالية : 

دارة الذات لدى عينة حصاجيا بين اال ى  توجد عةقة ارتباطية دالة إ – 4 نيما  يا العم  وا 
 البحث ؟

دارة الذات لدى عينة ى  توجد عةقة ارتباطية دالة إ – 2  حصاجيا بين الرضا المينا وا 
 البحث ؟

حصاجيا يا إدارة الذات بين المرشدين والمرشدات بمدارس إدارة تعميم ى  يوجد يرا دا  إ– 6
 جازان ؟

الذات من اة  درجات االنيما  يا العم  والرضا المينا  ى  يمكن التنبؤ بدرجة إدارة – 1
 بمدارس إدارة تعميم جازان؟ مرشدي الطةب لدى 

ى  يمكن التنبؤ بدرجة إدارة الذات من اة  درجات االنيما  يا العم  والرضا المينا  –5
 البات بمدارس إدارة تعميم جازان؟لدى مرشدات الط

الذات من اة  درجات االنيما  يا العم  والرضا المينا ى  يمكن التنبؤ بدرجة إدارة  - 3
 بمدارس إدارة تعميم جازان ؟ الكمية  المرشدين والمرشدات( عينةاللدى 

 أهداف البخح :

 إل  تحقيا األىداف التالية : الحالا يسع  البحث 
دارة الذات االنيما  يا العم  و طبيعة العةقة بين  عنالكشف  -4    بحثعينة اللدى ا 
دارة الذات ال -2  عينة البحث  لدى كشف عن طبيعة العةقة بين الرضا المينا وا 
الكشف عن الفروا يا إدارة الذات بين متوسطات درجات المرشدين الطةبيين  -6

 . يا مدارس إدارة تعميم جازان والمرشدات الطةبيات
العم  والرضا عن إمكانية التنبؤ بدرجة إدارة الذات من اة  درجات االنيما  يا الكشف  -1

 .بمدارس إدارة تعميم جازان ةبالط يالمينا لدى مرشد
الكشف عن إمكانية التنبؤ بدرجة إدارة الذات من اة  درجات االنيما  يا العم  والرضا  -5

 المينا لدى مرشدات الطالبات بمدارس إدارة تعميم جازان
ت االنيما  يا العم  والرضا الكشف عن إمكانية التنبؤ بدرجة إدارة الذات من اة  درجا -3

 المينا لدى العينة الكمية  المرشدين والمرشدات( بمدارس إدارة تعميم جازان.
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 :أهىًُ البخح

 : أواًل : األهىًُ الهظزيُ 

اإلرشاد أعما  يا عةقتيا بإدارة الذات  بحثتالقميمة التا  البحوث منىذا البحث  -4
، ويسيم من النجاح المينا  تحقيا قدر عا  يا مكوناتيا ، والتا يساعد توايرالطةبا

داء األدوار المناطة بو مما يمكنو من أ مدرساكفاءة المرشد اليا ري  إنتاجية وياعمية و 
  .  ياعمية كب

يا تويير المعمومات ذات القيمة العممية والعممية والتا بالمبادرة  يقوم ىذا البحثقد  -2
 المينا رضاحو  أىمية إدارة الذات يا تحقيا ال ،الطةبايحتاجيا العاممون يا االرشاد 

  .يياعن الميام التا يؤدلممرشد المدرسا 
كونو مفيوم ميم جدًا يا مجا   يا العم  نيما إلقاء مزيد من الضوء عم  مفيوم اال -6

حاجة الفرد لإلنجاز وحفزه عم  العطاء ومن ثم  ويساعد عم  إشباع، الصحة النفسية
حساسو بقيمتو ، ويزداد إنتاجو ، ويشعر باالرتياح والرضا المينايزداد تقديره لذاتو    .وا 

أىمية العينة التا سيجرى عمييا البحث الحالا وىم يجة المرشدين والمرشدات الطةبيات  -1
لتحقيا ساجر أىداف ويسعون  ييم من يتصدى لمعممية اإلرشادية المينية المتاصصة

 العممية اإلرشادية تربويًا وعمميًا .
 األهىًُ التطبًكًُ :

تصميم برام  إرشادية تساعد عم  تنمية الباحثين عم   يعم  ىذا البحث عم  حثقد -4
مية اتجاىات ميارة إدارة الذات وزيادة مستوى الرضا المينا مما ينعكس عم  تن

 رشاد الطةبا االيجابية نحو مياميم العممية . العاممين يا مجا  اإل 
الرشاد الطةبا يا وزارة التعميم، لمتعرف القاجمين عم  برام  اث البحقد تساعد نتاج   -2

دارة الذات يا العم  اإلرشادي والرضا المينا و  يا العم االنيما   إل  أىمية ك  من ا 
ىم يا اتااذ اإلجراءات المعززة ليذه الممارسات بين العاممين يا اإلرشاد بما يسا
 الطةبا

دارة الذات واالنيما  يا العم  والرضا المينا يستفيد إعداد مقاييس ااصة بمتغيرات إ -6
 .مستقبة يا إجراء البحوث العمميةمنيا الباحثين 
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بحاث والدراسات إجراء المزيد من األتؤدي إل   يمكن أنىذا البحث النتاج  المتحصمة من  -1
إل  ييم أوضج لواق  متغيرات الدراسة الحالية وغيرىا من يا الوصو  تساعد  التا

  المتغيرات ذات الصمة .
 : البخح حدود

دارة الذاتو والرضا المينا  يا العم  نيما اال متغيرات حدد يا تت .: موضوعية حدود -4  .ا 
 حدود بشرية: تتحدد بمرشدي الطةب ومرشدات الطالبات .-2
مكاتب الواقعة ضمن نطاا إلدارة العامة لمتعميم يا جازان تتحدد بمدارس ا : مكانية حدود-6

 . التابعة ليا ستةال عميملتا
  األو  من العام الجامعا ابالفص  الدراس البحث الحالا يتحدد : زمانية حدود-1

 م,2,2-ه4112
 : وصطمخات البخح

الباحث إجراجيًا بأنو " حالة إيجابية تظير يا ممارسات تتمث  يعريو  :االنيما  يا العم  -4
أداء الميام المطموبة واالىتمام بالتركيز يا التفانا يا يا العم  و  يا االىتمام والجدية

العم ، ويقاس إجراجيًا بالدرجة التا يحص  عمييا المرشد الطةبا أثناء القيام باإلنجاز 
 يا المقياس المعد لذل  .

حالة من الشعور الذي يبديو المرشد الطةبا  يعريو الباحث إجراجيًا بأنو ": الرضا المينا  -2
 ،التعميمية رضا عن البيجةضاه يا الوسط المينا من اة  الوالذي يظير مستوى ر 

ويقاس والرضا عن الادمات اإلشراقية وآليات التقويم ، والرضا عن الادمات االرشادية، 
 إجراجيًا بالدرجة التا يحص  عمييا المرشد الطةبا يا األداة أو المقياس المعد لذل  .

بأنيا " مجموعة الميارات التا تتجم  يا تمكن إدارة الذات : يعرييا الباحث إجراجيًا -6
المرشد الطةبا من إدارة الوقت بفاعمية، والثقة يا النفس ، والتعام  م  المشكةت، 
وتوظيف تم  الميارات توظيفًا إيجابيًا لتحقيا األىداف المرجوة، ويقاس إجراجيًا بالدرجة 

 .ل التا يحص  عمييا المرشد الطةبا يا المقياس المعد لذ
و الموظف المكمف بأداء ميام وواجبات التوجيو واإلرشاد الطةبا ى المرشد الطةبا : 

  اإلدارة العامة لمتوجيو واإلرشاد  التا نص عمييا الدلي  التنظيما لمدارس التعميم العام
،2,,4) 
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 :االطار الهظزٍ والدراسات السابكُ

  : يف العىن نهىاكاال:  أواًل

 إدارة وظاجف أبعاد من األىمية بالد بعداً  يا العم  واالستغراا ييونيما  اال  أصبج     
 ،التسعينيات اة  ىتمامذل  اال تجم  يوم، بعد وماً ي االىتمام بو يقد تزايد البشرية، الموارد
 وكياتوسم مواقف عن الناتجة بالمارجات الوظيفا راااالستغ ويرتبط"، م,,,2"عام وأواج 
أن  ) 56، ص2,46 (حسنين ويرى(.et,al,2014,p103، Alias    األيراد ونوايا
 أو العم ، يا الدااما لمفرد اة  االندماج من عنو التعبير يمكن يا العم   نيما اال 

التزامو  أو الفرد، لذاتية صورة تحقيا يا ينعكس بما العم  م  النفسا والتجاوب التطابا
 التا الوظيفة يييا الفرد م  يندم  االت الوظيفا ىو الدرجة نيما اال  أن عممو ويضيف نحو

 يندم  أن يمكن الذي المدى ( بأنوLaw,2014ييما عريو    .أىميتيا ويستشعر يمارسيا
و تكون معظم األىداف  .أداء األعما  المناطة بو يا وعاطفيًا، ،وذىنيا جسديًا، ييو الموظف

 كبر إشباع يا حياتو.أن يحقا العم  أو مرتبطة وموجية نحو وظيفتو.  حياتوالشاصية يا 
وتتداا  مصطمحات (. 61 ص،2,41وتكون أىم أولويات الفرد االىتمام بوظيفتو المغربا،

االنيما  الوظيفا واالستغراا الوظيفا واالنيما  يا العم  عم  نحو يجع  من الصعوبة 
جمي   الفرد بوظيفتو والمؤثرة عم  ارتباطالتفريا بينيم، ياالنيما  يا العم  يعنا حالة من 

 االنيما أن ( Lawr & Hallيشير يا حين  ،(et, al Bhatia,  2,42مجاالت الحياة  
ويتجم  ذل  من اة  اندماجو  ،الذي يبين درجة اىتمام الفرد بوظيفتوالمدى الوظيفا ىو 

. (53 ،ص2,49عبيد،يا وظيفتو التا تمث  عنصرًا ميمًا يا حياتو ومؤثرًا يا ىويتو  
لمدى توايقو النفسا م  وظيفتو طالما أن لموظيفة القدرة عم  اشباع " إدرا  الفرد وىو

يتأثر نسبيًا بما يحيط  ، و(Leong, Huang, ,& ,Hsu . 2003 : 365حاجاتو اليامة  
،  محمدبالعم  من ظروف ومدى إسيام الوظيفة يا إشباع حاجات الفرد األساسية  أسي  

ن تنوعت إال أنيا تتفا ييما بينيا يا تأطير ، وبالتالا يأن المصطمحات المتداولة (2,42 وا 
بمجا  العم  أو اندماجيم ،االيراد انيما ، وتقاس بمدى ديويؤ العةقة بين الفرد والعم  الذي 

 الحماس والتفانا واإلاةص. ظيور ممارسات عممية قاجمة عم  من اة  
 : يا العم  االنيما أىمية 
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لتحفيز الموظفين وزيادة دايعيتيم نحو  اً وىام اً يرجيس عامةً  يا العم  نيما يعد اال  
كما تبرز ، عمميةبيجة الالوشعور بالراحة يا  ،وبالتالا يؤدي إل  نمو مينا أكبر، العم 

ولو دور مؤثر يا زيادة  ،كبير عم  زيادة انتاجية الموظفين وري  كفاءتيمال هتأثير أىميتو يا 
 (  Sonnentag & Kruei , 2006 , p.198    المطموبةالمشاركة يا أداء الميام 

، بمشاعر إيجابية  اإلحساس  أىميتو يا ( (Bakker & Bal , 2012,199 أبرزييما 
يا عممو يكون لديو العم  ىو اليدف األساسا يا  الفرد و تنظيمية، ذاتية و مصادر  وتطوير

شاصية بما الحياة ، ويشار  مشاركة يعالة يا العم  م  القدرة عم  التحكم يا الظروف ال
ويكون األداء   ،ويمث  العم  بالنسبة لو األداء األساسا لتحقيا الذات، يحقا أىداف العم 

أبرز Sakovska ( ان 2,49ويذكر الغامدي  . لديو مرتبطا بمفيوم الذاتية والثقة بالنفس
دالت كافىىض مععدة ،كسىىمو  إيجابا يترتب عمىى  ممارسىىتو آثىىار  يا العم  نيما أىمية اال 

ويرى الباحث أن دوران العمى ، وزيىادة إنتاجيىة العاممين، والشىعور باألمان الوظيفىىا. 
تمكن المرشد الطةبا يا المدرسة من زيادة  إبرازيا  ميماً يا العم  يشك  تأثيرًا  االنيما 

زيادة إنتاجيتو يا تقديم الادمات  ما يساعد عم مدوار التا يؤدييا، وعيو بأىمية األ
لو القدرة ر ويوي ،قدرتو عم  مواجية ساجر التحديات والصعوباتويعكس ،رشادية المتنوعةاال 

تمبية مطالب واحتياجات أصحاب  األمر الذي يؤدي إل ، عم  تمبية متطمبات الممارسة المينية
دارية أو اإلتعميمية و الييجة الأو أعضاء  العم  المدرسا سواًء كانوا من الطمبة المصمحة يا

  .أمور الطمبة أولياء
  يف العىن نهىاكاال أنىاع

 :أنىاع االنهىاك الىظًفٌوو 

عةقة قوية بين العواطف وااليكار ومشاعر الفرد وبين  وجودويعنا  :االنفعالا نيما اال  
االنفعالا يفضا إل  مشاعر التشويا واالعتزاز النيما  وا،Kahn 1990 , 700)وظيفتو  

المعريا ييعنا  نيما أما اال  ،( ,Rich et,al 2010بيا   والحماس وحب الوظيفة وااللتزام
( Rothbard , 2001:655انيما  الفرد عم  نحو كام  يا االستغراا يا وظيفتو   

والفرد المنيم  يتمكن من تجاى  األمور المحيطة بو ويركز عم  نحو كبير عم  الميمة التا 
 نيما اال ( Simpson, 2009: 108  ييما أضاف108 :  (,Rich , 2010) أنيطت بو 
 أثناء لدى الموظف وتجسيدىا واإلدراكية والشعورية الجسدية الحالة توظيف ويمث  :الشاصا



 م0202( 68) -3ج-عدد يونيو                             ...                       اإلسهام النسبي لالنهماك

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 093 - 

 واألعراض الاصاجص  من مجموعة ويمث  اإلرىاا واالنيما  مقاب  بالميام المطموبة، قيامو
 التنظيما الضغط لمسببات يع  كردة الكفاءة وانافاض التيكم،,، مث  اإلنيا   النفسية
  .المزمنة

 :  يف العىن نهىاكوكىنات اال

 : Capacity الكدرَ-4
،  ياوتشير إل  قدرة الفرد عم  تمبية متطمبات المينة والصمود يا مواجية تحديات 

والعةقات  ،وتواير الموارد الكايية   والمعارف والتعميم لدى الفرد وتتألف من مستوى الميارات
ومستوى التفاؤ  والنزاع بين الوظيفة  ،سرةالزمةء واألصدقاء واألالمشريين و و  م  المديرين

الوظيفة من تفاع  مستمر بين أدوار العم  وأدوار الحياة األارى     وما تتطمبو ،والحياة
Jackson , 2013 :3). 

 Challenge:  التخديات-2 
مستوى إل  ك  من  يشيرانو لو جانبان  ،المكون الثانا لةنيما  الوظيفا يعدو  

الصعوبة المرتبطة بالميمة أو مجموعة الميام ، وقد تكون الميام مممة وغير منشطة أو 
يتحقا من اة  التفاع  الديناميكا بين التحديات التا تواجو الفرد ومستوى و  ،محفزة لمفرد

ن عدم كفاية التحدي يؤدي بالفرد إل  االبتعاد عن ، قدراتو عم  مواجية تم  التحديات وا 
 .( Neault &  Pickerell ,2011 ,158   ما  والشعور بعدم االستفادة من وظيفتواالني

 :يا العم  نيما اال  عم العوام  المؤثرة 
ة عوام  تؤثر يا االنيما  يا ( أن ىنا  سبع  Robertson et al , 2009ذكر   
والوضوح،  العم  الذي يتسم بالشفايية ،بو القاجم طبيعة العم  وطبيعة  وتتمث  يا: العم 

وجود عةقات  ،الحصو  عم  التقدير والمكايآت يا الوقت المناسب،يرص التنمية الوظيفية 
وجود اتصا  مفتوح يا اتجاىين بين الوظيفة ورجيس الجية  ،عم محترمة وقوية يا محيط ال
 المؤثرة، ومن العوام  .(  Robertson et al , 2009 , p.5.أنظمة القيادة المميمة  

ةلية الوظيفة والواق  وتوصيف الميام وتنويعيا واالنيما  م  زمةء قستالوظيفية كا العوام 
. الحوايز والقيم واالتجاىات والشعور بالنجاحكالعوام  الذاتية و  .اطات الماتمفةبالنشالعم  

ميريت العوام  االجتماعية مث  المشاركة يا الوظيفة م  اآلارين وعممية اتااذ القرارات  و 
  .(92 ص،2,42 قاسم ،
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( أبعاد االنيما    Bakker, & Leiter 2010,181أبعاد االنيما  يا العم  : حصر   
 يا العم   يا ثةثة أبعاد ىا :

الحماس وىو شعور الموظف بالحيوية وقوة اإلرادة والمثابرة أثناء قيامو بعممو، والقدرة -4
 عم  استثمار الجيود الماتمفة يا بيجة العم .

: المتمث  بشعور الموظف بااليتاار والحماس وىو يؤدي عممو وشعوره بأن اإلاةص-2
 عممو ىو مصدر إليامو .

االستغراا يا العم  : والمتمث  يا شعور الموظف بالسعادة وىو يؤدي عممو وشعوره بأن -6
 وقت العم  ينقضا بسرعة .

  job Satisfaction :هي: الزضا املثانًا 
ث بالبحينا م المواضي  التا تناوليا عمم النفس اإلداري والمىأ يعد الرضا الوظيفا أحد  

 يالفرد البشري،وجود منسانية وما تمثمو من دعم لإوذل  لما تحممو الوظيفة من قيمة  الدراسةو 
 ، 3,,2يتعمم ويكتسب الميارات ويطورىا وينما قدراتو من اة  العم .  الدليما،

إذ يشير كثير من  ،فا م  بداية القرن العشرينبدأ االىتمام بالرضا الوظي وقد.)126ص
إال انو ما زا   ،الباحثين إل  أن العقود الثةثة األول  ىا البداية التا تناولت الرضا الوظيفا

والسبب يرج  إل  ارتباطو بمشاعر الفرد  لو،ىنا  ااتةف حو  تحديد مفيوم واضج ومحدد 
تمي  إل  العم  يما دام ىنا  شاص يعم  ن النفس البشرية حيث إ ،يا المواقف الماتمفة

عن عممو  غير الراضامن زميمو  عطاءً و أكثر إبداعا و  ،راضيا عن عممو بالتالا يكونييو 
عبارة عن مشاعر العاممين تجاه أعماليم وأنو ينت  عن إدراكيم لما تقدمو ويعرف بأنو ".

حصمة لةتجاىات يا تنظيم الوظيفة ليم ولما ينبغا أن يحصموا عميو من وظاجفيم كما أنو م
  عبدالغنا " نجازه واالعتراف والتقديرعم  وا  األمان بالعم  ومسؤوليات الو العم  يا المنظمة 

لعممو ويتحقا ذل   بالسعادة واالرتياح أثناء أداجو شعور الفرد وىو.( ,44 ص، 4,,2، 
 عبدالباقا ىذا العم  يا  عميو يعةً بالتوايا بين ما يتوقعو الفرد من عممو ومقدار ما يحص  

ويعد الرضا الوظيفا أحد العناصر الرجيسية لمرضا العام الذي يمد  (624ص،1,,2، 
تطويره و ، اإلنسان بالطاقة الةزمة التا تمكنو من القدرة عم  أداء عممو واالستمرار ييو

،  باليمة والنشاطنو يشعر أواإلبداع ييو، وعندما يشعر المرء بالرضا عن نفسو وعممو ي
 .( 632،ص 1,,2وتزداد إنتاجيتو ويبدع يا عممو    الحراشة ،  العم ، والتركيز يا
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 : هيالزضا امل العىاون املؤثزَ يف

ار يتعما بعضيا اآل بينما ،إل  العم يعود بعضيا عدة بعوام   يتأثر الرضا المينا 
ام  تنظيمية تتعما عو و عوام  ذاتية تتعما بقدرات ومؤىةت العاممين .بجماعة العم  ، وىنا  

  عبدبظروف وشروط العم  .عوام  بيجة تتعما بظروف البيجة المؤثرة عم  العم  والعام 
عب دورًا ىامًا يا تم والتاومن العوام  المؤثرة كذل  األجور (.25 ص،4995الاالا ،

لقة طيبة بين ة والرواتب تساعد عم  بناء ع األجورعم  الرضا عن عممو، يمساعدة الفرد 
ساعد ت كونيا ،يحص  عميو . يدرجة رضا الفرد عن عممو تتوقف عم  ماواإلدارة موظفال

 الفرد بويعم   الاكان يا الم باالستقراروالشعور  األمنعم  تحقيا 
.(Speers,2004,541)  :المشرف حساسا لحاجات الموظفين  عندما يكونينمط االشراف

عم  رضا العاممين عن عمميم يتوقف يتأثير المشرف ، لممؤسسةىم ءومشاعرىم يكتسب وال
عم  درجة سيطرتو عم  الحوايز ووساج  اإلشباع التا يعتمد عمييا موظفوه. ويتوقف أيضا 

يرص التقدم الوظيفا: وتعرف  (Castanzo,2003,164).عم  اصاجصيم الشاصية 
عم  أنيا شغ  الموظف وظيفة أارى أعم  من حيث المسؤولية، والسمطة، والصعوبة بحيث 

ؤدي إل  تقمي  معد  تؤثر يا الرضا المينا، و تيفوا مستوى وظيفتو الحالية. يالترقية 
 زمةءلعةقة م  (.ا.(Speers, 2004,544الغياب الموظف، وانافاض مشكةت العم 

الييك   جماعة رسمية تنشأ داا  المؤسسة، وتقوم بينيم عةقات تتحدد من اة وىم  :العم 
وتتكون من المدير والموظفين، وىدييا ىو أداء الوظاجف والميام داا  المؤسسة. التنظيما 

الموكمة إلييم. واذا كانت العةقة بين الموظفين، يسودىا التعاون واأللفة ساعد ذل  عم  ري  
 .Parsons,& Stonestreet  مستوى األداء وبالتالا ري  مستوى الرضا المينا 

أن الرضا المينا  Fay, Zapf, & Frese, ,2006 (Dorman,يذكر ييما (.2003,20
 وافض األعباء اإلدارية.  ،االستقةلية يا العم بيرتبط 

 : هيالهظزيات اليت تهاولت الزضا امل 

 ( Maslo Theory   نظزيُ واسمى .4
يان ليذه النظرية يا الرضا الوظيفا ، وويقا  بحثتمن أىم النظريات التا واحدة  وىا 

الفرد توترا ويقدان اتزان  وقد صنف ماسمو الحاجات يا  الحاجات غير المشبعة تولد عند
تدرجيا اليرما كما يأتا الحاجات األساسية المادية   الفسيولوجية (: وىا الحاجات 
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: وتتمث  يا تويير البيجة  األمانحاجات  ،غن  عنيا كالماء واليواء والطعام األساسية التا ال
حاجات الحب والصداقة ( الحماية ،،جو مث    األمناآلمنة والمساعدة عم  كينونية الفرد وبقا

 ،عةقات م  اآلارين يسودىا التعاطف والحب و إقامةاالجتماعية ( : وتتمث  يا االنتماء  
ة لتكوين صورة إيجابية عن نفسو واعتراف تحاجات االحترام : وىا حاجة اإلنسان ورغب

ىذه الحاجة بعد أن يتم إشباع  الحاجة إل  تحقيا الذات : وتأتا،اآلارين بو وأىميتو 
 نأ، وويقا ليذه النظرية ي ،إلنسان ألن يكون ما يود أن يكوناالحاجات السابقة وىا رغبة 

شباعيا وعندما يتم إشباعا لحاجة عند الفرد يأنو الفرد يسع  إل  تحقيا الحاجة اإل  نسانية وا 
  .( 51 ص،,,,2يؤدي إل  زيادة الرضا لديو   الاصاونة ،

 ( Adams 1963   العدالُ واملساوَنظزيُ  .2
نظرية المساواة يا بيجة العم  واعتبارىا  4936دمز ( يا الم النفس   جون آعطرح 

لة الجماعية وليست الفردية ابالحوترتبط   ،واحدة من الحوايز التا تدي  الشاص نحو العم 
شعور الفرد بعدالة  وتفترض أن ،عم  العةقة بين الرضا الوظيفا لمفرد والعدالةتركز و  ،يقط

وىذا يؤثر يا  ،رضاه الوظيفاما يحص  عميو من حوايز ومكايآت من عممو يحدد درجة 
وتستند ىذه النظرية إل  أن الفرد يحكم عم  عدالة المكايآت والحوايز التا ، إنتاجيتو وأداجو

 يحص  من اة  مقارنة ما يحص  عميو من مكايآت وحوايز م  ما يحص  عميو أمثالو من
ذا كانت نتيجة ىذه المقارنة عادلة تكون النتيجة شعور الفرد  ،العاممين بنفس المستوى  وا 

وعم  أساس ذل  يأن الفرد ال يكتفا بما يحص  عميو اآلارون يا بيجة  ،بالرضا الوظيفا
يأن شعوره بعدم ، وبالتالا إذا شعر أن جيده يعاد  جيد غيره ولكنو يحص  أق  منو،العم  

ي إل  ىبوط دوايعو لمعم  حت  لو كان قد حص  عم  ترقية أو زيادة يا نصاف يؤداإل 
 ( 4992ألنو قد يرى زمية قد حص  عم  ترقية أو زيادة أكبر   الحناوي وسمطان ،  ،الراتب

 ( Meclelland 1961   جناس ملكمًالندنظزيُ اإل .6
 ىا :ثةثة عناصر من الحاجات والتا تؤثر يا التحفيز و النظرية ىذه  ايترضت

 إل  األيراد ممن لدييم حاجة قوية لمسمطة يميمون داجماً  إن طة: حيثالسم إل  الحاجة
 .قيادية   مناصبلموصو  إل األشااص يسع  ىؤالء  وعادة والرقابة،  التأثير ممارسة

 بالبيجة شعور لدييم  يتولد  لةنتماءممن لدييم حاجة قوية ياأليراد  :لةنتماء لحاجةوا
باأللم إذا تم ريضيم من  ويشعرون، آارين أشااص من يكونوا محبوبين  اعندم والسرور
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 ويمي  ىؤالء األشااص إل  بناء عةقات اجتماعية م  الجماعة التا ينتمون إلييا ،
و   .م  األيراد اآلارين يا العم  عةقات وبناء الصداقة إل  الحاجة لدييم  أي اآلارين،
 يكون لإلنجاز قوية حاجة األيراد الذين تتوير لدييم  أن وىذا يعنا :لإلنجاز الحاجةأايرًا 
واوف من الفش  وىم يحبون التحدي ويضعون ألنفسيم أىدايًا  لمنجاح قوية رغبة لدييم 
 .(,3، ص 1,,2الموسوي، (المستحي  الوصو  إلييا من ليس
 ( Harzberg 1968   نظزيُ هزسبزج .1

حيث حدد ، ات يا مواق  العم ترتبط ىذه النظرية بتطبيا نظرية ماسمو لمحاج
ىرزبرج مجموعتين من العوام  المؤثرة يا الرضا الوظيفا ، األول  وىا العوام  المرتبطة 
بالوظيفة أو العم  وتتمث  يا دواي  تؤدي إل  رضا العاممين عن أعماليم ، وتنحصر يا 

  والمشاركة يا إحساس الفرد باإلنجاز وتحم  المسؤولية وتوير يرص الترقية لموظاجف األعم
العم  وىا أو العوام  المحيطة بالوظيفة  ييااتااذ القرارات المتعمقة بالعم  ، أما الثانية 

عبارة عن دواي  تؤدي إل  عدم رضا العما  عن أعماليم ، وحصرىا يا الظروف التا تحيط 
الموظف وطبيعة العةقات بين ، ،بالعم  كالرجاسة أو اإلدارة أو األشراف أو نمط القيادة

 1,,2  ،وبينو وبين رؤساجو ، وظروف البيجة المحيطة بالعم    الشيخ ، شرير ،وزمةجو
 ( 315 ص،

  Self – Management إدارَ الذاتثالجا : 
 وفهىم إدارَ الذات : 

مفيوم إدارة الذات من المفاىيم التا تحوي أكثر من مفردة ، ييو يشم  الوقت 
ذل  تعددت تعاريفو، ومنيا "قدرة اإلنسان عم  تنظيم وقتو واألىداف والتاطيط والتنفيذ ، ل

مسا  زماميا، وذل  من  وارتباطاتو وك  ما لو عةقة بعممو، وعم  الةزم لمتحكم بالنفس وا 
مكانياتو وتحديد أىدايو بدقة، والتركيز عم  المتابعة من أج   اة  االستفادة من قدراتو وا 

عد من المفاىيم العصرية التا  تمعب دورًا حيويًا يا (، وي ,2,4تحقيقيا"  راوة اليذلا ، 
نتاجية يا قدرة الفرد عم  تقوية وتعزيز ، وىذا المفيوم أكثر إ تنظيم حياة الفرد بشك  سميم

ذاتو، األمر الذي يعنا أن ميارة إدارة الذات تعد عامًة مساعدًا يا النجاح 
 Minzer,2003) .ر وبجانب ذل  يأن إدارة الذات كما ذكHari et al من أىم أبعاد )

الميارات االجتماعية التا تساعد الفرد عم  مواجية المشكةت وحميا بكفاءة ، واالستمتاع 
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إدارة  عدة من أىميابالحياة كك ، يعندما ينتق  الفرد إل  سوا العم  ييو يحتاج إل  ميارات 
قامة  ،بطريقة صحيحة الذات التا تتضمن احترام الوقت والقدرة عم  التعبير عن المشاعر وا 

 ,18عةقات ناجحة م  اآلارين ، والقدرة عم  ح  المشكةت وتقدير الذات  يا :نجاجرة
( بأنيا "قدرة الفرد الذاتية  611، ص2,45(.وٌتعرف إدارة الذات عند أبوىدروس  2019

مثمة عم  إدارة أمور حياتو الماتمفة بك  نجاح، من اة  امتة  مجموعة من الميارات المت
يا ميارات العم  تحت الضغوط، واستثمار الوقت، وميارة التكيف والتوايا م  الظروف 

 519، ص2,44يعرييا  من  و إيناس ،  الطارجة وميارة التعام  م  المواقف المغضبة. كما
(بأنيا " ك  ما يممكو الشاص من مشاعر و أيكار إمكانات وقدرات. و إدارتيا بالصورة 

ىداف ، وىذه اإلمكانات والقدرات قابمة لمتنمية بالممارسة .وبالتالا يأن المثم  لتحقيا األ
الباحث يامص إل  أن مفيوم إدارة الذات مفيوم محوري يا النجاح يا شت  تفاعةت الفرد 
م  مجتمعو، يا المسارات الحياتية الماتمفة، وأن ىذا المفيوم يتحقا من اة  االستفادة 

ات التا تساعد الفرد عم  تحديد أىدايو، والسعا بك  االمكانات من كاية القدرات واإلمكان
 المتاحة لو لمعم  عم  تحقيقيا، وتحقيا مستويات متميزة من النجاح . 

 أهىًُ إدارَ الذات : 

الكفاءة الذاتية من اة   تبرز أىمية مفيوم إدارة الذات يا قدرة الفرد عم  زيادة
حقيا أىدايو، كما تبرز أىميتو كذل  يا كونو مفيومًا ستراتيجيات معينة تمكنو من تتطبيا إ

يؤدي إل  تعميم السمو  التوايقا لدى األيراد ، مما يساعد عم  تدعيم استقةليتيم، ويمكنيم 
(.ييما تشير 2,42مسمم،  من التغمب عم  أي عواجا تمنعيم من الوصو  إل  أىداييم  أبو

،تتجم  يا النظر  Bar-on"لذات كما ذكر " ( إل  أن أىمية إدارة ا2,42سميرة العبدلا  
إلييا كمجموعة من الميارات يا الجوانب الشاصية واالنفعالية واالجتماعية  ذات التأثير يا 
قدرة الفرد عم  معالجة المطالب الحياتية والضغوط البيجة، وىا ذات تأثير بالد األىمية يا 

إذ أن ىذا أىمية بالغة ،  ة الذات ذاتتحديد قدرة الفرد عم  النجاح يا الحياة". إن إدار 
حجر الزاوية يا الكثير من الدراسات واألبحاث المتاصصة يمقد أكدت نتاج  تم   يمث  المفيوم

الدراسات العممية والتجريبية أن أليكارنا عن ذواتنا تأثير بالد عم  السمو  الصادر منا، 
 وتتعدى ذل  إل  التأثير عم  التوايا الشاصا والمينا. 
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 وكىنات إدارَ الذات : 

تناو  العديد من الباحثين أبعاد ومكونات إدارة الذات وااتمفوا يا ذل  التناو  ، وربما 
 يعزي ىذا التباين إل  الزاوية التا نظر منيا الباحثون لمفيوم إدارة الذات، يقد توص  

Hogan & Parter ( 2008 ) الذاتا، إل  أن مكونات ميارات إدارة الذات ىا التقدير
 & Unger ذكرييما  والتقويم الذاتا ، والمراقبة الذاتية، والتوجيو الذاتا، والثقة بالنفس،

Buelow( 2009)  ىا وض  أىداف لمذات  والتاطيط ليا، والعةقات أن أبعاد إدارة الذات
   Dembo & Seli(2011م  اآلارين وح  الاةيات ، وتوجيو وتقويم الذات. كما أشار   

دد من أبعاد إدارة الذات، والتا تساعد عم  ري  األداء العمما لمفرد، وىا الدواي ، إل  ع
دارة الوقت، وضبط البيجة المادية واالجتماعية. ييما ذكرت  ىويدا محمود،  ( 5ص،2,42وا 

،الثقة  إدارة االنفعاالت، إدارة العةقات االجتماعية. امسة أبعاد تمثمت يا إدارة الوقت
 ية الذاتية.الدايع.بالنفس

  أهداف إدارَ الذات

 : من أىم تم  األىداف، االنتظام الىذاتاإن تتنوع أىداف إدارة الذات وتتعدد حيث 
دارة الذات عم  نحو متسا ومرتب، م  الشعور  ويقصد بو أن تسير الوظاجف النفسية لةنا وا 

ضبط الذات من أج  بالرضا عن السمو  وعواقبو. التىدبير الىذاتا : وىو من أىداف  إدارة و 
زيىىىادة السىىىمو   المناسىىىب: من اة  قيام الفرد .أن يتعمم الفرد تدبير حالو وشؤون حياتو

بتدبير شؤونو حت  يستطي  تعزيز السمو  المناسب. تعمىىىم االستمتاع ببىىىذ  الجيىىىد: وىو 
وذل  بزيادة إثابتو  ىدف يعنا الوصو  بالفرد إل  حالة من االستمتاع حت  حين يبذ  الجيد،

تعىدي  السىمو : حيث تسع  إدارة الذات إل  تعدي  .م(1,,2كمما بذ  جيدًا ايجابيًا  أبوزيد، 
السمو  الذي يعتبر حجر الزاوية، والقدرة عم  التصرف يا المواقف الماتمفة التا تواجو 

ت، و األحداث، ضىىبط االنفعاالت: يمر  اإلنسان منذ ميةده بالعديد من  االنفعاال.الفرد
والشاص السوي ىو الذي يعم  إاراج انفعاالتو بالشك  الصحيج ويمارس السيطرة عمييا 

ولية : تؤدي المسؤولية الدور األكبر يا يا العديد تنمية الشعور بالمسؤ  م(.2,44 ياض ، 
  و  ىو الذي ينت والسمو  المسؤ  من المتغيرات كالفش  والكس  والتعاسة واليروب واالنعزا 

( زيىادة الثقىة بىالنفس: تعم  إدارة الذات عم  زيادة ثقة 2,44عنو الصحة النفسية  جب  ، 
(. ويعتمد 2,43الشاص يا ذاتو منن اة  معرية  إمكاناتو و حسن توظيفيا عوض، 



 م0202( 68) -3ج-عدد يونيو                             ...                       اإلسهام النسبي لالنهماك

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 099 - 

نجاح العم  عم  اإلرشادي عم  ياعمية المرشد وقدرتو عم  أداء األدوار المطموبة منو بشك  
بط ىذه الفاعمية بعوام  عدة منيا الكفايات الشاصية واألداجية وميارات سميم، حيث ترت

التواص  وتطوير قدراتو، والقدرة عم  مواجية المشكةت يا الوسط 
(،إن االستادام األمث  إلدارة الذات يا العم  221 ص،2,43المدرسا شاىين،القسيس،

تو، ويمكنو من النجاح يا االرشادي يساعد المرشد الطةبا عم  تحقيا تطمعاتو وطموحا
ية وتنفيذ البرام  اإلرشادية بك  ياعمية مستثمرًا قدرتو يا إدارة أداء األدوار المينية والتعميم

         ذاتو.    
     :السابكُ  والبخىخ الدراسات

 : ببعض املتغريات وعالقتهيف العىن  نهىاكاالالدراسات اليت تهاولت  وه:احملىر األ

 والدعم واالستغراا الوظيفا، الوظيفا، ( الرضا Ayers, 2010  ةدراس تناولت  
 يامعمم  900)بمغت  عينة عم ، وقد جرى تطبيقيا الوظيفا االلتزام عم  اتالتنظيما كمؤشر 

 داللة عةقة ذات الدراسة عن وجود نتاج  وكشفت الجنوبية، األمريكية الواليات إحدى
 التوصيات وكان من التنظيما، وااللتزام الوظيفية، والمشاركة الوظيفا، الرضا بين إحصاجية

 عةقات التباد  وتعزيز التعميم، مجا  يا الحوار تعزيز ضرورة الدراسة،  بيا أوصت التا
والمنج  والقيادة، الشاصية، ونمو العم ، جودة أىمية وتعزيز الموظفين، بين االجتماعا
 . زام التنظيماااللت إل  بدوره يؤدي والذي والتعاون، الدراسية ،

 واالستغراا  الوظيفا الرضا بين العةقة ( (Toga & Mjoli, 2012 وبحثت دراسة 
 شركة مصان  داا  التشغيما المستوى العاممين يا لدى وااللتزام التنظيما الوظيفا
كمتغيرات  الوظيفا واالستغرااالرضا  حيث درست العاممة يا لندن وجنوب أيريقيا ، مرسيدس
 عينة عم  طبقت و الوصفا واستادمت المني  .تاب  كمتغير االلتزام التنظيما مابين مستقمة
واالستغراا  الرضا من ك  بين ةالقوي العةقة رغم أنو وتوصمت إل .موظفا (100)  من تكونت

 أعم  االلتزام التنظيما يا الوظيفا الرضا تباين نسبة يأن م  االلتزام التنظيما، الوظيفا
االلتزام  م  الدرجة بنفس وترتبط الدااما، الوظيفا والرضا ستغراا الوظيفا،لة بالنسبة منيا

  .التنظيما
( ىديت إل  الوقوف عم  مستوى جودة حياة العم  لدى  2,46دراسة   بنصار قام 

وزارة التربية والتعميم الحكوما،  وتربية والتعميم يا وكالة الغوث، العاممين يا ك  من داجرة ال
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لتعرف عم  مستوى جودة الحياة واالستغراا الوظيفا لدى عينة الدراسة، حيث وذل  بيدف ا
( من الموظفين العاممين يا داجرة التربية 1,3جرى تطبيا ىذه الدراسة عم  عينة قواميا  

والتعميم يا وكالة الغوث ، ووزارة التربية والتعميم الحكوما، بين مدير مدرسة ومساعد مدير ، 
لدراسة عن: وجود عةقة ذات داللة إحصاجية بين جودة حياة العم  وتنمية وقد أسفرت نتاج  ا

االستغراا الوظيفا يا كة الداجرتين،  وأن أبعاد جودة حياة العم  متوايرة أيضا يا كة 
االستغراا الوظيفا لدى  درجةكما توصمت الدراسة إل  أن ومقبولة،  الداجرتين بدرجة متوسطة

   جدا. جيدة تعينة الدراسة كان
( دراسة ىديت إل  التعرف عم  االنيما  يا العم  والثقة 2,43محمد أسي   أجرت

( مرشدًا ,,6طبقت الدراسة عم  عينة بمغت  و بالنفس عم  عينة من المرشدين التربويين 
من العاممين يا وزارة التربية العراقية ،مرشدة  (,45( مرشد و ,45ومرشدة بواق   
عداد أدوات الدراسة ،وتوصمت النتاج  إل  تمت  أيراد مت الباحثة بأوقد قا ،بمحايظة بغداد

وأيضىا ، العينة بدرجة عالية من االنيما  يا العم  وكذل  مستوى عا  من الثقة بالنفس
توصمت الدراسة إل  وجىود عةقة ارتباطيو دالة إحصاجيًا بين درجات االنغماس الوظيفا 

  .والثقة بالنفس لدى عينة الدراسة 
( بدراسة ىديت ال  التعرف عم  اإلزعاجات اليومية وعةقتيا 2,49قام عبيد  

( بواق  ,,2باالنغماس الوظيفا لدى عينة من المرشدين التربويين عم  عينة بمغت  
لةنغماس  عداد مقياسمن محايظة بغداد، وقام الباحث بأ مرشدة (429(مرشدًا و 24 

ل  وجود مستوى أعم  من المتوسط صمت الدراسة إزعاجات اليومية، وتو ار لإل الوظيفا وآ
إل  عدم وجود يروا  كما توصمتالنظري يا ك  من اإلزعاجات اليومية واالنغماس الوظيفا، 

إل  وجود  كذل ذات داللة إحصاجية بين عينة الدراسة يا االنغماس الوظيفا، وتوصمت 
 ور الجنس وذل  لصالج اإلناث، زعاجات اليومية ويقًا لمتغياإل يروا ذات داللة إحصاجية يا 

 .  وجود عةقة ارتباطية موجبة بين االنغماس الوظيفا واإلزعاجات اليومية
( دراسة ىديت إل  التعرف عم   مسىتوى الصحىة التنظيميىة 2,49أجرى الغامدي  

ىا، وقىد قىىة االرتباطية بىىن مسىىتوى الصحىىة التنظيميىىة واالستغراا الوظيفىةوالكشىىف عىىن الع
ومعممىة، توصمت الدراسة إل  أن  اً ( معمم,,41طبقىت عم  عينىة عشىواجية بمد عددىم  

وأظيىىرت الدراسة وجىىود  ،ظيىىر بدرجىىة عاليةالوظيفىا  مسىتوى الصحىة التنظيميىة واالستغراا
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لصحىىة بىين مسىتوى ا (4,.,إيجابية وذات داللة إحصاجيىىة عنىىد مسىىتوى   ارتباطيةعةقة 
ىن متوسىىطات يووجىود يىىروا ذات داللة إحصاجيىة بى ،التنظيميىة واالستغراا الوظيفىا

اسىىتجابات المعممين والمعمىىمات حىىو  تقديرىىىم لمستوى الصحىىة التنظيميىىة تعىىزى إل  الجنس 
ويا جانب رة. بالىىر سىىنوات ايمتغ ل بينىمىا ال توجىىد يىىروا تعىىزى إ ،والمؤى  العمما

إحصاجيىة عنىد مسىتوى  داللةوجىود يىروا ذات   الوظيفىىا، يقىىد أشىارت النتاجى  إل االستغراا
سىىتوى اسىىتغراقيم لمحىىو  تقديرىىىم  عينة الدراسةن متوسىطات اسىتجابات يبى (4,., 

 إل ىروا تعىىزى توجىىد يى ال ىىامالعممىىا، بين المؤى   تعىىزى إلعم  أبعاد المقياس الوظيفىىا 
 .ىىرةبالأو سىىنوات االجنس 

 : عالقته ببعض املتغرياتيف  : الدراسات اليت تهاولت الزضا املهي نٌاحملىر الجا

الرضىا المينىا لألاصىاجا ) al et,Worrell ) 2,,3. تناولت دراسة ور  وآارون
رسا طبا ( أاصاجا نفسا مد,,5النفسا المدرسا ، وذل  عم  عينة شممت          

عمييم مقياس الرضا المينا ، وأظيرت النتاج  أن الرضا المينا يزداد كمما تويرت 
االستقةلية والمكانة المينيىة لموظيفىة وكذل  األنشطة والواجبات المرتبطة بالوظيفة   يا 

 (9,,2عبدااهلل ، 
دراسىة  ) levinson & Voorhis Van ) 2,,3 وأجرى يان يورىيس ولفنسون 
ىت التحمي  البعدي لبحوث الرضا المينا لألاصاجا النفسا المدرسا ، وذل  عم  ثمان تناول

واستادمت جميعيا استبيان مينسوتا  ، 4999-4912دراسات أجريت اة  الفترة من 
%(من أيراد العينة 15يردًا ، وأظير التحمي  البعدي أن  ) 2443لمرضىا كمىا شىممت العينىة  
العةقة م  الزمةء ، وبيجة العم  ن العوام  التا تسبب ليم الرضا مىراضين عن وظىاجفيم ، و 

تاحة الفرصة لمعم  باستقةلية   .، وا 
( دراسة ىديت إل  معرية العةقة بين ك  مىن التفىاؤ  4121كما أجرى بالبيد  

ف والتشىاؤم والرضا الوظيفا لدى عينة من المرشدين الطةبيين بمحايظة القنفذة ،وأيضا التعر 
عم  الفروا بين المرشدين الطةبيين يا التفاؤ  والتشاؤم والرضا الوظيفا تبعًا لمتغيرات 

، مستادمًا يا ىذه  من المرشدين (4,2  منالعينة  ، تكونتمكان العمى  ،والابىرة ، والراتب
 ىى ( ، والقاجمة العربية لمتفاؤ 4142الدراسىة مقيىاس الرضىا الوظيفا من إعداد الشابحا   

م (، ، وأبرزت الدراسة نتاج  منيا وجود عةقة 4995والتشاؤم من إعداد عبىدالاالا  
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ارتباطية موجبة دالة إحصاجيًا بين درجات التفاؤ  ودرجات الرضا الوظيفا ،وأيضىا وجىود 
 .عةقة ارتباطيو سالبة دالة إحصاجيًا بين درجات التشاؤم ودرجات الرضا الىوظيفا 

( قد ىديت إل  التعرف عم  Timms & Brough , 2013 وكانت دراسة   
عن بيجة العم  واالنيما  يا العم ، وذل   من اة   ، ورضاىمالرضا المينا لدى المعممين

، األو  ىو  الوظيفاإجراء ااتبار القوة التفسيرية إلطارين نظريين مرتبطين باالنيما  
  يا العم  مرتبط بويرة المصادر يا المصادر المرتبطة بمطالب العم  والذي يرى أن االنيما

بيجة العم  ، والثانا ىو إطار القدرة الذاتية الذي يرى أن االنيما  يا العم  مرتبط بقدرة 
العاممين عم  إشباع حاجاتيم النفسية ضمن بيجة العم  ، وقد أجريت الدراسة عم  عينة 

يا استراليا، وقد توصمت ( معمما من المدارس غير الحكومية يا كوينزالند  312بمغت    
نتاج  الدراسة إل  أن إطار القدرة الذاتية أكثر ارتباطا باالنيما  يا العم  وبشك  عا  جدًا ، 

أي أن االطارين يفسران االنيما  ولكن  .م  عدم استبعاد دور المصادر والمتغيرات األارى
 بدرجات متفاوتة من القوة .

عم  العةقة بين الضغوط المينية والرضا ( ال  التعرف 2,43ىديت دراسة  عايش  
الوظيفا والتكيف النفسا لدى المرشدين التربويين يا وزارة التعميم يا قطاع غزة، يا ضوء 

( مرشدًا ,61، وتكونت عينة الدراسة من (متغيرات  الجنس، المؤى  العمما ،سنوات الادمة
الدراسة ال  وجود عةقة يا ومرشدة من العاممين يا وزارة التربية والتعميم ، وتوصمت 

االتجاه السالب بين الضغوط المينية والرضا الوظيفا، كما توصمت إل  وجود يروا ذات 
داللة احصاجية تعزى لمتغير النوع االجتماعا وذل  لصالج الذكور ، كما توصمت إل  عدم 

 ة. وجود يروا ذات داللة احصاجية تعزى لمتغير المؤى  العمما ، وعدد سنوات الابر 
منبجات الرضا عن العم   عم لمتعرف ( 2,43التا قام بيا الزبون  الدراسة  سعت

الياشمية، والكشف عن مستوى الرضا عن  األردنيةلدى مرشدي التربية الااصة بالمممكة 
وأظيرت النتاج   مرشدًا ومرشدة ( 3,6 العم  لدييم. وطبقت الدراسة عم  عينة مكونة من 

ذات  ،، الحاجات النفسية، ياعمية الذاتاالنفعالانحو المعوقين، الذكاء  االتجاىاتمن  ةً أن ك
من الرضا عن العم   (%16.4 وقد يسرت ما مقداره  االرشادي،تأثير يا الرضا عن العم  

   ويسر ما مقداره األول يا المرتبة  (نحو المعاقين االتجاىات وقد جاء متغير  .لدييم
يا المرتبة الثانية  (االنفعالاالذكاء  التاب ، وجاء متغير من التباين يا المتغير ( 39.1%
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من التباين يا المتغير  (% 23.6 ما مقداره نحو المعاقين ويسر  االتجاىاتم  متغير 
نحو المعاقين،  االتجاىاتالتاب ، وجاء يا المرتبة الثالثة متغير الحاجات النفسية م  ك  من 

جاء  راً من التباين يا المتغير التاب ، وأاي (%6.,1  ويسر ما مقداره  ،االنفعالاالذكاء 
، االنفعالانحو المعاقين، الذكاء  االتجاىات  ت السابقة االمتغير م   ( ياعمية الذات  متغير

رشادي اإل رضا عن العم  المستوى أن كما أظيرت النتاج  ) 16.4 (رويس (الحاجات النفسية
 . جاء بدرجة متوسطة

إل  الوقوف عم  مستوى الرضا   Pyne (2018بيا   سعت الدراسة التا قام
الوظيفا لممرشد المدرسا وتنفيذ برام  اإلرشاد المدرسا الشام  يا المدارس الثانوية. 

" من مرشدي المدارس الثانوية الذين تم ااتيارىم باستادام  4,6شممت العينة المشاركة" 
م استادام مقياس الوظيفة العامة عينة عنقودية من مناطا المدارس العامة يا ميشيغان. ت

 JIG  لقياس الرضا الوظيفا. كما تم  استادام مقياس تنفيذ اإلرشاد المدرسا الشام )
 CSCIM بناًء عم  نموذج ، )ASCA  الوطنا ، لقياس مستوى تنفيذ برنام  اإلرشاد

االتصا  أظيرت العناصر الفردية "الدعم اإلداري" و "تسيي  . المدرسا الشام  يا المدارس
بين الموظفين ارتباًطا كبيًرا بالرضا الوظيفا ، بينما تم العثور عم  ارتباطات متوسطة إل  

بوضوح" ، و "تويير الوقت  حددة و "يمسفة البرنام  الم، عالية يا البنود "ادمة الطةب"
 .لتاطيط وتقييم البرنام 

رضا الوظيفا الل  التعرف عم  عةقة  إ ىديت ( 2,41قام العامري بدراسة  
 مستوى الرضا الوظيفا، ومستوى، ومعرية  التربويين نلدى المرشديوالضغوط المينية 

 نلدى المرشديينية الضغوط الميا الرضا الوظيفا و  واومعرية الفر  ،المينيةالضغوط 
الرضا الوظيفا  نبي االرتباطية شف عن طبيعة العةقةتبعًا لمتغير الجنس، و الك يينالتربو 

، عشواجياً تم ااتيارىم  ومرشدة ، اً مرشد ( ,,2 دراسة غت عينة المو ب ،ينيةالموالضغوط 
توصمت الدراسة وقد   ،ينيةومقياس الضغوط الم، الباحث ببناء مقياس الرضا الوظيفا موقا
يروا دالة أنو ال توجد لدى عينة الدراسة كان ضعيفًا، و  الوظيفامستوى الرضا  أن  إل

ووجود مستوى مرتف  من ، الرضا الوظيفاعم  مقياس ( جنسال(إحصاجية بحسب متغير 
ن استجابات المرشدييا  يرواال توجد وكذل  ، التربويين نلدى المرشديينية الضغوط الم
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وجود إل   ييما أشارت النتاج  ، عم  مقياس الضغوط المينية ( الجنستبعًا لمتغيرالتربويين 
  ينية.لضغوط المالرضا الوظيفا وا نعكسية بي ةارتباطيةقة ع

( بدراسة ىديت ال  الكشف عن العةقة المحتممة بين التعاطف 2,41قام شحاذة  
ين يا مدارس محايظة دمشا الوجدانا والرضا المينا لدى عينة من المرشدين النفسي

(، وتم التوص  إل  مجموعة من النتاج  أبرزىا أن مستوى 459  عدد أيراد العينةالرسمية، و 
دانا لدى أيراد عينة البحث كان مرتفعًا، يا حين كان مستوى الرضا المينا التعاطف الوج

متوسطًا، وكذل  تبين وجود عةقة إيجابية بين التعاطف الوجدانا والرضا المينا. وقد تبين 
أيضًا عدم وجود يروا بين المرشدين النفسيين يا درجة التعاطف الوجدانا تبعًا لمتغير 

تبين وجود يروا بين المرشدين النفسيين يا درجة التعاطف التاصص الدراسا؛ يا حين 
تبعًا لمتغير سنوات الابرة، وكانت الفروا لصالج المرشدين ذوي سنوات الابرة األكثر، وقد 
تبين أيضًا عدم وجود يروا بين المرشدين النفسيين يا درجة الرضا المينا تبعًا لمتغير 

بين المرشدين النفسيين يا درجة الرضا التاصص الدراسا؛ يا حين تبين وجود يروا 
المينا تبعًا لمتغير سنوات الابرة وكانت الفروا لصالج المرشدين ذوي سنوات الابرة األكثر، 

متغير سنوات الابرة أكثر المتغيرات تأثيرًا عم  مستوى التعاطف الوجدانا، والرضا  كما كان
 .المينا 

المينا وعةقتو بدايعية االنجاز لدى  ( بدراسة بعنوان " الرضا,2,2قام عبداهلل  
اصاجيات بمد عددىم عم  عينة من األاصاجيين واألاالاصاجا النفسا المدرسا، وذل  

مقياسا الرضا المينا ودايعية  (أاصاجية، وقد قام بتطبيا422 و ،( أاصاجياً 93(،  226 
 و دالة احصاجيًا بينتوصمت النتاج  إل  أن ىنا  عةقة موجبة و  ،نجاز عم  عينة الدراسةاإل 

عم  بعض أبعاد نجاز، ووجود تأثير دا  لعامما النوع ومدة الابرة الرضا المينا و دايعية اإل 
ية الرضا المينا ودايعية اإلنجاز، وكذل  عم  الدرجة الكمية، كما وجد أن بعد الممارسة المين

ت الدراسة بالعم  عم  %(، وأوص24نجاز بنسبة  كأحد أبعاد الرضا المينا يتنبأ بدايعية اإل 
عداد البرام  المعززة لمرضا  نجاز.المينا ودايعية اإل  تحسين ظروف العم  وا 
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 :وعالقته ببعض املتغرياتاحملىر الجالح: الدراسات اليت تهاولت إدارَ الذات 

دارة االنفعاالت لدى 2,41قام صالج   ( بدراسة تناولت قياس الشاصية المنتجة وا 
ومعرية العةقة بينيما ويا متغيري الجنس ومدة الادمة. وجرى تطبيا المرشدين التربويين 

وصمت الدراسة مرشد ومرشدة(  تم ااتيارىم عشواجيًا وت ,,6الدراسة عم  عينة مكونة من  
أىميا: أن المرشدين التربويين يتسمون بالشاصية المنتجة، وأنو ال  إل  عدد من النتاج 

صية المنتجة ويا متغير  الجنس(.كما توصمت الدراسة توجد يروا دالة إحصاجيًا يا الشا
أظيرت  إل  وجود يروا دالة إحصاجيًا يا الشاصية المنتجة ويا متغير  مدة الادمة( ، و

أن المرشدين التربويين يتسمون بأدارة االنفعاالت. وأنو ال توجد يروا يا إدارة  الدراسة
جود يروا دالة إحصاجيا ويا متغير  مدة االنفعاالت دالة إحصاجيا ويا متغير  الجنس(. وو 

الادمة( يا إدارة االنفعاالت. كما وجدت الدراسة عةقة ارتباطية موجبة بين الشاصية 
دارة االنفعاالت.   المنتجة وا 
( دراسة سعت إل  التعرف عم  مركز الضبط " الدااما 2,43أجرى العقاد  

لدى عينة من المرشدين التربويين يا والاارجا " ومستوى إدارة الذات واالحتراا النفسا 
( 4,1( مرشدًا، و  91مرشدًا ومرشدة   (2,2محايظة غزة، وذل  عم  عينة مكونة من  

مرشدة، وقد ىديت الدراسة إل  الكشف عن الدرجة الكمية لمركز الضبط والدرجة الكمية ألبعاد 
لدراسة ،و توصمت الدراسة إدارة الذات، وقد أعد الباحث أداة لقياس إدارة الذات عم  عينة ا

إل  أن مستوى إدارة الذات لدى عينة الدراسة مرتف  عن المتوسط الفرضا، ومن نتاج  
 ،الدراسة عدم وجود أثر دا  إحصاجيًا بين إدارة الذات والتفاعةت الثناجية والمشتركة  الجنس

 غزة . سنوات الابرة ، المرحمة التعميمية( لدى المرشدين التربويين يا محايظة 
( بدراسة ىديت ال  التعرف عم  العةقة بين المناعة النفسية 2,42قام قديج  

دارة الذات والقدرة عم  التاطيط لدى المرشدين المدرسيين يا قطاع غزة ، والكشف عم   وا 
دارة الذات والقدرة عم  التاطيط يا ضوء متغيرات الجنس  أثر التفاع  بين المناعة النفسية وا 

( من المرشدين المدرسيين، ,26رة والمرحمة التعميمية ، وذل  عم  عينة بمغت  وسنوات الاب
وتوصمت النتاج  إل  أن مستوى إدارة الذات يرتف  عن المتوسط االيتراضا، كما توصمت 

دارة الذات ، و  عدم الدراسة إل  وجىود عةقة ارتباطيو دالة إحصاجيًا بين المناعة النفسية وا 
دارة الذات تعود إل   الجنس وسنوات الابرة والمرحمة جيًا يا إوجود يروا دالة احصا
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التعميمية(، كما توصمت الدراسة إل  عدم وجود عةقة دالة احصاجيًا بين إدارة الذات 
  والتفاعةت الثناجية لمجنس وسنوات الابرة والمرحمة التعميمية.

ت المينية وعةقتيا ( إل  التعرف عم  الذا2,41ىديت الدراسة التا قام بيا محمد  
بالرضا الوظيفا، وأجريت عم  عينة مكونة من المرشدين والمرشدات النفسيين يا المدارس 

 ,4من المرشدات(، و   32( ،  22الثانوية يا والية الارطوم، عم  عينة إجمالية بمغت  
ا الرض وأارى لقياس، من المرشدين(،وقد قام الباحث بتصميم أداة لقياس الذات المينية

ل  ارتفاع مستوى الذات المينية والرضا الوظيفا لدى عينة الوظيفا ، توصمت النتاج  إ
عةقة دالة بين الذات المينية و الرضا الوظيفا،  ولم  راسة ، كما توصمت أيضًا إل  وجودالد

تظير نتاج  الدراسة وجود يروا بين أيراد عينة الدراسة يا الذات المينية تعزى لمتغير 
 الابرة.

( ىديت إل  التعرف عم  الذات المينية لدى عينة 2,49قامت أم  الزايد بدراسة  
من المرشدات الطةبيات بمدارس محايظة الرس يا ضوء بعض المتغيرات ، حيث بمد 

ىديت إل  التعرف عم  مستوى الذات المينية ، وما إذا كان ( مرشدة طةبية، و 54عددىن  
ىنا  يروا بين متوسطات درجات عينة الدراسة عم  مقياس الذات المينية بأبعاده، ويقا 

المرحمة التعميمية(. و تم استادام مقياس الذات  -سنوات الابرة  –لمتغيرات  المؤى  العمما 
أن يا توصمت الدراسة لمعديد من النتاج ؛ من(،. و 2,44المينية والذي أعدتو الشريا  

مستوى الذات المينية الستجابات عينة الدراسة كانت مرتفعة، وأنو ال توجد يروا ذات داللة 
إحصاجية بين متوسطات درجات الذات المينية بأبعادىا لدى عينة الدراسة تبعًا لمتغير 

  سنوات الابرة(. 
ان "إدارة الذات والتوايا المينا لدى ( دراسة بعنو  2,49سيير نجاجرة  أجرت 

( مرشدًا ومرشدة يا 39المرشدين التربويين " وذل  عم  عينة من المرشدين بمد عددىم  
محايظة بيت لحم ، وقد أظيرت النتاج  وجود عةقة دالة احصاجيًا بين ك  من إدارة الذات 

ى عينة الدراسة جاء بدرجة والتوايا المينا ، كما أظيرت النتاج  أن مستوى إدارة الذات لد
عالية ، يا حين أن مستوى التوايا المينا جاء كذل  بدرجة عالية، كما أظيرت النتاج  
وجود يروا دالة إحصاجيًا يا مستوى إدارة الذات تبعًا لمتغير الجنس ولصالج اإلناث، وتبعًا 

برة لصالج من لمتغير المؤى  العمما لصالج البكالوريوس، كما وجدت يروا يا سنوات الا
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سنة ، و أظيرت نتاج  الدراسة عدم وجود يروا يا التوايا المينا تبعًا  44-3ابرتيم 
لمتغير الجنس، يا حين وجدت يروا دالة إحصاجيًا تبعًا لمتغير المؤى  العمما لصالج حممة 

  كما توصمت الدراسة إل  وجود يروا دالة إحصاجيًا تبعًا لمتغير سنوات الابرة الماجستير،
 لصالج من ابرتيم امس سنوات يأق . 

 التعكًب عمِ الدراسات السابكُ :

 يا العم  نيما اال يةحظ من اة  إيراد الدراسات السابقة ااصة ما يتعما بمتغير 
تناولت ىذا المتغير بالبحث والدراسة التا  -يا حدود عمم الباحث -سابقة الدراسات ال قمة

(؛ 2,43محمد ال عم  دراستين وىما دراسة ر الباحث إ، ولم يعثلدى المرشدين الطةبيين
 . (2,41ودراسة عبيد  

أثبتت عدد من الدراسات التا تم عرضيا يا ىذا البحث ارتفاع مستوى إدارة الذات 
(؛العقاد 2,41لدى المرشدين الطةبيين والمرشدات الطةبيات ومن ذل  دراسة صالج  

األىمية األمر الذي يبرز ،(2,49  جرةنجا (؛سيير2,41(؛ محمد  2,42(؛ قديج  2,43 
  العم  اإلرشادي. لميارة إدارة الذات يا 

اة  ، من تنوعت الدراسات التا تناولت متغير إدارة الذات لدى المرشدين الطةبيين
( يا ارتباطو ومتغير قياس 2,42يقد تناولتو دراسة صالج   ،ارتباطو ببعض المتغيرات

مركز الضبط واالحتراا النفسا ؛ كما  م ( 2,43و دراسة العقاد الشاصية ؛ يا حين تناولت
ييما المناعة النفسية والقدرة عم  التاطيط؛ ب( من اة  ارتباطو 2,42تناولتو دراسة قديج  

تناولتو دراسة سيير و الرضا المينا؛ ب(؛ من اة  ارتباطو 2,41تناولتو دراسة محمد  
 ( والتوايا المينا .2,49  جرةنجا

من اة  تطبيقو عم   يا العم مت الدراسات التا تناولت متغير االنيما  اىت
( وُطبقت عم  المعممين يا وزارة التربية والتعميم يا 2,46مث  دراسة نصار  باينة،عينات مت

 ,Toga & Mjoli)عينة المعممين ؛ ودراسة  ندتناولتو ع ،( Ayers, 2010ودراسة  ؛ غزة
( وكذل  2,41العما  يا احدى الشركات؛ ودراسة عبيد  وتناولتو لدى عينة من (2012

 ( ودرستو عند المرشدين التربويين.2,41دراسة محمد  
-الحاليةلم يجد الباحث يا حدود اطةعو أي دراسة تناولت متغيرات البحث الثةثة 

وما وجده أن بعض من ىذه الدراسات   -، الرضا المينا  يا العم إدارة الذات ، االنيما  
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  (، وتناولت االستغراا الوظيفا والرضا المينا ؛ دراسة ( Ayers, 2010ث  دراسة م
(Toga & Mjoli, 2012) الوظيفا؛ ودراسة    االستغراا والرضا بين ( وتناولت العةقة 

(Timms & Brough , 2013  وبحثت الرضا المينا واالنيما  يا العم ؛  ودراسة
البحث الحالا ما يميز م،الذات المينية والرضا الوظيفا( والتا تناولت متغيري 2,41محمد  
 .معاً  لك  ىذه المتغيرات الثةثة بتناولو

يا متغير االنيما   الذي تناو –عم  حد عمم الباحث يعد البحث الحالا ىو الوحيد 
ن يا حين أن الدراسات التا بحثتو يالمجتم  السعودي ولدى المرشدين الطةبي العم  عم 

، وتناولتو يا المجتم  (Timms & Brough , 2013) أارى مث  دراسة  يا مجتمعات
( والتا تناولتو عم  عينة من 2,49(؛ و دراسة عبيد  2,43األسترالا ؛ ودراسة محمد  

 المبحوثين  يا المجتم  العراقا. 
عرضيا، واىتمت بتناو  الرضا المينا لدى  سباأغمب الدراسات السابقة التا 

يين أكدت عم  وجود عةقة دالة بينو وبين العديد من المتغيرات، مث  دراسة المرشدين الطةب
( وأكدت عم  وجود عةقة 2,41(؛ وأكدت عم  عةقتو بالتفاؤ ؛ ودراسة محمد 2,,2بالبيد 

( والتا أكدت عم  ارتباطو 2,41شحاذة   بين الرضا المينا والذات المينية؛ ودراسة
 بالتعاطف الوجدانا.

يا حدود عمم  -  إيراد الدراسات السابقة عدم وجود دراسات سابقة يةحظ من اة 
، الرضا    إدارة الذات ، االنيما  يا العم سابقة تناولت متغيرات البحث الثةثة  -الباحث

 المينا ( مجتمعة  بالبحث والدراسة.
  بخحفزوض ال

دار توجد عةقة ارتباطية دالة إ -4  ة الذات لدى عينة البحث حصاجيا بين االنيما  يا العم  وا 
دارة الذات لدى عينة البحث توجد عةقة ارتباطية دالة إ–2  حصاجيا بين الرضا المينا وا 
حصاجيا يا إدارة الذات بين المرشدين والمرشدات بمدارس إدارة تعميم يوجد يرا دا  إال – 6

 جازان 
العم  والرضا المينا لدى  يمكن التنبؤ بدرجة إدارة الذات من اة  درجات االنيما  يا– 1

 مرشدي الطةب بمدارس إدارة تعميم جازان 
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يمكن التنبؤ بدرجة إدارة الذات من اة  درجات االنيما  يا العم  والرضا المينا لدى –5
 مرشدات الطالبات بمدارس إدارة تعميم جازان 

لرضا المينا لدى يمكن التنبؤ بدرجة إدارة الذات من اة  درجات االنيما  يا العم  وا - 3
  .عينة الكمية  المرشدين والمرشدات( بمدارس إدارة تعميم جازانال

  :املههج واإلدزاءات

ن متغيرات بياسىتادم الباحىث المني  الوصفىا الىذي ييىدف لدراسىة العةقة  المني   -أ
دارة الذات والرضا المينايا العم  الدراسة الثةثة  االنيما   عرف التإضاية إل  ( وا 

بمعمومية االنيما  يا العم  والرضا التنبؤ بأدارة الذات ،و عم  الفروا يا إدارة الذات 
 المينا لدى عينة الدراسة.

 البحثوعينة  مجتم  -ب 
المرشدين الطةبيين والمرشدات الطةبيات التابعين لإلدارة  بوويقصىد البحث :مجتم     

 ،جيزان ون يا المدارس التابعة لمكاتب التعميم جازان والذين يعمممنطقة العامة لمتعميم يا 
مرشدًا  141وعددىم .أحد المسارحة والحرث، صامطة ، يرسان(، العارضة ،أبو عريش

 .ومرشدة طةبية
المرشدين   عدد من : تكونت عينة الدراسة االستطةعية منالعينة االستطةعية -جى

وذل  لحساب الاصاجص مرشدة، ( مرشدًا و ,5والمرشدات اارج عينة الدراسة وعددىم  
 مترية ألدوات الدراسة الحالية. السيكو 

عمى  عىدد مىن المرشدين الطةبيين والمرشدات  البحث اشىتممت عينىة :البحث عينة-د
الطةبيات التابعين لإلدارة العامة لمتعميم يا جازان والذين يعممون يا المدارس التابعة 

( مرشدا طةبيًا ومرشدة طةبية 623النياجية من  وقد تكونت العينة لمكاتب التعميم 
 ة.( مرشدة طةبي416( مرشدًا و 416بواق   
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 :البخح وصف عًهُ-

 (9جذول )

 خصبئص عُُت انبحذ

 انًجًىع انُسبت انًئىَت انعذد انًسخىي انًخغُش

 399 %99 993 ركش انُىع االجخًبعٍ 

 %99 993 أَزً

 399 %99 999 بكبنىسَىط انًؤهم انعهًٍ

  %99 99 دبهىو 

 %9 99 يبجسخُش 

 399 %99 99 جُضاٌ  يكخب انخعهُى 

 %90 99 أبى عشَش 

 %93 99 تطصبي

 %99 99 أحذ انًسبسحت 

 %99 99 انعبسضت

 %9 99 فشسبٌ

 399 %99 99 سُىاث 9أقم يٍ   انخبشة 

 %99 99 99-9يٍ 

 %90 909 99أكزش يٍ 

يا  االنيما مقياس  ،مقياس إدارة الذات ::استادم الباحث األدوات التاليةالبحث أدوات -ه
 وييما يما عرضتم إعدادىا من قب  الباحث، وجميعيا  ،مقياس الرضا المينا ،العم 

 : إلعداد أدوات البحث 
 : يف العىن وكًاس االنهىاك

  فكزات املكًاس :بعاد وحتديد أ – 1

ىتمت بقياس االنيما  واالطةع عم  بعض المقاييس التا ايا ضوء االطار النظري 
 .Schaufeli ,Wالوظيفا أو االستغراا الوظيفا ، يا عدد من الدراسات ومنيا دراسة   

,Bakker ,A.(2003؛)   قام  الباحث بصياغة عدد من العبارات  (؛2,49الزبيدي .ودراسة
( عبارات؛ 2  والجديةعبارة موزعة عم  أبعاد  المقياس وىا كالتالا: االىتمام ( 41بمغت  

وقد صيغت جمي  عبارات مقياس ( 5  نجازاإل  ياالتركيز ( عبارات؛ 3والتفانا يا الميام  
يا االتجاه اإليجابا، بحيث تد  الدرجة المرتفعة لمبعد أو المقياس كك   االنيما  يا العم  
 مكونة من لممقياسوبذل  أصبحت الصورة األولية  ،يا العم  االنيما  عم  ارتفاع مستوى

يجاب عم  جمي  العبارات بواحد من االاتيارات و ثةثة أبعاد ،  ( عبارة موزعة عم 41 
الدرجات بحسب إجابات عينة الدراسة  ، أحيانا، ال تحدث أبدًا (، وتعط األربعة   داجمًا، غالباً 
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صىدا وثبىات المقيىاس يقىد   عم( ولكىا يطمجىن الباحىث 4، 2 ،6، 1مرتبة حسب التالا  
 قىام بحسىاب الاصاجص السيكو مترية لممقياس مىن اىة   اإلجراءات التاليىة:

 :صدق املكًاس - 2

  الصدق الظاهزٍ )صدق احملكىني(: أ. 

ولية الباحث بعرض المقياس يا صورتو األ لمتحقا من الصدا الظاىري لممقياس قام 
من األساتذة الماتصين يا مجا  عمم النفس من أعضاء ىيجة  (1  م  عدد من المحكمينع

لغرض معرية  التدريس يا عدد من الكميات التابعة لمجامعات السعودية والعربية ، وذل 
ومقترحاتيم حيا  مجاالت المقياس ويقراتيا ووضوحيا من عدمو، والترابط آراجيم ومةحظاتيم 
تحقيقيا ألىداف الدراسة، وقد تم تفريد المةحظات التا أبداىا األساتذة ييما بينيا، ومدى 

ضاية ما أشاروا نوالمحكم ، ويا ضوجيا قام الباحث بأعادة صياغة بعض الفقرات وتغيير وا 
نما جرىيبو،  ولم  بناء عم  توجيياتيم  إعادة  شر المحكمون إل  حذف أي من العبارات، وا 

 صياغة البعض منيا.
: تم حساب معام  االرتباط بين درجة العبارة ودرجة الُبعد الذي تنتما إليو  ملفزداتا صدقب. 

باعتبار أن بقية مفردات البعد محكًا لممفردة   بعد حذف درجة العبارة من درجة الُبعد ، 
عينة االستطةعية والتا بمد عدد وذل  بعد تطبيا المقياس عم  ال(.4929السيد ، 

 من نفس مجتم  الدراسة ، والجدو  التالا يوضج ذل . يرداً  (,5  يرادىا أ
 (9جذول )

 يعبيالث االسحببط بٍُ دسجت انعببسة ودسجت انبُعذ انزٌ حُخًٍ إنُه نًقُبط  االَهًبك فٍ انعًم

 َجبصانخشكُض فٍ اإل انخفبٍَ فٍ انًهبو االهخًبو وانجذَت

سقى 

 انعببسة

يعبيم 

 االسحببط

سقى 

 انعببسة

يعبيم 

 االسحببط

قى س

 انعببسة
 يعبيم االسحببط

9 .999
** 

9 .518
** 

99 .521
** 

9 .589
** 

0 .571
** 

99 .590
** 

3 .654
** 

99 .675
** 

99 .647
** 

9 .521
** 

99 .588
** 

99 .691
** 

9 .705
** 

99 .645
** 

99 .581
** 

9 .633
** 

93 .607
** 

 
 

9 .695
** 

 

البعد الذي جة العبارة ودرجة الرتباط بين در يتضج من الجدو  السابا أن معامةت ا 
؛ مما يشير إل  صدا  4,.,دالة إحصاجيا عند مستوى تنتما إليو بعد حذف درجة العيارة 
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المقياس.كما تم حساب معام  االرتباط بين درجة الُبعد والدرجة الكمية لممقياس والجدو  
  التالا يوضج ذل .

 (3جذول )

 انكهُت نهًقُبط. يعبيالث االسحببط بٍُ دسجت انبُعذ وانذسجت

انخشكُض فٍ  انخفبٍَ فٍ انًهبو االهخًبو وانجذَت انبُعذ

 َجبصاإل

   ــــــــ االهخًبو وانجذَت

  ــــــــ **591. انخفبٍَ فٍ انًهبو

 ــــــــ **657. **701. انخشكُض فٍ االَجبص

 **654. **599. **601. انذسجت انكهُت

االرتباط بين درجة الُبعد  والدرجة الكمية لممقياس يتضج من الجدو  السابا أن معامةت  
؛ مما يشير إل  صدا  4,.,، وكذل  بين األبعاد بعضيا البعض دالة إحصاجيا عند مستوى 

 المقياس.
 ثبات املكًاس : - 3

لفا كرونباخ ، والجدو  التالا يوضج اب ثبات المقياس باستادام معام  أتم حس 
 .والدرجة الكمية  معامةت الثبات ألبعاد المقياس

 (9جذول )

 يعبيالث انزببث نًقُبط االَهًبك فٍ انعًم

االهخًبو  انبعذ

 وانجذَت

انخفبٍَ فٍ 

 انًهبو

انخشكُض فٍ 

 َجبصاإل

 انذسجت انكهُت

 .909. .999. .999. .999. يعبيم انزببث

يتضج من الجدو  السابا أن معامةت الثبات ألبعاد المقياس بمغت عم  الترتيب  
( وىا معامةت ثبات مرتفعة مما يشير إل   ,29., – 222., -2,1., – 225., 

مكانية الوثوا بو إلجراءثبات المقياس  . البحث الحالا  ،  وا 
 : وكًاس الزضا املهي 

 بعاد ووفزدات املكًاس :حتديد أ – 1

الرضا ىتمت بقياس واالطةع عم  بعض المقاييس التا اطار النظري يا ضوء اإل 
(؛ودراسة 2,42عبدالقادر، وآارون ،، يا عدد من الدراسات ومنيا دراسة    ناالمي
( عبارة موزعة 22الباحث بصياغة عدد من العبارات بمغت  يقد قام  (؛2,42الازرجا ، 

( عبارات ؛الرضا عن 1التعميمية   الرضا عن البيجة  عم  أبعاد  المقياس وىا كالتالا:
( 2  المقدمة رشاديةالرضا عن الادمات اإل ( عبارات؛ 2  ييمية وآليات التقشرايالادمات اإل
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مكونة من ثةثة أبعاد موزعة الرضا المينا وبذل  أصبحت الصورة األولية لمقياس  عبارات؛
جمي  عبارات مقياس الرضا المينا يا االتجاه اإليجابا،  ةغاصي تمو ( عبارة، 22عم   

حيث  ،كك  عم  ارتفاع مستوى الرضا المينا  بحيث تد  الدرجة المرتفعة لمبعد أو المقياس
(، ، أحيانا، ال تحدث أبداً يجاب عم  جمي  العبارات بواحد من االاتيارات األربعة   داجمًا، غالباً 

( ولكىا 4، 2 ،6، 1الدرجات بحسب إجابات عينة الدراسة مرتبة حسب التالا   وتعط 
ىام بحسىاب الاصاجص السيكو مترية صىدا وثبىات المقيىاس يقىد ق يطمجىن الباحىث عم 

 لممقياس مىن اىة   اإلجراءات التاليىة:
 : صدق املكًاس -2

 الصدق الظاهزٍ )صدق احملكىني(: -أ 

لمتحقا من الصدا الظاىري لممقياس قام الباحث بعرض المقياس يا صورتو االولية  
س من أعضاء ىيجة من األساتذة الماتصين يا مجا  عمم النف( 1 عم  عدد من المحكمين 

معرية آراجيم لالتدريس يا عدد من الكميات التابعة لمجامعات السعودية والعربية ، وذل  
ومةحظاتيم ، ومقترحاتيم حيا  مجاالت المقياس ويقراتيا ووضوحيا من عدمو، والترابط ييما 

ساتذة بينيا، ومدى تحقيقيا ألىداف الدراسة، وقد تم تفريد المةحظات التا أبداىا األ
ضاية ما أشاروا  المحكمون، ويا ضوجيا قام الباحث بأعادة صياغة بعض الفقرات وتغيير وا 

نما تم و بناء عم  توجيياتيم  إعادة  شر المحكمون إل  حذف أيولم يبو،   من العبارات، وا 
 صياغة البعض منيا.

د الذي تنتما إليو : تم حساب معام  االرتباط بين درجة العبارة ودرجة الُبع املفزداتصدق  -ب
عينة بعد حذف درجة العبارة من درجة الُبعد ، وذل  بعد تطبيا المقياس عم  ال

، والجدو  التالا  البحثمن نفس مجتم   يرداً ( ,5 يرادىااالستطةعية والتا بمد عدد أ
 يوضج ذل .
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 (9جذول )

 بط  انشضب انًهٍُودسجت انبُعذ انزٌ حُخًٍ إنُه نًقُانًفشدة يعبيالث االسحببط بٍُ دسجت 

انشضب عٍ آنُبث انخقىَى  انخعهًُُت انشضب عٍ انبُئت 

 واالششاف

سشبدَت انشضب عٍ انخذيبث اإل

 انًقذيت

يعبيم  سقى انعببسة

 االسحببط

 يعبيم االسحببط سقى انعببسة يعبيم االسحببط سقى انعببسة

1 .618
** 

9 .672
** 

99 .575
** 

2 .634
** 

10 .619
** 

99 .545
** 

3 .608
** 

11 .637
** 

99 .507
** 

4 .622
** 

12 .610
** 

90 .617
** 

5 .509
** 

13 .722
** 

99 .566
** 

6 .516
** 

14 .699
** 

99 .589
** 

7 .655
** 

15 .613
** 

99 .666
** 

8 .700**     

دالة إحصاجيا عند مستوى ( ان معامةت ارتباط جمي  المفردات 5يتضج من الجدو    
.كما تم حساب معام  االرتباط بين  لممقياس  وير مؤشر الصدات ؛ مما يشير إل  4,.,

 درجة الُبعد والدرجة الكمية لممقياس والجدو  التالا يوضج ذل .
 (9جذول )

 يعبيالث االسحببط بٍُ دسجت انبُعذ وانذسجت انكهُت نهًقُبط.

 انشضب عٍ انبُئت انبُعذ

 انخعهًُُت

انشضب عٍ آنُبث 

 انخقىَى واالششاف

انخذيبث انشضب عٍ 

 االسشبدَت انًقذيت

 انشضب عٍ انبُئت

 انخعهًُُت

   ــــــــ

انشضب عٍ آنُبث 

 انخقىَى
.701** 

  ــــــــ

انشضب عٍ 

انخذيبث 

 سشبدَتاإل

.671** .678** 

 ــــــــ

 **674. **589. **599. انذسجت انكهُت

رجة الكمية يتضج من الجدو  السابا أن معامةت االرتباط بين درجة الُبعد  والد 
؛ مما يشير ( 4,., ، وكذل  بين األبعاد بعضيا البعض دالة إحصاجيا عند مستوى لممقياس

 إل  صدا المقياس.
 ثبات املكًاس : – 3

فا كرونباخ ، والجدو  التالا يوضج لأتم حساب ثبات المقياس باستادام معام  
 معامةت الثبات ألبعاد المقياس والدرجة الكمية 
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 ( 9جذول )

 :بيالث انزببث نًقُبط انشضب انًهٍُيع

 انبعذ
انشضب عٍ انبُئت 

 انخعهًُُت

انشضب عٍ انُبث 

 انخقىَى

انشضب عٍ انخذيبث 

 سشبدَتاإل

انذسجت 

 انكهُت

يعبيم 

 انزببث
999. 999. 999. 999. 

أن معامةت الثبات ألبعاد المقياس بمغت عم  الترتيب  (2رقم   يتضج من الجدو  
،  مما يشير إل  ( وىا معامةت ثبات مرتفعة 131., – 215., -233., – 215., 

مكانية الوثوا بو إلجراء   . حث الحالا بالثبات المقياس  وا 
  وكًاس إدارَ الذات:

قام  الباحىث بأعداد مقياس إدارة الذات يا ضوء تحديد ابعاد ومفردات المقياس:  – 4
، و المقاييس المستادمة يا عدد من التعريف اإلجراجا واالطةع عم  اإلطار النظري

(؛  2,43(؛ دراسة  العقاد. 2,46الدراسات ذات العةقة مث  دراسة ىويدا محمود،
(؛ ثم قىام بتحميى  نتاجى  الدراسىات الىتا تناولت إدارة  2,42ودراسة  سميرة العبدلا 

د من الذات لدى المرشدين الطةبيين أو المعممين بشك  عام، وعميو تم صياغة عد
العبارات التا تتناسب واصاجص أيراد العينة، وقد صيغت جمي  عبارات المقياس يا 
االتجاه اإليجابا، بحيث تد  الدرجة المرتفعة لمبعد أو المقياس كك  عم  ارتفاع مستوى 
إدارة الذات، ثم قىام الباحىث بأعدادىا لمتطبيىا، ويتكىون مقيىاس إدارة الذات مىن ثةثة 

( 1( عبارات، ح  المشكةت  2( عبارات، الثقة بالذات  2استثمار الوقت  أبعاد، وىا 
( عبارة. حيث يجاب عم  جمي  22عبارات، ، وبالتالا أصبج المجموع الكما لمعبارات  

 داجمًا، غالبًا، أحيانا، ال تحدث أبدًا (، وتعطا  رات بواحد من االاتيارات األربعةالعبا
 (.4، 2، 6، 1دراسة مرتبة حسب التالا  الدرجات بحسب إجابات عينة ال

 صىىدا ال -2
  الصدا:اسىتادم الباحىث طريقتين لحساب   

( عبارة 22صدا المحكمين : قىام الباحىث بأعداد الصىورة األولية لممقياس والمكونة من  -ا
الماتصين يا مجا  اإلرشاد النفسا  ( من1 وتم عرضيا عم  عدد من المحكمين

من المرشدين الطةبيين ومشريا اإلرشاد الصحة النفسية ، و عدد والقياس النفسا و 
، حيىث ٌطمىب من ك  شاص منيم أن يبدي رأيو يا صةحية العبارات ومناسبتيا  الطةبا
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حيا  إضاية أو حذف بعض العبارات آراجيم إبداء  سة والعينة المطبقة عمييا، وأيضالمدرا
 .  ألاذ بياوجرى ا لتتناسب م  البناء الكما لممقياس

: تم حساب معام  االرتباط بين درجة العبارة ودرجة الُبعد الذي تنتما  المفردات صدا-ب
عينة إليو بعد حذف درجة العبارة من درجة الُبعد ، وذل  بعد تطبيا المقياس عم  ال

، والجدو  التالا البحث ( يردًا من نفس مجتم  ,5يرادىا   االستطةعية والتا بمد عدد أ
 ذل . يوضج

 (9جذول )

 يعبيالث االسحببط بٍُ دسجت انعببسة ودسجت انبُعذ انزٌ حُخًٍ إنُه نًقُبط  إداسة انزاث

 يىاجهت انًشكالث انزقت ببنزاث إداسة انىقج

سقى 

 انعببسة

يعبيم 

 االسحببط

سقى 

 انعببسة

يعبيم 

 االسحببط

سقى 

 انعببسة

 يعبيم االسحببط

9 .759
**

 9 .659
**

 99 .638
**

 

9 .724
**

 0 .625
**

 99 .695
**

 

3 .556
**

 99 .675
**

 99 .735
**

 

9 .554
**

 99 .580
**

 99 .695
**

 

9 .771
**

 99 .713
**

 90 .622
**

 

9 .525
**

 93 .764
**

 99 .770
**

 

9 .696
**

 99 .604
**

 99 .749
**

 

 9.99** دال عُذ يسخىي 

99 .730** 

 

الذي البعد  درجة العبارة ودرجة يتضج من الجدو  السابا أن معامةت االرتباط بين  
؛ مما يشير إل  صدا  4,.,تنتما إليو بعد حذف درجة العيارة دالة إحصاجيا عند مستوى 

المقياس.كما تم حساب معام  االرتباط بين درجة الُبعد والدرجة الكمية لممقياس والجدو  
 التالا يوضج ذل .

 (0جذول )

 جت انكهُت نهًقُبط.يعبيالث االسحببط بٍُ دسجت انبُعذ وانذس

 انزقت ببنزاث إداسة انىقج انبُعذ
يىاجهت 

 انًشكالث

   ــــــــ إداسة انىقج

553. انزقت ببنزاث
**

  ــــــــ 

536. يىاجهت انًشكالث
**

 .753
**

 ــــــــ 

755. انذسجت انكهُت
**

 .873
**

 .737
**
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والدرجة الكمية   يتضج من الجدو  السابا أن معامةت االرتباط بين درجة الُبعد 
؛ مما يشير  4,.,، وكذل  بين األبعاد بعضيا البعض دالة إحصاجيا عند مستوى لممقياس

 .لةستادام يا البحث الحالا  إل  صدا المقياس وصةحيتو
تم حساب الثبات  باستادام معام  الفا كرونباخ ، ألبعاد  ثبات مقياس إدارة الذات : 

 ( يوضج القيم لألبعاد والدرجة الكمية,4و  رقم   المقياس والدرجة الكمية، والجد
 (99جذول )

 يعبيالث انزببث نًقُبط إداسة انزاث

 انذسجت انكهُت يىاجهت انًشكالث انزقت ببنزاث إداسة انىقج انبعذ

 .999. .999. .933. 999. يعبيم انزببث

لثبات ألبعاد المقياس بمغت عم  الترتيب يتضج من الجدو  السابا أن معامةت ا 
( وىا معامةت ثبات مرتفعة،  مما يشير إل   125., – ,21., -266., – ,25., 

مكانية الوثوا بو إلجراء  . البحث الحالا ثبات المقياس  وا 
 :ووهاقشتها البخح نتائج 

و إدارة  عم " توجد عةقة  ارتباطية دالة إحصاجيا بين االنيما  يا الالفرض األو  "  
" ولمتحقا من ىذا الفرض تم استادام معام  ارتباط بيرسون لمعرية  البحث  لدى عينة الذات

لدى عينة الدراسة من المرشدين والمرشدات العم  ا ي واالنيما العةقة بين إدارة الذات 
 .والجدو  التالا يوضج ذل ، الطةبيات 

 (99جذول )

 (399ت عهً يقُبسٍ إداسة انزاث واالَهًبك فٍ انعًم)ٌ = يعبيالث االسحببط بٍُ دسجبث انعُُ

                                                            

 فٍ انعًم االَهًبك

  إداسة انزاث     

االهخًبو 

 وانجذَت

انخفبٍَ 

فٍ 

 انًهبو

انخشكُض 

فٍ 

 االَجبص

انذسجت 

 انكهُت 

616. إداسة انىقج
**

 .607
**

 .479
**

 .648
**

 

623. زاثانزقت ببن
**

 .590
**

 .566
**

 .679
**

 

704. يىاجهت انًشكالث
**

 .586
**

 .617
**

 .736
**

 

756. انذسجت انكهُت إلداسة انزاث
**

 .678
**

 .650
**

 .800
**

 

يتضج من الجدو  السابا أن معامةت االرتباط بين درجة ك  من إدارة الذات وأبعادىا  
 (4,., بعاده المدروسة دالة إحصاجيا عند مستوى واالنيما  يا العم  وأ، المدروسة

وجميعيا قيم موجبة ؛ مما يشير إل  وجود عةقة ارتباطية موجبة دالة إحصاجيا بين ك  من 
يتفا  .، وىذا يعنا تحقا الفرض األو  إدارة الذات واالنيما  يا العم  لدى عينة الدراسة

بين ك  من االنيما   ل  ارتباطت إالتا توصم ( وToga & Mjoli, 2012ذل  ودراسة  
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( والتا أكدت عم  وجود عةقة ذات  2,46الوظيفا وااللتزام التنظيما، ودراسة نصار  
أسي  داللة إحصاجية بين جودة حياة العم  وتنمية االستغراا الوظيفا، ودراسة 

( والتا بينت وجىود عةقة ارتباطيو دالة إحصاجيًا بين درجات االنغماس 2,43محمد 
ىذه  مكن تفسير ويمكونات االدارة الذاتية الفاعمة.  إحدىلوظيفا والثقة بالنفس والتا تعد ا

مث   إدارة الوقت ،والثقة  ،ن اإلدارة الذاتية بما تتضمنو من مقومات متعددةأ يا ضوءالنتيجة 
 ،ةمن متطمبات اإلدارة الذاتي وغيرىابالنفس والقدرة عم  مواجية المشكةت والتاطيط الجيد( 

تسيم يا تييجة المناخ المناسب  لممرشد الطةبا لمعم  اليادف ، وتمكنو من تحقيا  يأنيا
، بما يوثا من االرتباط بين المطموبة منوالنجاح المطموب يا الوياء بااللتزامات المينية 

ة التا يؤدييا، كما تشجعو عم  العم  ويا يوظيفميام الالمشتغ  باإلرشاد الطةبا وال
، بما يؤدي ممارسات تبرز االنيما  يا العم  إيجابية، وىذه المعالم تزيد من سيادةاتجاىات 

سيم يا تنمية العةقة يإل  تحقيا األىداف المرجوة من متطمبات الممارسة اإلرشادية، و 
اإليجابية بين المرشد الطةبا وميامو الوظيفية المتنوعة، وبالتالا يأن األدوار المطموبة من 

و العةقة تتةش  ييو المظاىر الروتينية وتبرز يي إيجابا با تتحو  إل  ارتباطالمرشد الطة
االنسجام الحقيقا ، والذي يعتبر الباعث الفعما  بما يبرزالوجدانا القاجمة عم  االرتباط 

، حيث يتجم  الشعور بالحماس والحرص عم  إعطاء المتطمبات يا العم  لةنيما  
وىذه . .الفرد يا وظيفتو انيما االىتمام الةزم بما يؤدي ال  الوظيفية والميام العممية 
يعد من العوام  المساعدة عم  ظيور ميارات إدارة الذات  ، كونالنتيجة تعد منطقية جداً 

لممرشد الطةبا يا اداء ميامو  يا العم  ، وكمما زاد االنيما   يا العم تحقا االنيما  
 . ناجحة عم  إدارة ذاتو بطريقة  عم  قدرتو مؤشراً  ذل كان  ،العممية

دارة الذات " توجد عةقة  ارتباطية دالة إحصاجيا بين والرضا المينا لثانا الفرض ا لدى وا 
." ولمتحقا من ىذا الفرض تم استادام معام  ارتباط بيرسون لمعرية العةقة  البحث عينة

ن والمرشدات الطةبيات  المرشدي الرضا المينا  لدى عينة الدراسة منبين إدارة الذات و 
 والجدو  التالا يوضج ذل 
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 (99جذول )

 (399إداسة انزاث وانشضب انًهٍُ)ٌ =  حببط بٍُ دسجبث انعُُت عهً يقُبطيعبيالث االس

 االَهًبك                                

  إداسة انزاث

 انشضب عٍ

 انبُئت

 انخعهًُُت

انشضب عٍ 

نُبث آ

انخقىَى 

 واالششاف

انشضب عٍ 

انخذيبث 

 االسشبدَت 

انذسجت 

 انكهُت 

394. إداسة انىقج
**

 .336
**

 .541
**

 .501
**

 

508.  انزقت ببنزاث
**

 .419
**

 .656
**

 .627
**

 

483. يىاجهت انًشكالث
**

 .408
**

 .665
**

 .612
**

 

533. انذسجت انكهُت إلداسة انزاث
**

 .449
**

 .722
**

 .672
**

 

من الجدو  السابا أن معامةت االرتباط بين درجة ك  من إدارة الذات وأبعادىا ، يتضج 
وجميعيا قيم موجبة ؛ مما يشير  (4,., والرضا المينا وأبعاده دالة إحصاجيا عند مستوى 

إل  وجود عةقة ارتباطية موجبة دالة إحصاجيا بين ك  من إدارة الذات والرضا المينا لدى 
 ، الذي يد  عم  وجود عةقة طردية بين إدارة الذات والرضا المينا راألمعينة الدراسة 

بمعن  أن زيادة مستوى إدارة الذات يؤدي إل  زيادة الرضا وبذل  يتحقا الفرض الثانا،  
 )وىذه النتيجة تتفا و دراسة ور  وآارون . ،المينا لممرشدين والمرشدات الطةبيات

Worreel et al, 2006) أن الرضا المينا يزداد كمما تويرت األنشطة أظيرت التا  و
( والتا توصمت إل  وجود عةقة دالة 2,41والواجبات المرتبطة بالوظيفة؛ ودراسة محمد  

توصمت إل  وجود و ( 2,49بين الذات المينية والرضا الوظيفا، ودراسة سيير نجاجرة  
دارة يجة إل  أن تواير ميارات إويرد الباحث ىذه النت، عةقة بين إدارة الذات والتوايا المينا

ياإلدارة يم يا زيادة الشعور بالرضا المينا لدى المرشد الطةبا، الذات بأبعادىا الماتمفة يس
، والتا توجو  ،الذاتية الموجية نحو استادام كاية اإلمكانات والقدرات الشاصية والمينية

الطةبا يا قدرتو عم   نحو تحقيا االىداف الماطط ليا يساعد عم  تعزيز ثقة المرشد
ستساعد المرشد الطةبا عم  قت مستويات إدارة الذات يأنيا ما تحق  ومت، النجاح المينا

النجاح المينا يتوقف إل  حد كبير و اإلنجاز، وتواير ىذا االنجاز يؤدي إل  النجاح المينا، 
ب المينا، عم  مدى رضا الفرد عن ذاتو يا شت  الممارسات الحياتية، ومن ضمنيا الجان

المينية والمرتكزة والذي ال يتأت  إال من مجموعة العوام  والممارسات الفاعمة يا الممارسة 
( Yiqun  & Zheng، 2,42 إليو يؤكد ذل  ما أشار من اإلدارة الذاتية ،عم  مستوى عا  

ن درجة متقدمة م ىو النجاح يا إدارة الذات، وبالتالا يأن تحقيا حقيقتوالنجاح يا من أن 
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يحتاج إل  تنمية عدد من الميارات  لممشتغ  يا تقديم ادمات اإلرشاد النفساالرضا المينا 
 .من إدارة ذاتو بطريقة ياعمة  والتا تمكن

بين المرشدين ال توجد يروا ذات داللة إحصاجية يا إدارة الذات " :ثالثالالفرض  
رض تم استادام ااتبار ىذا الفصحة لمتحقا من والمرشدات بمدارس إدارة تعميم جازان " و 

 درجات المرشدين والمرشدات الطةبيات لمعرية الفرا بين متوسطا لعينتين مستقمتين  "ت" 
 عم  مقياس إدارة الذات ، والجدو  التالا يوضج ذل  .

 (93جذول )

 قًُت "ث"  نًعشفت انفشق بٍُ يخىسطٍ دسجبث انزكىس واإلَبد عهً يقُبط إداسة انزاث

نًخىسط ا انعذد انًجًىعت

 انحسببٍ

االَحشاف 

 انًعُبسٌ

يسخىي  قًُت )ث(

 انذالنت

 0.01 26.751 5.366 72.608 143 ركىس

 2.597 84.705 183 إَبد

يتضج من الجدو  السابا ما يما : أن قيمة "ت" لمعرية الفروا يا الدرجة الكمية   
يا عند مستوى ( وىا قيمة دالة إحصاج23.254إلدارة الذات يا ضوء متغير النوع بمغت  

وتعزى ، ؛ مما يشير إل  وجود يرا دا  إحصاجيا بين الذكور واإلناث يا إدارة الذات4,.,
حيث كان مرشدات الطةبيات، أعم  متوسط حسابا وىا مجموعة الىذه الفروا لصالج 

، . وبالتالا يأن الفرض الثالث لم يتحقامرشدينالمتوسط الحسابا ليا أعم  من مجموعة ال
أظيرت وجود يروا دالة (، والتا 2,49الية م  دراسة سيير نجاجرة ت النتيجة الحوقد اتفق

ييما ااتمفت م  دراسة  إحصاجيًا يا مستوى إدارة الذات تبعًا لمتغير الجنس ولصالج اإلناث،
دالة إحصاجيًا يا  أظيرت عدم وجود يرواالتا و  (؛2,42قديج  ودراسة ؛(2,43العقاد  

ممارساتين  يا يبدينويرى الباحث أن المرشدات الطةبيات  غير الجنس،إدارة الذات تبعًا لمت
د نالداجم والمستمر إل  تقديم ذواتيالسعا  الوظيفية والثقة  ارتيا بصورة تعتمد عم  التاطيطوا 

 وىا ممارسات تعم  عم  إظيار مستوى مرتف  من، بالنفس والتواص  الجيد م  اآلارين
أدارة الذات تعتمد بشك  رجيسا عم  ي ،شادية يا المدارسالتمكن يا إدارة العممية اإلر 

االستراتيجيات يا ح  المشكةت والسعا إل  بناء العةقات اإليجابية م  تنوع التاطيط الجيد و 
ظة بشك  أدا وىذه االستراتيجيات ممحو ، المحيطين سواًء كان يا الوسط المدرسا أو اارجو

ن اإلناث يسعين ال  التنظيم يا حياتين يا شت  إحيث ، الذكور أكبر مما لدىلدى اإلناث 
 أن  يا حين ،وذل  مممج ظاىروالسموكيات واالنفعاالت، وااصة يا العةقات تفريعاتيا، 
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 ضعفيم يا وذل  قد يس  جاز المطموب منيم،نيا إالتوقعات تتباين و  ،أدوارىم دالرجا  تتعد
يا إظيار  ، األمر الذي أسيم رشداتالمقدرتيم عم  إدارة ذواتيم بالصورة الموجودة لدى 

  .النتيجة الحالية
االنيما  يا العم  درجات إدارة الذات بمعمومية بدرجة " يمكن التنبؤ الراب  الفرض  

." لمتحقا من ىذا   بمدارس إدارة تعميم جازان المرشدين الطةبيينوالرضا المينا لدى 
لمعرية إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية  الفرض تم استادام تحمي  االنحدار المتعدد المتدرج

المرشدين إلدارة الذات من اة  ك  من االنيما  يا العم  والرضا المينا لدى عينة 
 ، والجدو  التالا يوضج ذل .الطةبيين

 (99جذول )

 ب انًهٍُقًُت )ف( نًعشفت إيكبَُت انخُبؤ بئداسة انزاث يٍ خالل االَهًبك فٍ انعًم وانشض 

 قًُت )ف( يخىسط انًشبعبث دسجبث انحشَت يجًىع انًشبعبث يصذس انخببٍَ
يسخىي 

 انذالنت

 2270.540 2 4541.079 االَحذاس
144.297 

 

.000 

 
 15.735 140 2202.921 انبىاقٍ

  142 6744.000 انًجًىع

الدرجة الكمية أن قيمة "ف" لمعرية إمكانية التنبؤ ب يتضج من الجدو  السابا ما يما : 
( وىا قيمة دالة 411.292إلدارة الذات من اة  االنيما  يا العم  والرضا المينا بمغت  

االنيما  ؛ مما يشير إل  إمكانية التنبؤ بأدارة الذات من اة   4,.,إحصاجيا عند مستوى 
سيام اإل(45رقم  ويوضج الجدو  المرشدين الطةبيين،  العم  والرضا المينا لدىيا 

 .ا المينا يا التنبؤ بأدارة الذاتلنسبا لك  من االنيما  يا العم  والرضا
 (99جذول )

 يعبيم االسحببط انجضئٍ ويعبيم انخفسُش نكم يٍ االَهًبك فٍ انعًم وانشضب انًهٍُ يع إداسة انزاث 

 انًُىرس 9س انجضئٍ 9س س انجضئٍ انًخغُش
االسهبو 

 انُسبٍ%

االَهًبك فٍ 

 انعًم
.611 .373 .367 36.7 

 10.2 102. 112. 335. انشضب انًهٍُ

أن معام  االرتباط الجزجا لةنيما  يا العم  بمغت  ( 45رقم   يتضج من الجدو  
( وبمغت قيمة معام  التفسير النياجا المصاحب لداو  المتغيرات إل  معادلة 344., 

يا التنبؤ ( % 63.2  ، وىذا معناه أن االنيما  يا العم  يسيم بنسبة(632., االنحدار
وقيمة معام  (؛  665.,  بأدارة الذات .كما بمغت قيمة معام  االرتباط الجزجا لمرضا المينا
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يا التنبؤ بأدارة  ( ,2,4   عناه أن الرضا المينا يسيم بنسبة( وىذا م4,2.,التفسير  
 .مرشدين الطةبيينالذات لدى عينة ال

 (99جذول )

نًعُبسٌ وانقًُت انخُبؤَت نكم يٍ االَهًبك فٍ انعًم وانشضب انًهٍُ فٍ انخُبؤ يعبيم االَحذاس وانخطأ ا

 إداسة انزاث

انخطأ  B انًخغُش

 انًعُبسٌ
 "رببج  قًُت "ث

 االَحذاس

االَهًبك فٍ 

 انعًم
.707 .078 .604 

**
9.121 

12.576 

 279. 068. 287. انشضب انًهٍُ
**

4.206 

التنبؤية لك  من االنيما  يا العم  والرضا المينا  يتضج من الجدو  السابا أن القيمة 
( وىا قيم دالة إحصاجيا عند 1.2,3 – 9.424لمتنبؤ بأدارة الذات بمغت عم  الترتيب  

، وعم  ىذا يمكن كتابة معادلة االنحدار 42.523، كما بمد ثابت االنحدار  4,.,مستوى 
يا االنيما  ×  2,2.,+42.523إدارة الذات =  : لدى عينة الذكور عم  النحو اآلتا

 الرضا المينا.×  212.,العم  + 
منطقية ىذه النتيجة بمنطقية العةقة بىين إدارة الذات م  ك  من  مما يؤكد الربط بينو   

يا العم  والرضا المينا  لدي المرشدين الطةبيين والمرشدات الطةبيات،  والتا  االنيما 
ا ، وبالتالا يأن العةقة عندما تكون موجبة ودالة األو  والثانسبا إيضاحيا يا الفرضين 

إحصاجيًا بين المتغيرين،  أمكن بالتالا التنبؤ بأحدىما بداللة المتغير اآلار، ويا ىذا الفرض 
اعتمادا عم   ،يا التنبؤ بأدارة الذات ماينيما  يا العم  والرضا المينا أسمن اال  يأن كةً 

الجيد، وبالتالا يأن المرشدين الطةبيين يعممون عم   ألداءل يييئكون االنيما  يا العم  
بأدارة الذات، كما أن  الرضا  اً ما يجع  االنيما  منبج مصادرىم الذاتية والتنظيميةتطوير 

المينا والذي يتنبأ بدرجة إدارة الذات كون إدارة الذات كممارسة تساعد عم  زيادة الشعور 
ويا استراتيجيات معينة يعزز الشعور بالرضا  بالرضا المينا، وذل  نات  من أن العم 

 المينا . 
االنيما  يا العم  درجات دارة الذات بمعمومية بدرجة إ" يمكن التنبؤ الفرض الاامس : 

لمتحقا من ىذا و ." بمدارس إدارة تعميم جازان المرشدات الطةبيات  لدىوالرضا المينا 
رج لمعرية إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية الفرض تم استادام تحمي  االنحدار المتعدد المتد
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 التالاك  من االنيما  يا العم  والرضا المينا ، والجدو  درجات إلدارة الذات من اة  
 يوضج ذل .

 (99جذول )

ل االَهًبك فٍ انعًم وانشضب انًهٍُ نذي قًُت )ف( نًعشفت إيكبَُت انخُبؤ بئداسة انزاث يٍ خال

 إداسة حعهُى جبصاٌ ًذاسطبانًششذاث 

 قًُت )ف( يخىسط انًشبعبث دسجبث انحشَت يجًىع انًشبعبث يصذس انخببٍَ
يسخىي 

 انذالنت

 6722.707 1 6722.707 االَحذاس
342.094 

 

.000
b

 

 
 19.652 181 3556.943 انبىاقٍ

  182 10279.650 انًجًىع

يتضج من الجدو  السابا ما يما :أن قيمة "ف" لمعرية إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية  
( وىا قيمة دالة 91,.612إلدارة الذات من اة  االنيما  يا العم  والرضا المينا بمغت  

االنيما  ؛ مما يشير إل  إمكانية التنبؤ بأدارة الذات من اة  ( 4,., إحصاجيا عند مستوى 
سيام النسبا لك  من االناث. ويوضج الجدو  التالا اإل والرضا المينا لدى عينة العم يا 

 ناث.التنبؤ بأدارة الذات لدى عينة اإل االنيما  يا العم  والرضا المينا يا 
 (99جذول )

يعبيم االسحببط انجضئٍ ويعبيم انخفسُش نكم يٍ االَهًبك فٍ انعًم وانشضب انًهٍُ يع إداسة انزاث 

 ذاث بًذاسط إداسة حعهُى جبصاٌانًششنذي 

 انًُىرس 9س انجضئٍ 9س س انجضئٍ انًخغُش
االسهبو 

 انُسبٍ%

االَهًبك فٍ 

 انعًم
.809 .654 .652 

65.2 

يتضج من الجدو  السابا أن معام  االرتباط الجزجا لةنيما  يا العم  بمغت  
يرات إل  معادلة ( وبمغت قيمة معام  التفسير النياجا المصاحب لداو  المتغ1,9., 

يا (%  35.2   بما نسبتو، وىذا معناه أن االنيما  يا العم  يسيم (352., االنحدار 
 التنبؤ بأدارة الذات .

 (90جذول )

يعبيم االَحذاس وانخطأ انًعُبسٌ وانقًُت انخُبؤَت نكم يٍ االَهًبك فٍ انعًم وانشضب انًهٍُ فٍ انخُبؤ 

 إداسة انزاث

 B انًخغُش
انخطأ 

 ُبسٌانًع
 "قًُت "ث 

رببج 

 االَحذاس

االَهًبك فٍ 

 انعًم
1.125 .061 .809 **18.496 9.796 
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يتضج من الجدو  السابا أن القيمة التنبؤية  لةنيما  يا العم  يا التنبؤ بأدارة الذات  
، كما بمد ثابت االنحدار  4,.,( وىا قيمة دالة إحصاجيا عند مستوى 41.193بمغت عم   

 :ىذا يمكن كتابة معادلة االنحدار لدى عينة االناث عم  النحو اآلتا ، وعم (293,9 
ويرد الباحث ذل  إل  أن المرأة  .االنيما  يا العم  ×  4.425+9.293إدارة الذات =  

وكفاءتيا يا إثبات وجودىا العاممة يا قطاع التعميم يا ظ  سعييا الدؤوب لمتميز، السعودية 
الداجم إلبراز وسعييا  ،إدارة ذاتيا منإبراز تمكنيا يم يا أس ذل  قد اية األصعدة يأنوعم  ك
 منيا ةالمطموب دواريا عمميا وحرصيا عم  الوياء بمستمزمات األ انيماكيايأن وبالتالا  ذل  

كما تم حساب القيمة التنبؤية لمتغير الرضا  ،ساعد عم  التنبؤ بأدارة ذاتيا ما ،أمر متوق 
 االنحدار، والجدو  التالا يوضج ذل  . المينا الذي لم يدا  معادلة

 (99) جذول

 انقًُت انخُبؤَت نًخغُش انشضب انًهٍُ فٍ إداسة انزاث نذي عُُت اإلَبد

 يسخىي انذالنت قًُت )ث( انًخغُش 

 غُش دال 1.034 ٍُ هانشضب انً

 يتضج من الجدو  السابا أن القيمة التنبؤية لمرضا المينا يا التنبؤ بأدارة الذات لدى 
( وىا قيمة غير دالة إحصاجيا لذا لم يدا  متغير الرضا 61,.4بمغت  المرشدات الطةبيات 

أن قدرة المرأة عم  تحم  الضغوط قد يعود إل  ذل  أن الباحث ويرى ، المينا معادلة االنحدار
مستوى  م بشك  مباشر عيؤثر ضغوط العم  وبالتالا يمواجية ، أق  من قدرة الرج العممية 
ل  أن عدم الرضا عن العم  يرتبط بالضغوط ت الدراسات إمحيث توص ، لديياالوظيفا الرضا 

  أن المرشدات وكون المرأة مناط بيا عدد من المسؤوليات المينية إضاقة الالنفسية 
والمسؤوليات والتا يق   بعضيا اارج يا المدارس عدد من الواجبات  الطةبيات يناط بين
سيام لمرضا المينا يا التنبؤ بأدارة قد أدى إل  عدم وجود إأن ذل  يميامين الرسمية، 

دارة الذات حيث كانت قيمتي رجة أق  من د االذات. أكد ذل  درجة العةقة بين الرضا المينا وا 
دارة الذات العةقة بين االنيما  يا العم  كون المرشدة إل  كما يرد الباحث ىذه النتيجة  .وا 

عم  الوياء بشت  تم   متعددة، ويقابميا حرص من المرشدة يةالطةبية تواجو بأعباء عمم
المتطمبات متنوعة يأن ذل  أثر بشك  كبير عم  تحقيا مستوى الرضا  وألن ،االلتزامات

 .المينا وأضعف من درجة إسيامو يا التنبؤ بأدارة الذات
لعم  بمعمومية درجات االنيما  يا ا الفرض السادس " يمكن التنبؤ بدرجة إدارة الذات 

والرضا المينا لدى عينة البحث الكمية " ولمتحقا من ىذا الفرض تم استادام تحمي  االنحدار 
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المتعدد المتدرج لمعرية إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية إلدارة الذات من اة  درجات ك  من 
 االنيما  يا العم  والرضا المينا، والجدو  التالا يوضج ذل . 

 (99جذول )

 عشفت إيكبَُت انخُبؤ بئداسة انزاث يٍ خالل االَهًبك فٍ انعًم وانشضب انًهٍُقًُت )ف( نً

 قًُت )ف( يخىسط انًشبعبث دسجبث انحشَت يجًىع انًشبعبث يصذس انخببٍَ
يسخىي 

 انذالنت

 5637.550 2 11275.100 االَحذاس

 17.923 323 5789.059 انبىاقٍ 0.01 314.547

  325 17064.160 انًجًىع

ضج من الجدو  السابا ما يما :أن قيمة "ف" لمعرية إمكانية التنبؤ بالدرجة الكمية يت 
( وىا قيمة دالة 641.512إلدارة الذات من اة  االنيما  يا العم  والرضا المينا بمغت  

؛ مما يشير إل  إمكانية التنبؤ بأدارة الذات من اة  العم   4,.,إحصاجيا عند مستوى 
سيام النسبا لك  من االنيما  يا العم  والرضا الجدو  التالا اإل ويوضجوالرضا المينا. ، 

 المينا يا التنبؤ بأدارة الذات لدى العينة الكمية.
 (99جذول )

 يعبيم االسحببط انجضئٍ ويعبيم انخفسُش نكم يٍ االَهًبك فٍ انعًم وانشضب انًهٍُ يع إداسة انزاث

 س انجضئٍ انًخغُش
 9س

 انجضئٍ
 انًُىرس 9س

االسهبو 

 انُسبٍ%

 37.5 375. 381. 618. االَهًبك فٍ انعًم

 18.8 188. 197. 444. انشضب انًهٍُ

يتضج من الجدو  السابا أن معام  االرتباط الجزجا لةنيما  يا العم  بمغت  
( وبمغت قيمة معام  التفسير النياجا المصاحب لداو  المتغيرات إل  معادلة 341., 

% يا التنبؤ  62.5وىذا معناه أن االنيما  يا العم  يسيم بنسبة  (، 625.,االنحدار   
 بأدارة الذات .

؛ وقيمة معام  التفسير   111.,كما بمغت قيمة معام  االرتباط الجزجا لمرضا المينا  
 % يا التنبؤ بأدارة الذات .41.1( وىذا معناه أن الرضا المينا  يسيم بنسبة 411., 
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 (93جذول )

وانخطأ انًعُبسٌ وانقًُت انخُبؤَت نكم يٍ االَهًبك فٍ انعًم وانشضب انًهٍُ فٍ انخُبؤ  يعبيم االَحذاس

 إداسة انزاث

انخطأ  B انًخغُش 

 انًعُبسٌ
 "رببج  قًُت "ث

 االَحذاس

االَهًبك فٍ 

 انعًم
.836 .059 .651 14.121** 

10.209 

 **4.522 209. 048. 218. انشضب انًهٍُ

أن القيمة التنبؤية لك  من االنيما  يا العم  والرضا المينا  يتضج من الجدو  السابا 
( وىا قيم دالة إحصاجيا عند 10522 – 41.424لمتنبؤ بأدارة الذات بمغت عم  الترتيب  

 ، وعم  ىذا يمكن كتابة معادلة االنحدار 2,9.,4، كما بمد ثابت االنحدار  4,.,مستوى 
الرضا ×  241.,االنيما  يا العم  +  × 163.,+ 2,9.,4إدارة الذات =  كما يما:

المينا .ومن اة  النتاج  السابقة يتحقا صحة الفرض السادس ، حيث يمكن التنبؤ بأدارة 
الذات من اة  االنيما  يا العم  والرضا المينا. وتؤكد نتيجة الفرض الحالا نتيجة 

موجبة ودالة إحصاجيًا  الفرضين األو  والثانا والتا نص ك  منيا عم  وجود عةقة ارتباطية
دارة الذات والرضا المينا، ويرد الباحث ذل  إل  أن  بين إدارة الذات واالنيما  يا العم  وا 

نيما  يا دارة الذاتية يساعد عم  تحقيا اال تراعا تحقيا اإل باستراتيجياتإدارة الفرد لذاتو 
المطالب العممية، والوياء ظًا يا ظ  تواجد القدرة عم  مواجية ساجر العم ، والذي يبدو ممحو 

ظًا إال إذا كان لدى وذل  لن يكون ممحو  بالمسؤوليات المينية ما يوضج االنيما  يا العم 
المرشد الطةبا القدرة عم  إدارة ذاتو، والسعا يا الوياء بعناصر إدارة الذات، يؤكد ذل  ما 

ب المعززة ( عندما تناو  بعض الجوان,41،ص  2,42أشار إليو نجم يا الزبيدي  
تنفيذ برام  تأىيمية تساعد عم  إكساب العاممين الميارات الةزمة  ومنيا، لةنيما  يا العم 

ات تنما وميارات ح  المشكةت، وميارات صن  واتااذ القرار. وىذه الميار ، لمتواص  الجيد
التا  الفرد إلدارة ذاتو بطريقة مميزة ، وذل  يوضج الممارسات من الابرات الذاتية وتياء

تجع  االنيما  يا العم  يؤدي إل  أداء أيض ، حيث يةحظ سعا العاممين إل  تطوير 
مصادرىم الذاتية والتنظيمية. وكذل  الرضا المينا والذي يتنبأ بدرجة إدارة الذات يأدارة الذات 
كممارسة تساعد عم  زيادة الشعور بالرضا المينا ، وذل  نات  من أن العم  ويا 

معينة، سيؤدي ال  الشعور بالرضا المينا ويؤكد ذل  ما ذكره   استراتيجيات
 Ducheva,2005  من أن تحقيا النجاح المينا والوصو  إل  درجة متقدمة من الرضا )
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المينا  يحتاج إل  تنمية عدد من الميارات التا تمكن المرشد المدرسا من إدارة ذاتو 
دارة الذات ويحقا مكوناتيا يأن ذل  يساعد بطريقة ياعمة. إن المرشد عندما يمتم  مقومات إ
ستنادّا عم  ي يؤديو ، ويتوير لو ىذا الشعور اعم  زيادة شعوره بالرضا المينا عن عممو الذ

الوياء بالعناصر المساعدة عم  تحقيا النجاح المينا والذي يوير درجة عالية من الشعور 
 جة إدارة الذات.  بالرضا المينا، وبالتالا يأن الرضا المينا يتنبأ بدر 

 :التىصًات 

ليا   ، لمااالىتمام بدعم وتحسين مقومات بيجة العم  لدى العاممين يا اإلرشاد الطةبا-4
، كما أن ىذه النجاح المينا ل  تعزيز ذواتيم وتحسين بالسعا إمن عةقة واضحة 

  الممارسة تزيد من جاذبية العم  لدييم وبالتالا يزداد ارتباطيم بأعماليم .
 لما رشاد الطةباإدارة الذات لدى العاممين يا اإل  ليات المساعدة عم  تعزيزباآل االىتمام– 2

 ليا من عةقة واضحة باالنيما  يا العم  والرضا المينا  .
تعزيز العناصر المساعدة عم  زيادة مستوى االنيما  يا العم  والرضا المينا لدى – 6

يا من انعكاس إيجابا عم  الممارسة المينية، المرشدين والمرشدات الطةبيات لما ل
 وكذل  عم  زيادة التفاع  اإليجابا بين مكونات العم  المدرسا . 

الطةبيين والمرشدات اىتمام وزارة التعميم بأقامة الدورات التدريبية التا تبصر المرشدين – 1
ندماجيم يا العم  يا زيادة ا إدارة الذات، والجوانب التا تسيم باستراتيجياتالطةبيات 

 والرضا المينا . 
حث الباحثين عم  إجراء العديد من الدراسات واألبحاث  التا تتناو  " االنيما  يا  – 5

دارة الذات " وذل  ألىمية مث  ىذه المتغيرات يا تحسين وزيادة  العم  والرضا المينا وا 
المتغيرات من جية بحاث التا تناولت تم  الطةبا ، وقمة األ اإلرشادياعمية العم  

 أارى.
العم  عم  تممس االحتياجات المينية واإلنسانية لدى المرشدات الطةبيات ، م   – 3

االىتمام بتييجة الظروف المناسبة لين داا  المدارس مما يساعد عم  زيادة مستوى 
 الرضا المينا .
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 املزادع

 املزادع العزبًُ: أواًل:

: دار المعرفة إلسكندريةاسي وتطبيقاتو الجماعية. فج النال. الع(م2008)بو زيد، مدحت.ا
 .الجامعية

، مجمة لممعمم الميني بالتوافق وعالقتيا الذات إدارة ميارات(.2002أبو مسمم ، محمود أحمد )
 .202-081، ( 22)بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة ، 

ثيمية التم األنظمةفي ضوء  االجتماعيبالذكاء  وعالقتيا.إدارة الذات (م2000)ياسرة  بوىدروس،أ
والنفسية  . مجمة العموم التربويةاألقصىوقات في جامعة فلدى عينة من الطالبات المت المتغيراتوبعض 
 .201-913(، 01)0  ،بالبحرين

في مدارس التعميم العام،  (.دليل المرشد الطالبي2000اإلدارة العامة لمتوجيو واإلرشاد )
 : وزارة المعارف، شؤون الطالب.الرياض

ىـ( : التفاؤل و التشاؤم وعالقتيما بالرضا الوظيفي لدى عينـة من 0228فرح عبدااهلل )بالبيد ، م
المرشدين المدرسين بمراحل التعميم العام بمحافظة القنفذة، رسالة ماجستير غيـر منشـورة ،كمية التربية 

 .،جامعة أم القرى
ذاتيًا لدى معممي المدرسة  (. إدارة الذات وعالقتو بالتعمم الموجو2003جابر ، عيسى عبداهلل )

 244 -222(، 02المتوسطة بالكويت ، مجمة بحوث التربية النوعية ، مصر ، )
رد، القاىرة: مكتبة النيضة فنظريات مختارة في خدمة ال (م2000)ر عوضصجبل، عبد النا 

 صريةالم
بمستوى  قتو الوع المدارس مديروط القيادي الذي يمارسو النم .(2008)عبود محمد راحشة،الح

 22طفمية ، مجمة جامعة دمشق ، ال ظةفمحا يف موالتعم التربية مديرية في لممعممين  الوظيفي الرضا
(0) ،929- 912 

 .المصرية الكتب دارمصر:  .والعالج سباباأل دارياإل حباطاإل(. 2009أحمد)   حسنين،
 .والنشر تدريبلم العربية المجموعة

الدار اإلسكندرية :سموك التنظيمي، ال .(0331سعيد ) مدمح الحناوي ، محمد صالح و سمطان ،
  .الجامعية لمطباعة والنشر 

وتطبيقاتو في العمل. عمان: دار وائل لمتوزيع  اإلداري( عمم النفس  2003)الدليمي، عمي
 والنشر.
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ضة إدارة يلناوصناعة التغيير و (. أسس وميارات إدارة الذات 2001إبراىيم رمضان ) ،الديب 
 ترجمة و النشر و التوزيع.لمالقرى أم مؤسسة : مصر الوقت.

، القاىرة : دار األندلس الجديدة لمنشر 0(. دليل الشباب الى النجاح ، ط 2008) ، أكرمرضا
 والتوزيع .

(.العالقة بين مستوى اتقان ميارات إدارة الذات واالداء 2000الزاكي ، منى و الشامي ، إيناس )
في كمية االقتصاد المنزلي ، جامعة األزىر ،المؤتمر العممي السنوي العربي التدريسي لمطالبة المعممة 

 412-493، (0)السادس ، كمية التربية النوعية بالمنصورة ، محكمة مصر ،
الذات المينية لدى المرشدات الطالبيات بمدارس محافظة الرس في  (.2003الزايد، أمل صالح)

 .911 -920، (20 ) 0 في التربية.مجمة البحث العممي ، ضوء بعض المتغيرات
منبئات الرضا عن (. 2001الزبون ، سميم عودة ، شديفات ، سمير عواد ، صقر، عصام .)

مجمة الزرقاء لمدراسات والبحوث  العمل لدى مرشدي التربية الخاصة بالمممكة األردنية الياشمية
  .00-0 ،(2 ) 01االنسانية، 

عزيز االستغراق الوظيفي لدى معممي ومعممات المدارس (.آليات ت2001الزبيدي، عقيل ىاشم )
 .222-049 (،039)الثانوية في جدة ، مجمة القراءة والمعرفة ، جامعة عين شمس، 

(.عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ، القاىرة : دار الفكر 0313السيد، فؤاد البيي )
 العربي.

 الحكومية المدارس في التربويين المرشدين الكامتدرجة  (.2001شاىين، محمد والقسيس آلين )
 المفتوحةمجمة جامعة القدس  التي يواجيونيا ، بالصعوبات  وعالقتيا اإلرشاديةالفمسطينية لمميارات 

 . 212 -224 ،( 08) 4،والدراسات التربوية والنفسية  لألبحاث
بالرضا الميني لدى  لتعاطف الوجداني وعالقتوا .(2008 ( صباحشحاذة ، أنس محمد  السقا، 

 .082-099 ،(023) 99المجمة التربوية  المرشدين النفسيين في مدارس محافظة دمشق الرسمية
الييكل دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط بين  (.2004الشنطي ،محمود عبدالرحمن )

-021، (2) 01،  اإلنسانيةغزة، سمسمة العموم  - األزىرمجمة جامعة واألداء الوظيفي ، التنظيمي 
080. 

(.الرضا الوظيفي وعالقتو ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى المعممين، 2008شرير)، الشيخ
 .100 -189(، 0) 01مجمة الجامعة اإلسالمية " سمسمة الدراسات االنسانية"، 

الشخصية المنتجة وعالقتيا بإدارة االنفعاالت لدى المرشدين ( 2002صالح ، أصاد خضير )
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، العراقنالتربويي
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المرشدين  لدى المينية بالضغوط وعالقتو الوظيفي (.الرضا2008العامري ، عمي محسن )
   .422-404(، 21التربويين، مجمة العموم النفسية، )

الوظيفي والتكيف النفسي لدى (.الضغوط المينية وعالقتيا بالرضا 2001محمد ) عايش،
المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية ، 

 جامعة األقصى . غزة
ت، اإلسكندرية : الدار المنظمافي  الوظيفي الرضا (.2002، صالح الدين محمد )الباقي عبد
 .الجامعية 

وأثره عمى إنتاجية العمل، المجمة العربية  الوظيفي الرضا م)0334خالق ، ناصف )ال عبد
 . 92ــ 22، (0) 1، دارةإلل

(.معجم عمم النفس والطب النفسي، الجزء 0330عبدالحميد، جابر و كفافي ،عالء الدين )
  .الرابع، القاىرة : دار النيضة العربية

ية اإلنجاز لدى األخصائي النفسي الرضا الميني وعالقتو بدافع(.2020ىشام إبراىيم ) ،عبداهلل
 .12-0(، 001، مجمة دراسات تربوية ونفسية، )المدرسي

فعالية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني وأثره عمى الرضا .( 2003اهلل، ىشام إبراىيم ) عبد
  .000 -21(، 02)الميني لممرشد المدرسي ، مجمة كمية التربية ، جامعة قناة السويس ، 

 العاممة لممرأة الوظيفي الرضا عمى وانعكاسيا الذات إدارة (.2001)أحمد بنت سميرةلي ، العبد
 لمقراءة المصرية الجمعية - التربية كمية، جامعة عين شمس، والمعرفة القراءة مجمة ،الصحي بالقطاع
 .994-900(، 032، )والمعرفة

الوظيفي لدى المرشدين  سااإلزعاجات اليومية وعالقتيا باالنغم(.2003سالم حميد )عبيد،
 .80-49(، 2) 48، مجمة األستاذ لمعموم االنسانية واالجتماعية التربويين

(.مستوى االنيماك الوظيفي لدى مديري مدارس المرحمة 2008العطية، رعد وسالم، ميا )
 .2308 -2301(، 2) 23كمية التربية لمبنات،  مجمةاالبتدائية في بغداد، 

 المرشدين لدى وعالقتو بإدارة الذات واالحتراق النفسي ضبطال مركز(.2001)فؤاد ، العقاد
 . األقصى ، غزة ماجستير غير منشورة ، جامعة  ، رسالةغزة في محافظة التربويين

ضغوط العمل لدى العاممين في المكتبات الجامعية الحكومية والخاصة  (.2002عميان، ربحي) 
 .  940-992(، 22) 23 ة اإلنسانية(،، مجمة دراسات )العموم التربويفي األردن

نيو القاىرة : ،(. الرضا الوظيفي وميارة إدارة ضغوط العمل2004عصام عبد المطيف ) ،عمر
 لينك لمنشر والتدريب.
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لدى زوجات  االنفعالي باالتزان وعالقتياالذات  إدارة.(2001هلل )أميمة جبر عبد اعوض ، 
 .غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة ااٍلسالمية ،غزة، رسالة ماجستير عمى غزة 2002شيداء حرب 

الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية بمحافظة حفر الباطن .(2003ىاني بن محمد )، الغامدي
العموم  -المجمة العممية لجامعة الممك فيصل ، الوظيفي لدى المعممين والمعممات باالستغراقوعالقتيا 

 .022-003، 20، اإلنسانية واإلدارية
س. القاىرة: الدار العالمية لمكتب فقوة السيطرة عمى الن .(2000 (فاضل، عمى رمضان

 .اإلنسانية
وااللتزام  الوظيفيةبين جوده الحياه  لمعالقةاالبعاد  ثالثيموذج ( ن2002قاسم ، ميرفت )

ة، رسالة دكتوراه لداخميا ةميدانيو عمى العاممين المدنيين بوزار  دراسة  العمل : يواالستغراق ف التنظيمي
  .غير منشورة ، جامعة عين شمس ، القاىرة

إدارة الذات والقدرة عمى التخطيط لدى المرشدين عالقتيا بالمناعة النفسية و  ( 2001بكر ) ،قديح
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة األقصى،  غزة غزة محافظاتالمدرسيين في 
 . إدارة الذات ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية .(2004) ، أحمدماىر

(.االنغماس الوظيفي وعالقتو بالثقة بالنفس لدى المرشدين التربويين 2001أسيل صبار )محمد، 
 030-014 ،(02) 2 مجمة كمية التربية لمعموم االنسانية ، ،، جامعة االنبار

لنفسيين ا الوظيفي لدى المرشدين اضقتيا بالر عالالذات المينية و  (.2008)الزبير ، عثمان محمد
  .233 -214(، 2/ 21) 02الخرطوم، مجمة الدراسات العميا بالنيمين ،  يةالفي المدارس الثانوية بو 

، اإلعدادية المرحمة لطمبة الذات إدارة لمقياس السيكومترية الخصائص(.2008محمد، فاطمة )
 .042 -003 ،(44) مجمة اإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس ،

الصحة النفسية والنجاح وعالقتيا (.الصالبة النفسية و إدارة الذات 2002محمود ، ىويدا حنفي )
األكاديمي في ضوء بعض المتغيرات لدى طالب الدبموم المينية بكمية التربية، مجمة دراسات عربية في 

  .108 -420( 9) 00عمم النفس ،مصر ، 
دراسة  ،الوظيفي قاالستغرافي تنمية  اوأثرىل (.جودة حياة العم2002)المغربي، عبدالحميد

ة الدراسات والبحوث مى المراكز الطبيـة المتخصصـة بجامعـة المنصــورة"، جامعة الزقازيق مجمميدانية ع
 .40 -0(، 2)التجارية، 

دار المسيرة لمنشر  :(.مبادي التوجيو واإلرشاد النفسي، عمان 2000ممحم ، سامي محمد )
 والتوزيع.
درا مجدوالي  األردن:، رات العولمة عميياوتأثي البشرية الموارد إدارة(.2002)سناف ،ويموسال
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