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دارس إدارة الذات وعالقتها بالتوافق المهني لدى المرشدين التربويين في الم

 الحكومية في محافظة بيت لحم

 الملخص  

ردر ادلذدتالدلتلد صادلل  ياللىادلل شل كادلت قلإيكا يابيكاإاهل اادللردسةادلتع  ادلوادلعالية

ادلل  جا دلللدرسادل كل يةا يا  ف ظةابيكال  ِال كاد لام قيصادهلد ادللردسةام ادستخلدم

ا اادالرمبفطيدللصفي ا لو اكفي  در ادللردسة ا  شل ا69) لره الدلبفلغا ال ا جتلع ال  شل (  يااد

ادللق امولي  ام  اليل ال  ِ ابيا اإ  ف ظة ا قيفس الهلف الللردسة ادالز ة ال قيفساف يس ادلذدت ردر 

ادلتلد صادلل  ي.

ابيكا ادِوفئيف اردلة ا الية امل ل ادلذدتالدلتلد صادلل  ياللىادلل شل كاإدظ  تادل تفئجاي  ه ردر 

ا. ل بةط رتةادلت قلإيكِالكف ااهذهادلعاليةا

ا  تلىاإردر ادلذدتاللىادلل شل كادلت قلإيكا يادلللدرسادل كل يةاكلفاملصلاادللردسةاإ لواين 

 لوا  بةا فليةابلغااادلثقةابفل فسيلاِولا جفلا فءابلر ةا فليةِالاا يا  ف ظةابياال  

ا%(91.2) ا جفل الإليه ا)ِ ا%(90.8دلتخطيطاب  بة ا جفل ا ليه اب  بة)ِ ا (89.6دالموفل ليهاِ

ا.(80.8دلتلدزناب  بة)ِالإليها جفلا(81.2إردر ادلليااب  بة) جفلا

فا فءابلر ةا فليةِاِيثابلغاا  تلىادلتلد صادلل  ياللىادلل شل كاظ  تادل تفئجاين ايكلفا يتض 

ها ل لاكلفادظ  تادل تفئجاي  اِا(0.25(الد   د ا عيفركا)2.42)لللر ةادليليةدللتلسطادل  فبيا

اللتغي دتادللردسةا)دلج سِالدللؤهلا  لقا يا  تلىاإر ف ادلذدتابيكادلل شل كادلت قلإيكامبع  در 

ا اكلف ادلخب  (ِ اي  الس لدت ادللردسة ا تفئج ادلل  يايظ  ت ادلتلد ص ا  تلى ا ي ا  لق ا ل ل اال ه

ا ا  لق الل لر ادلج سِ اللتغي  ادلت قلإيك اللل شل ك ادلعللي ادللؤهل ادللف  تي ِاللتغي  لوفلح
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فالستل دراس لدتا أيلالملصيادللردسةابا5لوفلحاذلكادلخب  الدتادلخب  اللتغي اس لل لرا  لقا

ا  ادلت قلإيك ادلل شل ك ار   ابيا ي ا  ف ظة ا ي ادل كل ية ادلللردس ادستل درااي اخالل ا ك ل  

لادللشكالتادلتيا اِل الت للاضغلطفتادلعللِ ا  تعل كابشكلاردئ  اليكل لد دلتلرإبالدلت فيز

ا  ا يا لل  ادالرشفرك.ملد  

 يللفتادللفتفِية:اإردر ادلذدتِادلتلد صادلل  يِادلل شلادلت قلك.دل
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Abstract  

 

The aim of the study is to identify the relationship between self-management and 

occupational adjustment among educational counselors in the public schools in 

Bethlehem Governorate. The study used the analytical descriptive approach for the 

entire study population who were (168) males and females counselors in Bethlehem 

governorate. There are two measurements that were designed for the study, which are 

a measurement for self-management and measurement for occupational adjustment. 

The results show that there was a statistically significant relationship between self-

management and occupational adjustment of educational counselors. 

 This relationship was a direct and positive relation, which means that the higher the 

self-management level of the counselors is, the higher the occupational adjustment is. 

The study also found that the level of self-management among the educational 

counselors in the public schools in Bethlehem governorate is high. The skill of self-

confidence reached (91.2%), followed by planning with (90.8%). Then, making 

contacts skill came with (89.6%) followed by time management with (81.2%) and 

finally achieving balance with (80.8%).The results showed that the level of 

occupational adjustment of the counselors also reached a high level, where the mean 

of the total score is (2.42) and the  standard deviation is (0.25). 

The results also showed that there was a slight difference in the level of self-

management among the educational counselors according to the variables of (gender, 

the academic qualification and years of experience). The results showed that there are 

no differences in the level of occupational adjustment of educational counselors 

according to the variables of (gender, the academic qualification and years of 

experience). Also, there are slight differences in favor of the Master’s degree holders, 

and there are slight differences also in favor of those with 5 years’ experience or less.  

The study recommends continuing to support the educational counselors in the public 

schools in Bethlehem governorate through continuing training and motivation in order 

to be always prepared to cope with the pressures of work and to solve the problems of 

their work. Also. 

Keywords, self-management , occupational adjustment, educational counselors 
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 الفصل األول

 االطار العام للدراسة

 المقدمة

للفءادل فسالدلت قيةابفلب ثا كاكلا فاتككايناتقللا كا  تلىادال جفزالدال تف يةاللىادهت ا 

دل وللا لوادال تف يةادلعفليةا تطلبام ظي ادللياالدلتخطيطالهادلف را يادللجتلعِاِيثاينا

ضلكادلللإفتا عي ةام ف لابشكلاكبي ا لوار عا  تلىادلثقةابفل فساللىادلف رادلعف لِالضبطا

فعفالمها يادلللديفادلتيام تفجاإلوامفيي الملبي ِالمعززا كا  تلىادموفلهابفآلخ إكاملدزناد 

ادلف ر.ااىلدستل درإةادلعاليةادلتيام   ا يار عا  تلىادال تفجالل

 كاه فامل هادلبفِثلنا يا جفلا ل ادل فسادلوادلب ثا يا كل فتاإردر ادلذدتالللصللاإلوا

للىادال  درا ياِيفم  ِا يفنادالهتلفمابإردر ادللياا كايه اام قيصا  بةا فليةا كادلب فءادلل ظ 

ادلقلر ا لوادردر ادللياامع يا  فام ادلب ثا يهالمأكيلهاكللرايسفسيال عفلا ياإردر ادلذدتِاإذاين 

ا ارلنام لإف ادلل لر ادلليا ا ي ادلل فم اد جفز ا لو امع يايدلقلر  ادلليا ام ظي  ال لم امأخي ِ ل

ا(.Powell, 2000  تلىادلضغلط)دالِبفطال لمادل ضفالر عا

ادلتخطيطاا الهل اآخ  ا كلن اإتجفر ابض لر  ادلتفيي  ا ي ايس لا ادلليا ام ظي  اإلو لدل ف ة

الإتيحا ابفلتعب الدلشعلر ادلف ر اللى ادال  فر ا كا  فص  اتقلل اداللللإفت ادللب يا لو  فلتخطيط

فئجالدالهلد الليسا لوالوادل تبلد يةاللىادلف رالملكي ها كادلت كيزا دإلدلف صةالت ليةادلقلردتا

(ِاإضف ةاإلوا كل فتايخ ىامعلايسفسيةا ياملكيكا2012 بلادل ليلِادبلا  ل الا  دءدتا)دإل

ادل د لا امعل ادللكل فت الهذه الدالموفلِ الدلتلدزن ابفل فس ادلثقة ا ي املثلا اذدمه اإردر  ا ك دلف ر
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ادلا يادلعللِالدال ل ف جا عادلز الءِالدلثقةادالسفسيالتلكيكادلف را كادل ضفاسلدءا يادل يف 

ا.(2011بقلرمها لواد جفزادلعلل)دلزد ليِا

ا ادل لفتاإلمعل امفف ل ا تيجة امتيلن الدلتي ابفلشخويةِ ادلل مبطة ادللففهي  ايب ز ا ك ادلذدت ردر 

ا ا لو ا فلقلر  اللف رِ الدال فعفلية الدال تلف ية الدلعقلية ادلإدلج لية ادلق دردت ابفل يف امخفذ لتولة

ا  ايل ادلعلل ا ي ادألدليل ية ادل يف  ا  فِي اإلواي الللصلل المل ي  ف ادلذدت ام فيز ا تطلب خ ى

  درِابفلل ل هابفختال ادألإردر ادلذدتامت  الادالتجفبيةا يادلتفيي الدللبفرر الدالستلتفعابفل يف ِا

مختلفابفل  بةاللف رادللدِلامبعفالللليفِابف تبفرهفاخطةاتضع فادلف رالزإفر اكففءمهاان ايلإلككا

ا.(2017)دلعف  كِاردر ادلذدتإط إصامطبيصادست دميجيفتاال عفليتها ك

ادل فسادلتيا ادلت قلكا كا لضل فتا ل  ادالرشفر ادال فعفالتايلإعل س لاا يادلتقليلا كاِل 

ادلتلد صادل ف يالدال تلف يِا ابفمجفه الر ع   دل لبيةاللىا كاتعف لنا كا شكالتا ياِيفم  ِ

ا اب د ج اخالل ا ك الدل ف فت ادل غبفت اإلوالم قيص الإؤرك اب يفم   ا تعلص ا ف اكل الل    م  ك

ا(.2007هليةادلل شلادلت قلكا)دلش يفلكِايام قيصادال جفزدتادلشخويةا كاه فاب زتا

ا الإعلل ادلت قلك ادلل شل اِل اإلو اإضف ة ادأل  درِ اللى ادل ضف ا  تلإفت ادلتيال  ع دللشكالت

ا املد    ِ ا كايشخفص ادأل  در ا لوام لإل اتعلل اليل ه اإضف ة اسلبييك ايشخفص إتجفبييكاإلو

ناتع ضهاإلوادلضغلطاب بباكث  ايلهذداتلككااشتوادلط قِد فعفالم  ابتلك   ادل يط  ا لوا

اهذه ا لع ايل ا لد   فِ ادلتي ادليل ية ا لي ف)دلعف زِاادللشكالت ادل يط   الصعلقه دللشكالت

ا(.2006

 فلشعلرابلالئلةاادلت قلكادلل شلااه ادشكفلادلتلد صادلتيات تف  ففا كايالإعلادلتلد صادلل  يايتض اا

 كادلل شل كالدللعلليكات قصالهااتضفادلز الءغبةا يادلتلدصلا عادلل ت شل كِاليدلعللِالدل ا

يثاإهلد ايا ا يادلعللاِل الدل عفر  ادلت قيةاان ادل ضفِ ادلت قلكاتعلا كايه ار فئ ا للية دلل شل
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ملد قها عا فاتقلمابها كاالدلتعلي ِالل لر ات   ا ياِلادليثي ا كادللشكالتِاتكلنا كادلل  

اي لفل.

ل ليهاتكلنادلل شلادلت قلكاب ف ةاإلوادلتلد صادلل  يا يا للهِاب يثاتكلناللتهادل ضفا كا

نام قيصادل للادلل  يات تفجاإلوام ليةادلل فردتاي(اDucheva, 2005هذدادلعللِالذل ا  ىا)

دتادلتيام ف لا لوامفف لادلف را عادلتيام ف لها لوادلقيفمابعللهاكإردر ادلذدتاكل  فا كادلل فرا

ِيفمهادليل يةابكففء ا فليةا كاخاللادلتخليا كادالِلدثادل لبيةِالدستخلدمادل ظ  ادالتجفبيةا يا

ادلتعف لا عادلللديفادللختلفةادلتياملد  ها يا لله.

دلل  يااعزإزادلتلد صل ظ داألهليةادردر ادلذدتابفل  بةاللل شلادلت قلكِاكل  فام   اكل فر ا يام

اي ا لوايرضادللديعالمطبيصا كل فتاللتهِ ادلعالية اهذه صبحا كادلض لركادلب ثا ياطبيعة

ردر ادلذدتا لوادلل شل كادلت قلإيكاللع  ةا لىاملد ق  ا عادلل  ةادلتياتعلللناب فِالم ل لا فاإ

ادلتيامإ ابفل فسالدالموفلا كادلعلد ل ادللياالدلتخطيطالدلتلدزنالدلثقة اكف اادردر  ؤركاإلواذد

دل يف ادليل يةاللل شلادال تلف يِالذل ام قيصادلتلد صادلل  يادذدا فام امطبيق فابشكلاكف لا يا

ادلذدتالدلتلد صادلل  ياللىادلل شل كا ابيكاإردر  ابب ثادلعالية ادلتلصلادليه ام فللادللردسة  ف

ادلت قلإيكا يادلللدرسادل كل يةا يا  ف ظةابياال  .

 مشكلة الدراسة 

ا ادلل شل كابفل ظ  اللى ادلل  ي ابفلتلد ص ال اليت ف ادلذدت ابإردر  ا تعلص ا يلف ادل فبص ادالرب إلو

دِااميفراميلنايليلة امل ادلعاليةاِج ادللردسفتادلتيا فيشااادلت قلإيكِال لتادلبفِثةاين ا  لفا ل 

ادل غبةا يارردسةا ل شلادلعاليةابيكادردر ادلذدتابكف ةا كل فم فا عادلتلد صادلل  يالليل لالل  ف

دردر ادلذدتاتلككادنام قصادل ضفا كاا(ا يارردست فابأن ا2017ذام ىادل  قيالدلعبللي)إدلت قلكِا



5 

 

ا(ِا2012دللظيفةِالهلا فاملصلاادليها بلادل ليل) هذهادللردسةام فللادال فبةا لوال ليها إن 

ادلت فؤلادل ئيسادلتفلي:ا

ين التربويين في المدارس الحكومية في ما العالقة بين إدارة الذات والتوافق المهني لدى المرشد

 ؟محافظة بين لحم

 أسئلة الدراسة 

ا؟  ف ظةابياال  ادلللدرسادل كل يةا ياللىادلل شل كادلت قلإيكا يردر ادلذدتاإ فا  تلىا .1

  ف ظةابيااادلللدرسادل كل يةا ياللىادلل شل كادلت قلإيكا ي فا  تلىادلتلد صادلل  يا .2

 ؟ال  

اإ .3 ابيك ا الية اه فك ادلللدرساهل ا ي ادلت قلإيك ادلل شل ك اللى ادلل  ي الدلتلد ص ادلذدت ردر 

 ؟دل كل يةاا يا  ف ظةابياال  

 ياادلللدرسادل كل يةاللىادلل شل كادلت قلإيكا يردر ادلذدتاهلاه فكادختال ا يا  تلىاإ .4

امعزىاللتغي دتادللردسةا)دلج سِادللؤهلادلعلليِاس لدتادلخب  (؟ا  ف ظةابياال  

اللىادلل شل كادلت قلإيكا يا  ف ظةابياال  دلتلد صادلل  ياختال ا يا  تلىاهلاه فكاد .5

امعزىاللتغي دتادللردسةا)دلج سِادللؤهلادلعلليِاس لدتادلخب  (؟

 أهمية الدراسة

 همية الدراسة في:تتمثل أ

  األهمية النظرية: 

ا ك - ادلل  ياكل  ف الدلتلد ص ادلذدت اإردر  ابيك ادلعالية ام فلل ادلتي دلل شل كااللىادللردسفت

 دلت قلإيكالذل اإلث دءادللع  ةا يلفاتخصاهذدادلللضلع.
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يصفلةادلللضلعادلذكام فللتهاإذاتعتب ايسفسادلجلر ادلشخويةال لر ادلعللا يادلللرسةِا -

 لللكتبةادلفل طي يةاب ذهادلللضل فت.إضف ةالض لر امل  ارردسفتاِل ثةا

 األهمية التطبيقية

ادلعف ليكا يادللجفلاب فءايرلدتادللردسةالمطبيق  - اللخ لجاب تفئجامفيل ا لوا جتلعادللردسة ف

 .دالرشفركا يلفاتخصادلتلد صادلل  يالإردر ادلذدت

اتمقل - ادلل شل كادلت قلإيكااملصيفت  ادلذدتابفلشكلادلذكاإ فردتا يامغيي ابعضامفيل ردر 

 قلإيك. ا  تلىا فليا كادلتلد صادلل  يِالمطلإ اب د جاملرإبادلل شل كادلت اتضلكال 

 أهداف الدراسة

ام عواهذهادللردسةالت قيصادألهلد ادآلمية:

  ف ظةاادلللردسادل كل يةا ياللىادلل شل كادلت قلإيكا يردر ادلذدتاإ  تلىادلتع  ا لوا .1

ا.بياال  

ا لو .2 اادلتع   ادلل  ي ادلتلد ص ا ي  تلى ادلت قلإيك ادلل شل ك ا ياللى ادل كل ية ادلللردس

 .  ف ظةابياال  

دلللردسااللىادلل شل كادلت قلإيكا يدلعاليةابيكاإردر ادلذدتالدلتلد صادلل  ياادلتع  ا لو .3

ا.  ف ظةابياال  ادل كل يةا ي

ا .4 ا لو ادلتع   ا ي ال  تلىاا  تلىادالختال  ادلذدت ااإردر  ادلل  ي ادلل شل كادلتلد ص للى

دللؤهلاا سِمعزىاللتغي دتادللردسةا)دلجا  ف ظةابياال  ادلللردسادل كل يةا يادلت قلإيكا ي

 (.دلعلليِاس لدتادلخب  
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 حدود الدراسة 

  يا  ف ظةابيكال  ادل كل يةادلللدرسالحدود المكانية: 

 2018-2017دلفولادللردسيادلثف يا كادلعفمادالكفرتلياالحدود الزمانية: 

ال  ادلل شل كادلت قلإيكا يا  ف ظةابياالحدود البشرية: 

 الدراسة  وتعريفات مصطلحات

دلقلر ا لوادشبفعاِف فتادل فسا(ادردر ادلذدتابأ  فا"93ِاص2012   اش فمها)ا:دارة الذاتإ

ال كل فتا ابيكادللد بفتالدل غبفتالدالهلد ِ اللىادال  فنالت قيصادلتلدزنا يادل يف  دالسفسية

اا"دردر ادلذدتاهي)دللياِادلتخطيطِادلتلدزنِادلثقةابفل فسِادالموفل(

ا ةادلتيات ولا لي فادلل شلادلت قلكا لوا قيفساإردر ادلذدتدللراه:ا  دئيفابأ  المع  ةادللردسةاإ

ا.دلذكايف اابتوليلهادلبفِثةالم امطبيقها لواهذهادللردسة

:الهلايلر ادلف را لوادمقفنادلعللادلللكلادليهِالق فءا اليفتا يل ا عادلل  ةاالتوافق المهنيا

ل طفلبادلعللالدلظ ل ادلل يطةاادلتياتقلماب فالكف ةا كل فم فاكفلز الءالدل ؤسفءالدللش  يكِ

بفلعللِالدلق ف ةابفللخلا كاهذهادللظيفةِالدلشعلرابفال كالدالستق درا يا كفنادلعللِالدلقلر ا

ا(.2002 لوامقلت ادلعللابفلشكلادللطللباضلكادللياادلل لر)دلشف عيِا

اد ادلل شل ا لي ف ات ول ادلتي ادللر ة ابأ  ه: اإ  دئي ف ادلبفِثة المع  ه ا لو ادلتلد صالت قلك  قيفس
ا.دلذكايف اابتوليلهادلبفِثةالم امطبيقها لواهذهادللردسةادلل  يِ

الدل  يةاالمرشد التربوي  ادالكفرتلية ادللردسة اخالل ا ك ايكفرتلية ايلردت اتلتل  اشخص الهل :

لدلتطبيقيةا يايي فما ل ادل فسابفلجف عفتِالإكلناِفصالا لوادلتلرإبادليف يا يادللؤس فتا

ِال يادلللدرسام اادش د اخب دءِاليكلنايفرردا لوامطبيق فا لليفا يادرشفرالدلل دكزادل ف ية

ا)شل فنِا ادلللرسة ا ي ارردست   اخالل ا لد  ل  ف ادلتي ادللشكالت اِل ا ي ال  ف لم   دلطلبة

ا(.2008
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ا

 الفصل الثاني 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 

 

 طار النظري اإل

  إدارة الذات-

  التوافق المهني-

  

 راسات السابقةالد

ا
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 الفصل الثاني

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

الهي ادللردسةِ ا  فلر ا ي ا ب ث الدلذك الللردسة ادل ظ ك ادإلطفر ادلفول اهذد دلل شلاا ت فلل

الا ادلتخطيطِادلت قلكِ ادلتلدزنِ ادللياِ اإردر  ابفل فسِ ادلثقة ادلخلسِ ابلكل فم ف ادلذدت إردر 

ليةِاكذل ادلتلد صادلل  يال ف ل هاليه ادلعقبفتادلتيام للالدلتلدصلِا كاِيثادللففهي الدأله

ارلناِللثادلتلد صادلل  ياللللظف.

 أوالً: االطار النظري للدراسة

 .المرشد التربوي :1
 مفهوم الرشاد 

 خب دمهِالإ لر لإع   شخويتهِ لإلرس ذدمهِ تف   ليي دلف ر   ف ل  إلو م ل  ب فء   للية

 لملرإبهاليي لمعليلهِ لرغبتهِ  ع  تهِ ضلء  ي  شكالمه لإ ل مهِإ كف يف لإ لي  شكالمهِ

 (. 9ص 1988ِايهلد ه)ازه دنِ لم قيص م ل ل إلو تول

 يِلهلفالهل ت فلل ِيث   ر كِ بيك مفف لية  الية ":ه(ابأ  ا 7ص ِ 1980لبلهِ    ها)يبل كلف

ف  ف ه تف   كي دلل ت شل لهل دآلخ    ف ل  دلل شل  يا  شكالمه إلو بةبفل   ي ضل   ل 

ا." لدلل تقبل دل فض ِ

  أهداف الرشاد

(اإلوام قيصادلذدتاِيثامعلادلذدتا له ادلشخويةالهيا2009  ل ادالرشفراِ بادبلادسعل)

ادلو ةا ا لو ارليل الدلثقة ابفل فسِ ادلثقة ابل ت و ادلشعلر اتع ي ادلذدت الم قيص ادلشخص كي ل ة

اللللرك ال تعل  اإكادل ف يةالهياميلإكا ع  يا  ظ  ابفلذدتِ الدلتولردتادلخفصة فتادلشعلرإة

 كاردخليِايتعيشادلف راب المالاان اأبلم قيصادلتلد صااد طبفعادلف را كاذدمها لوا  تلىادلل ي
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فاخفر يابلع وايلر ادلف رافاردخليابلع وارضفا كا ف هِالإ  ايلاتأميادلتييفا لوا فِيتيكِاإ  ا

ال تطلبفم ف ابه ادلل يطة ادلبيئة ا ع ادلتعف ل ايل  فئيا لو ادل ل  اهل ادل ف ية ادلو ة الم قيص ِ

للتل يهالدإلرشفرادل ف ي)إكام قيصاسعفر ادلف ر(اِيثا  مبطام قيصادلو ةادل ف يةابقلر ادلف را

 لواِلادللشكالتالإشبفعا طفلبادل للاإكا  ف ل ادلل ت شلا ياِلا شكالمهاب ف هالذل ا

ل  ف لمها لوادمخفذاي دردمهاب ف هالإ قصابفلتع  ا لوايسبفب فالإ  دض فالإزدلةا فا ؤث ا ليها

لم  يكادلعلليةادلت قلإةالدلللرسةادكب اا.ذدمهالإغي ادمجفهفمهالسللكهاإلوادألِ كابثقةالدطلئ فن

ا جفالمهِ ادكب  ا ك الدلت قية الدإلرشفر ادلتل يه ا ي ف ا  فذ ادلتي ام  يكاادللؤس فت اإلو لم تفج

اإن ا اكلف ا  تل  . ابوفة ادلعلليةاب د ج ف اص ياام  يك ا ف ي ا ل ام قيص اإلو ات تفج دلت قلإة

لم قيصادل  إةالدأل كالدالرميفحالهذدا تيحا  صا للادلشخويةا كاكف ةا لد ب فالإ قصالإ  لا

 . لليةادلتعل 

 

اشخويةالا ام لية ا ي ات    ابللره الدلذك ادلت قلإة ادلعللية ا  فص  ايه  ايِل ادلت قلك ادإلرشفر إعل

ِيثاتكلكادل ل ادلعفمااِ ادلعلليةادلت قلإةابل هايكللهلددلطفلبا يا ليعايبعفرهفالت قيصايا

ام ليةاشخويتهاليياتف  ا ف ها ف يف الد تلف يف السللكيف الالإلرشفرادلت قلكا يا  ف ل ادلطفلبا

ا(.2015  يِاؤا)دلللإلوام قيصادلتييفا يا جتلعهاِل   يف ال ع  يف ا كاكلا لد ب ف

 تعريف المرشد التربوي 

هادلشخصادللعيكا كاكا تللواهذدادلللراِيثاتع  ادلل شلادلت قلك:ابأ  الدلل شلادلت قلكاهلا 

اليقلمابعلليةاإرشفرالمل يهادلطلبةا ادلت قيةالدلتعلي الدللعلاإ لدرد ا لليف ال   يف ال  لييف  يبلالزدر 

ا)دلعف زِا الخفر  ف ادلللرسة اردخل ادلتييف ا ك ايلر ايكب  ام قيص ا ي ال  ف لم   ادلللدرس  ي

ا(.2006
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إلواينا عتقلدتادلل شلا كا ف ليتهادلذدميةامظ  ا كاط إصاإرردكها( 1982 بف للردِ) فرليلايش

اين اكلف ادللتعلر ِ الخب دمه ادلشخوية القلردمه ا يا " دللع  ي ا عفال  ا تغي د  امعل ادلل شل شخوية

اإذ ادآلخ إكِا إن ا  جفِهِ الل ف ل  ايهلية ادللتغي دت ايكب  اهلف ادلذدميه ال ف ليته ادلل شل شخوية

الينا  ج املرإبهِ اث  ادلذدمية ال ف ليته ادلشخوية اخوفئوه ا لو اكبي   ابلر ة اتعتلل ادلل شل فح

دألسفليبالدلط دئصادلل تخل ةا يادإلرشفرا فهياإالامعبي ا كادلفف ليةادلذدميةال لد لادلشخويةا

فف ليةادل إن ا بيكامليعفتادلفف ليةالمليعفتادل تيجةِاإذ )بف للرد( دل ف يِالقلا يز دلت قلكا للل شل

مشي اإلواثقةادلف را يايلرمها لوايردءاسللكا عيكِابي لفامليعفتادل تيجةاتشي اإلوام بؤادلف را

 )143:ا2014)دلب للِا  كادل تفئجادلل تللةالذل ادل للك

ادلل ت شل كا ا ع اإرشفرتة ا الية اخالل ا ك ادلل  ي ارلره اتلفرس ا عتلل ايخوفئي اهل لدلل شل

ا عليفت ا لو ادلتغلب ا ي الكذل االل ف لم   ادللعليفتِ امل  امعت ض   ادلشخوياِي لف  لله 

  ف لم  ا لوام قيصادل للادأل ثلاللوفرره ادلشخوية.الدلل شلاكذل اتجبايناتلتل ادلخب  ا

دلعلليةادلتطبيقيةا يادلف صادل يكللل يالدلتشخيصالم فيذادلخططادإلرشفرتةال تفبعت فالمقييل فا

لل شلادل ف ياتفت ضا يهاداللتزدمابأخالقادلل  ةابط قا لضل يةاص ي ةِال ياكلاذل ا إناد

بل ها فمِاخفصةا يلفا تعلصاب فظايس درادلل ت شل كالدِت دماشخويفم  المف  اظ ل   .اهذدا

ا.(2001)دل شيلكالدل  لِادالموفلادلفعفلالدإلي فعادللؤث بفإلضف ةاإلواد تالكا  فردتا

 سمات المرشد التربوي 

اإ  ااِلمليزها كاغي ه  لةالاصففتادلل شاتلككادلقللاإن ا مشكلاشخويتهالمل هاسللكها فاكلف

تجبااِاإذدليففء ادلعقليةل كايهل فاالملعبارلرد ا ف ال ال ؤث د ا ياإ لفءالمطلإ اشخويتهادلل  ية

ايلر ال ع  ةابطبيعةا للهالدل غبةا يادلتعل الدلب ثا كادألشيفءا يناتكلنادلل شلادلطالبياذد
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دليففء ادلل  ية:اله فا لوادلل شلادلتع  ا لواِاث ادمخفذادلق درادلل فسبال  ببفم فالدلقلر ا لو

 فاللىادلل ت شلا كاخوفئصالسلفتا ف يةا ختلفةاليلرمها لوادالبتيفرالدإلبلدعالدلل ف  ةا

ادلل ت شل كا ا ع الدلتعفطف الدلجلتة الدلجلف ي ادلف رك ادإلرشفر ا ل فت الإردر  ادلش إفة دلل  ية

 يا ب  ادلولتالدلثبفتادال فعفليالدلثقةالدلقلر ا لواميلإكا اليةامفف ليةالدلقلر ا لوادلت ك ا

ا.(2015)دلعجالنِا عادلل ت شل

دلعللادإلرشفركات تفجاإلوامل  ادليففء ادلل  يةاللىادلل شلِاِيثامعلاابفإلضف ةاإلوادلعل ا إن ا

ادللتعل ِ اسللك ا ي امظ   ا ع  ة ايل اسللكي ف ا لط ف ايل ا  كبة ا  فر  امولراادليففء  ا ك لمشتص

لدضحال  لرال لدمجادلتعل ادلل غلقةِالإت ادكت فب فا كاخاللاخطةا   يةا لضل ةا يام ل لا

دليففءدتالق د جادلتلرإبا لي فِالمظ  ادليففءدتا ياسللكادلف رادلذكادلت صاب ذهادلب د جابشكلا

اد الإت  ادلليلد يِ ال لله ادللظيفي ايردئه ا لو الظيفي ف ف اد عكفس  ام عكس ايلايلردت ادليففء  كت فب

دلل فر ا كاط إصاإمقفنادللفر ادلعلليةِالدلتعزإزالدلتعل ادلذدميِال كاهذهادليففءدتادلقلر ا لوا

ادلل شلا ابيك ادلثقة اميلإك ا لو الدلقلر  ادلب  ف جِ اذل  ايهلد  الم قيص اإرشفركِ اب  ف ج إ لدر

 .(2002اِلدلل ت شلِالكففء اإردر ادلجل ةا)يبلا يطة

د  ا لرا كادلل فردتاخاللاييفمادلعاليةادإلرشفرتةا   فا  فر ادإلت فءِال  فر الكذل االبلا كاملا

ال  فر ا ادألسئلةِ اط ح ال  فر  ادلل تلىِ ا كس ال  فر  ادللشف  ِ ا كس ال  فر  دلللد  ةِ

دلتلخيصِال  فر ادلتلضيحِال  فر ادلل  ِال  فردتاد تتفحادلجل ةِال  فر اإردر ادلجل ةِال  فر ا

 .(2009ل  فردتادالموفل)يبلايسعلِاإ  فءادلجل ةِا

لمعلا لليةادالموفلا لليةاد تلف يةايسفسيةامتعلصابعاليةادلف را عادآلخ إكاب ل ادل وللا

 لوادلل فعةالدللوفلحادللشت كةِالهياكذل ا كايه ادألشيفءادلتياالات تطيعادلف رادالستغ فءا

اكف الإل  فنِ ادللختلفة ادل ف فت ا ك ادليثي  ام قص األ  ف اإلوا   ف الدل ف ة ادال تلفءِ اإلو ل ف ة
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ملكيلادلذدتِالدل ف ةاإلوادال ت د الدلتقل  ِالمعب ا لليةادالموفلا لليةاصعبةال ليقةاأل  فا

 .(2010مض ا ليعادال فعفالتادل ف يةادللتولةابفلللد عالدالستقبفلالدلتفف لا) و اهللاِا

ا ادكذل  ادإلرشفرتة ادلط ق االختيفر ادللطللقة ادلل فردت ادلل شلامل   اللى اتكلن اب يث لل فسبةِ

دلطالبياخب  ا ع  يةال لليةابلجلل ةا كادل لفذجادل ظ إةالدلط قادللت ل ةالكذل ا  فر اإ  فءا

ادلتلرجا  لليةادإلرشفرابعلاميلإكا اليةالثيقةابيكادلل شلالدلل ت شلا كاخاللادستخلدما  فر 

ا.(2015دلعجالنِا)رتةبفلل ت شلاشيئف ا شيئف اليولاإلوا  فتةادلعلليةادإلرشف

اوظائف اإلرشاد التربوي: 

 امأخذابعيكادال تبفرا تطلبفتادل للادللختلفةاللف رالإكلنادالهتلفمابفل لدِياالوظيفة النمائية:

اِلا اييوو اإلو ادل لل ام قيص ا لو ادلطلبة ال  ف ل  الدلل  ية الدلت قلإة الدال تلف ية دلشخوية

  لككام لحابهاإ كف فمهاليلردمه.

 اِيثام كزا لواليفتةادأل  درا كادلليلعا يادللشفكل.لوقائيةالوظيفة ا: 

 ام كزا لوامقلت ادلل ف ل ادلعلليةادإلرشفرتةادلف يةادلللك ةاللطلبةاللتخلصاالوظيفة العالجية:

الدمخفذا ا لواِل ف الدلعلل املد     ادلتي الدلل  ية الدل ف ية الدلت قلإة ادال تلف ية ادلوعلقفت  ك

 .(2003ف)دل ففسفةِادلق دردتادلل فسبةاِلل 

ا التربوي  المرشد أدوار

  ف ل ادلطلبةا لوادلتعف لا(ا يا2014للل شلادلت قلكادليثي ا كادالرلدراالخو فادلعبيلكا)

ادل ف يةا م ل لادلطفلباذلكادل ف ةالخل فتاِالادل للكية–دلعفطفيةا-دال تلف يةا- عا شفكل  

م لإلادل فالتاإلواِالاختبفردتالدلف لصفت ف يةايلاد تلف يةا تقل ةالذل ا كاط إصاإ  دءادال

ِادللؤس فتادللتخووةالل فالتادلتيام تفجاإلوا الجا ف يايلاملخلا لوا  تلىا تخوص
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ادألكفرتليةلا ادل تفئج اي ضل ام قيص ا لو ادلطلبة الا  ف ل  ا  لاِ الق فئ ف ادل لإة ادلشخوية مل ي 

  ف ل ادلطالبا يام ل لاِالاعللداللخ لجاللمطلإ ايلردتادلطفلبالإ كف يفمهادستعلدر اِالادلطفلب

الألهلد  الللصلل اخطط الضع اكيفية ال ي ادلل تقبليةِ ايهلد    اكذل  اللط قاِ ادلطالب إرشفر

ا.دأل ضلاللتعف لا عادللشفكلاللضعادل لللال ف

 المرشدمهارات 

 (2004ه فكادلعل لا كادلل فردتا لوادلل شلاينا تق  فال   فاِ با   يا)

ام قي  -1 الإلكك ادإلصغفء ادلل شل  فر  اإلو ادل ظ  اآالمي اخالل ا ك اذل  اص ادلل شلِ ِا ل ة

ادلخ…دستخلدمابعضادإلشفردتاكإتلفء ادل يسالزمادلشففهِالا  فرادل ل ثِالاصلتادلل شل

ب يثام قصادألسئلةادل ل ادلل  لا كادلعلليةادإلرشفرتةالميلنا تلر ةاا-:مهارة األسئلة-2

اليففتا يادليالم. كاِيثادلللضلع.ا عادال تبفهالفلتفتادلل فنالدل

دلتشجيعا كاخاللاِ كفتادلل شلاالستل درادلل ت شلا ياا-:التشجيع واإلعادة والتلخيص-3

ادلخ…ِل ثةالدإل فر الدلتلخيصا كاِيثاإ فر ادلويفغةالدلتي درا

ال ليعاالتعبير عن مشاعر المسترشد-4 اد فعفالمه ا ي اللل ت شل ادلل شل ابلشفركة الإكلن :

اا. شف  ه

لذل ابتف ي ادللعف يالدِتلفالم فاب يثات تففرا كاذل ا يامف ي ا -:االمعاني التعبير عنا-5

اخب دمهالي يفرهالد فر امل ادللعف يابولر ايخ ى.

دلولااتعب ايِيف ف ا كادللضللنابتجليعادأل يفرالم ظيل فالذدا-صمت المرشد ومقاومته:-6

ا لوادلل شلامشجيعادلل ت شلالالستل درا يادل ل ث.

ا ياا-:اةالمواجه -7 ادللدض ة الغي  ادللدض ة ادللختلفة الدأل يفر ادلو د فت اميشف لهي

ا شف  ادلل ت شلالمو  فمه.
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 أهداف اإلرشاد التربوي: 

ام ل ادلعلليةادإلرشفرتةا يادلللرسةاإلوام قيصادألهلد ادلتفلية:

ا فاأنا كوناأي"اهىذاماقىمِق ا لواالفردا سف دةاإلواالمربويااإلرشفدا  دف:االذات تحقيق

اسو ف اأوا ف ِف اِدراس ف ا مفويف اأوا مأخرا اأوا   زا اأوا فد ف ا ردا سلدءايكفنا"ا كوناأنا سمط ع

 .ِ حىصالشكىبافىو مقبل اذامها نا رضواأنالأ ا ن

ِالفلمغ  راوالمعد ىباواال م ف  ةاالطب ع ةاوالب ئةاالسلوكالم فواالموا قاو ع ي:االتوافق تحقيق 

اوب ئمهاردالفاب ناموازنا ِدثاِمو االفردىِف ابفعىإشا مض ناالموازناوهذاِ او قفبلةافت

االب ئةا مطلبفت الالشخصياالموا قامِق قاالموا قا  فالتاوأهمِ ِاالمربوياالموا قامِق قِ

ا.(1988لم قيصادلتلد صادلل  يِالدال تلف يا)زه دنِا

االنفسية الصحةتحقيق  االفردىوساال فس ةاالصِةامِق قاهوالإلرشفداالعفماال دفاإن: اِعفدة

ااال فس ةاالصِةابمِق قاو رمبط االفردا شكالتالِك ل  ا شكالمهاىلِا يا سف دمهاأيِ

اب فسه ااألسبفبىوإزالا فىوأ راضاشكالتىال ابفبىأسا لواالمعرفاذلكاو مض نِ اوإزالةاة

اااأل راض.

اوذلكا ةةاوالمربوىالمعل   اةىالع ل اس نىمِاوىإلاالمربويااإلرشفدا سعو: التربوية العملية تحسين

ا فمالبشكاالمربو ةاالع ل ةامِس نا  كنلاِال درسةا ياللطلبةا قد  فاالمياالبرا جالخالا ن

 :ااا(2003) لضِاكلفالض  فاا لياب ف

رةاىالخباىلو عازىوالمعز االثواباواسمخدامالالمِص ا ياالرغبةاومش  عاالدا ع ةاإثفرةا-

 .ااال ر وةاالففئدةاِ ثا نامكوناأنا  بغياك فاالطفلبا ع ش فاالمياالمربو ة

اواالمربويىال  اوى لاسف دم مىو اال مفوي نا لواالمعرفاوأه  ةاالفرد ةاالفروقاِسفبال  ا-

 .اايدرام ماضوءا ي
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اةاالطفلبى عر ايى ادى ف ِاواال م ف  ةاوال    ةادألكفرتليةاال علو فتا نا  فسبإ طفءاك اا-

 .اا ةال فساوالصِةاال فسياالموا قامِق قاو يالذامه

اوا ِققواىِمِاةى  ك اطر قةالبأ ضِاالسل مالوالمِص ادللذدك  اطر قةاإلواالطالبامو  ها-

اا.ال  فحا نا  ك ةادر ةايكب 

 إدارة الذات  .2

 مفهوم إدارة الذات

ركزا للفءادل فسا لوا ف لماإردر ادلذدتابف تبفرها كادللففهي ادلتياشللاايكث ا كا ف ر ِا  لا

ا الدلتخطيطالدلت فيذِالذل اكث تادلتع إففتال ذدادللف لمال   ف:اتشللادللياالدألهلد

يلر ادال  فنا لوام ظي اليتهالدرمبفطفمهالكلا فالها اليةابعللهاكألرديهال لد يلهِال للادلالزما

ابفل فسالا الاإللت ك  ا كايلردمه الذل ا كاخاللادالستففر  ايهلد هاإ  فكاز ف  فِ الم ل ل  كف يفمه

ا(.2010لوادللتفبعةا كاي لام قيق ف)دل ذليِابليةِالدلت كيزا 

ا  للر) ا    ف امل ادلل فردتادلتيام ف لادال  درا لوادلتغلبا لواكثي ا كا2012كلف (ابأ   ف

دلوعلقفتا كاخاللا جلل ةا كادالست دميجيفتادلتيامل  هادلثقةابفل فسا لفات قصادألهلد ا

ادلتيات عوادلي فا كاي لامطلإ ايردءهادلل  ي.ا

ابأن االم ىا ادلذدتادلبفِثة امتلثلا يااإردر  ادلف را لوادستغاللادلطفيفتادليف  ةاللته ت ظي ابيلر 

ب فءا اليفتاكف يةاملك ها كاخاللاخ إكِادآللدلتلدصلا عاِاهيهلد ادلو يحاليلليتهالدلتخطيطا

 فاا لوامقل  هالذدمهالثقتهابقلرمها لوام قيصاكلدا  ميز اا تلدزنااليهابشكلإ كام قيصا فات عوا

ات عوادليه.
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بفلل ل ةاالختال هابفختال ادأل  درابلاليلاتختلفابفل  بةاللف رادللدِلاا ف لماإردر ادلذدتاإت  لا

امطبيصا اط إص ا ك ال عفليته اكففءمه ازإفر  ابغ ض ادلف ر اتضع ف اخطة ا  ي ادللليفِ بفختال 

ادلذدت اإردر  ا ؤرك دست دميجيفت األ ه ادألهلية اغفتة ا ي ادللف لم اهذد امالإعل ادل للكاإلو علي 

ا ل  ادستقالليت  الدلتغلبا لوادلعلدئصادلتيام للارلنابللغادل ل   دلتلد قياللىادأل  درا لف

(Cole & Bambara, 2000). 

اإردر ادلذدتاهيادلط قالدللسفئلادلتيا تعيكا لوادلل ءادستخلد  فا كا2001لقيكادلل  كا) (اين 

دلتلدزنا ياِيفمها فابيكادللد بفتالدل غبفتاي لادالستففر ا كاليتها يام قيصايهلد هِالدتجفرا

الدألهلد .

 بعاد إدارة الذاتأ

لإتفصادلبفِثلنادلل تللنابلردسةالمطبيصاب د جاإردر ادلذدتا لواي  فا جلل ةا كادالست دميجيفتا

دللالئلةاإل كف يفتاليلردتادأل  درالم تلكا لوا  فردتاتلتلي فادللتعل الإلككام ليت فالمطلإ هفا

يردئهالصلال اإلوادلل تلكادأل ثلادلذكا  غبا يهِالمتضلكاإردر ادلذدتا  فردتايسفسيةاالت  يك

 ,Mitchem et al)ادإلرردكادلذدميِالدلضبطادلذدميِالدإلرردكادال تلف يِالدلل يادلذدمي(ا)هي

ا(.2008

لل ياكلفامتضلكا جلل ةا كادلل فردتادلف  يةالهيا)دلت ك ادلذدميادلعفطفيِال لدر ادلثقةِالدا

الدإلِ فسا ادلقيفر ِ ال لفرسة ادألهلد ِ الم ل ل ادللياِ الإردر  ادلتييفِ ا لو الدلقلر  دلضلي كِ

  (Hogan et al, 2008) .بفللشكلةالم ل لهفالدلتعف لا ع ف
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يه ايبعفرادلل فردتادال تلف يةاإردر ادلذدتادلتيام ف لادلف را لواإيف ةا اليفتا ف  ةا عاان اإ

لادللشكالتابك الدالستلتفعاب يفمهاككلدآلخ إكاِل اففء ِ اإذ لةااإن اِ ا  تقلا كا ِ  دلف را  ل ف

ادلتفف لا اي لفط ادكت فب ا لو ام ف له ا ل ل  ا  فردت اإلو ات تفج ا  ل ادلعلل اسلق اإلو دللردسة

دل لي ِالدلط قادلللضل يةا يادلتفف لا عادآلخ ِا كايهل فا  فردتاإردر ادلذدتادلتيامتضلكا

ادل ا لو الدلقلر  ادلليا ا عادِت دم ا ف  ة ا اليفت الإيف ة اص ي ةِ ابط إقة ادللشف   ا ك تعبي 

ادلذدت المقل   ادللشكالتِ اِل ا لي الدلقلر  ام قيصاادآلخ إكِ ا لو ادلقلر  اللف ر اتضلك بلف

 .(Hair, et al, 2002)دالهلد 

ادلذدتااإلواين ا (Jones, 2008) ملصلا ل زلا اكل فردتاإردر  ادللت ل ة دلل فردتادال تلف ية

ابفل فسالضبطادال فعفالتاهيادلل لرالدلتيامتضلكاإ ادللياالدلثقة ادلذدتاردر  دل ئي يالتل ية

 .للىادلطالب

ا ادلذدتا  لةاإن اكلف ادلت قلكاِاألنا يادلعلليةادالرشفرتةا  فردتاإردر   تعف لا عاي  درادلل شل

ا ابيك ا لدئ  اين ال ليه الداليتوفرتة ادال تلف ية ادلبيئة اليتضف الدلللدهب ادلقلردت ا ي هذها تففلمة

ادلذدتابشكلاكبي ِا دلف لقا ياظلا قتضيفتادلعو ادل ل ثال ليهاتجبادلت كيزا لواإردر 

ا ف هالد فعفالمهاليتضف ا ادللعل  ادلتيا ل  ا كاخالل ف ا  كزا لوادلييفية  فل للذجادللثفلياللتعل 

ا(Goleman, 2008)د فعفالتاطالبه
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 إدارة الذات مكونات

ادللكل فتادآلمية: كاا يادللردسةاردر ادلذدتإلمتلثلا

 

 

 

ا

 أ.إدارة الوقت: 

ردر ادلذدتاكل  فامتعلصابت ل لادللياادلالزمالت ميبادلف راللفاإمعلاإردر ادللياا كايه ا كل فتا

ابه ابأاسيقلم ادلليا اإردر  المع   ا ل هِ الم ل لها  اخالل الم ظيلة ادلليا اِو  ا لو ادلقلر   ف

ادأل ا ع ا ت فسب ابلف اللف الملزإعه ادليل ية ا لفل اليل ادللثفلي ادالستثلفر ا لو الدلقلر  ابلفارِ ل ظة

ا(.2008هلد ادلتيا  بغيام ل لهف)دل لليِا ت فسبا عادأل

ردر اه ادل قفطادلتياتجبادالهتلفماب فا كايبلادلف را ياب فءادلب د جادليل يةاإليا كالإعتب ادللياا

ردر ادلف رتةا تلىادإلسلدءا لوا بفلشكلادلو يحِارلنا ضيعةالللياا لفلها كاخاللادستثلفر ايا

ادل يفسفتالم ل لاخطلدتا ا  س  ابهِ اتخصادلعللادلذكاتقلم ايلا يلف ادلشخويةِ أل لراِيفمه

ا(Dodd, 2008) لله ياادلعللالمطبيصادلب د جا كاخاللامق ي از  يات ف لا يا جفحادلف ر

اإردر ادللياا كايه ا بفرئاإردر ادلذدتادلتيات تف  فادلل شلاد لت قلكِا فليثي ا كالم ىادلبفِثةاين 

ايليفتاالا ادلقفئ ا لوام ل ل ايلام تفجادلوادلعالجادلل تظ  دللشكالتام تفجادلوادل لادلفلركِ

 
 التصال 

 
 التوازن 

 
 الثقة بالنفس 

 
 التخطيط

 
 إدارة الوقت 

 
 إدارة الذات 
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ام ظي ادلليااللىادلل شلادلت قلكاتعلا  لفا يا للادلب د جا م تللادلت لإفالدلتأخي ِاكلفاين 

ادالرشفرتةِالدلتياتكلنا ي فا لللاز  ياللل ت شل.

 ب.التخطيط:

ا  الإعل اِيث ادلذدت اإردر  ا بفرئ اده  ابفلشكلاان اإك اليته ادستثلفر ا لو ادلف ر ات ف ل دلتخطيط

م ل لادأللللإفتالدألهلد ِالدستخلدمادلط قادلل فسبةاللت فيذِاكذل ادالستعلدرادلو يحا كاخاللا

ا.(2018ليلاطفركءِالإكلناذل ا كاخاللادلتخطيطا)دلش  فتاليطيشِا

ا ا    ادالرشفرك ادلعلل ا ي ادللشكالتالدلتخطيط اِل اهل ادلت قلك ادلل شل ابه اتقلم ا ف اكل كلن

لةادلللرسةا لاكلا فا لد    ا كا قبفتاخاللا ِ  للل ت شل كِالدالهتلفماب و   المل يت  اِل

ِتوا تلك لدا كا لدصلةاِيفم  ابشكلاطبيعيِا علليةادلفولابيكادلعللادالرشفركالقيكادل يف ا

فءاب  ف جا  ركايلا لف ياللطلبةاخاللادلعلليةادلخفصةابفلل شلام تفجادلوامخطيطِاكذل اب 

ادللبليا كا بفرئادلذدتادللد بامل  هفا يادلل شلا دالرشفرتةات تفجادلوامخطيطِالذل اتعلاهذد

ادلت قلك.

  ج. الثقة بالنفس:

إنادلثقةابفل فسا كادللففهي اذدتادلعاليةادللبفش  ابفلشخويةِا  يام   ا ياب فءاشخويةادلف را

ادل ف  اثقةاللىادلف را يايلرمها لوام قيصال لله ا ل لر ادل لإةِ المعلا كا يزدتادلشخوية يِ

ا ؤركادلوامييفهاليلرمها لوام قيصاذدمهالدال جفزالدلتطلرالدلتقلما يادلعللِا ضعفا يهلد هِ

يفس ال بلالواخ فر ادلف راللف صادللتفِةالها ياكف ةا جفالتاِيفمه)إل لرادلثقةابفل فسامؤركا

ا.(2018هللاِا

نا تع ضال فِاكلفايم   ادلثقةابفل فسا يا  ف ل اد  را لوا لد  ةاكف ةادالز فتادلتياتلككالا

لا يادل يف ادلشخويةِالمؤركادلثقةايمؤركادلوامييفادلف را عادللديعهادللختلفِاسلدءا يادلعللا
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ام   ا يبفل فسادلوام قيصادل ضفالدل عفر الدلتقلمِاكل  فام ف لا يام قيصادالستق درادل ف يِالا

ا.(2007ب فءاذدتادلف را  لادلتقلمالدل جفح) لر ِا

الخاللادلعللادإل ادلل تلىارشفركات تفجادلل شل اكلناهذد ابفل فسِ دلوا  تلىا فليا كادلثقة

ادإل ادلقضفتف ا ع ادلتعف ل ا ك اتلك ه ا تفئج اإ طفء اله الإلكك اب يفرتة ادلعللاإرشفرتة اِلل تجفبية

م ف لا ياإردركادلف راليففءمهال ع  تهال  فردمهالمقبلهافل فساِاكلنادلثقةابرشفركادلذكاتقلمابهدإل

م ف لعا يا للهادالرشفركابشكلاكبي ِاكلنات عوادلوازرعامل  هفاللىادلل شلادلت قلكالال فِا

ادلثقةابفل فساللىادالخ إكِا يجبادناميلنا تل   اللته.

 د. التوازن:

ات عوادلف رادلواكف ةادلللدز هابيكالادل جفحا كاخالاهادلقلر ا لوام قيصلإع  ادلتلدزنابأ  ا  ف

فتِاكلفات ف لادلتلدزنا لواملكيكادلف ر ف فتالطلِل  كامطلإ اام قيقها كارغبفتال يللاِل

ا ادلشخوية ادلل تلإفت اكف ة ا لو ادلشخوية ال لل الدالخالييةالدلعللية الدلعللية لدال تلف ية

ية ا.(Hoff&Ervin, 2013)الدل ِل

ادلتلدزنا  ادلت قلكاديادلعللادالرشفركا   الم ىادلبفِثةاين  ادِتيفجادلل شل لوادلللدز هالض لر 

يفمهادلشخويةا كا ف بِاكذل ادلللدز هاللبيكا   يا للهادالرشفركامبع فاهادالرشفركادلعلليِاِل

الل فلةادالرشفرتة.ا

 ه.التصال:

ارلر ا ادالموفل ا عفال ا لعب ادآلاد ادلو ادللصلل السيلة ا  ل اللف رِ ادليل ية ادل يف  ال قلاخ ي  إك

لا يادل يف ادلل  يةِالدالموفلادلجيلا عادالصليفءايدللعلل فتاسلدءا يادللديعادلشخوياللف رِا

ت ف لا لواد جفزالم قيصادألهلد ِالدالموفلادل يءاتقللا كا  صادل جفحِالذل اتعلالدلز الءا
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ا ال اميلإك اللف ر اتلكك اخالله ا ك اِيث ادلذدت اإردر  ا ي ادلل لة ادللسفئل ا ك ا عادالموفل يفت

اا.(2007دلزقيلكِا)دآلخ إكا يادللجتلع

ا كالا ادللجتلع اردخل الدأل  در ادألشخفص ابيك ادللعف ي امبفرل ا للية ابلردسة ا  ت  اكعل  دالموفل

ط إصا ظفما شت كا كادل  لزادللختلفةِالذدا إناكلا يلدنايكفرتليالها اليةابلردسةادإل  فنا

ل ل ادل يفسةالغي هفِاالبلاليناميلنالها اليةالدل للكادإل  ف يِاكعل ادل فسِال ل ادال تلفعِا

 ا(2011)دللشفيبةِاا فابفالموفل

ا ا إن  اسبص اللف الإشفر  ادل ف ي ادإلرشفر الطلبةاتعل امقلم اين اتجب ادلتي ادلض لرإة ادلخل فت  ك

دلل شلادلت قلكاهلادلل ؤللا كامقلت اهذهادلخل فتا كاخاللالسفئلادالموفلاكلنادلللدرسِالا

لدستقبفل فابقلر ا فئقةاِتوا يجبايناتكلناللتهادللقلر ا لوادتوفلادل سفلةِاةِادللختلفةا عادلطلب

 ت تطيعامقلت ادل لللاللطلبةاب فءا لوادللشكالتادلتيا لد  ل  ف.

 كيفية إدارة الذات

 لوا جلل ةا كادللبفرئا كايهل فاإ   ا ف  اِيثاإنادلف رادلللركاللفامعتللاإردر ادلذدتا

 ايفررإكا  درارلنايهلد اغيدألاوام قيصا فا  إلِاث اِلراهل  الهذداتع ياين ادا ل  إلاتكلنايفرر ا

لهياا كاي لادلتغلبا لي فاا لوادلتليزالدل جفحِالهذدات تفجادلوام ل لا قفطادلضعفالدلقل 

ا.ا(2018)دلش  فتاليطيشِاِاث ادمخفذادال  دءدتادلالز ةالت قيصادألهلد دللبلءادل دبعا

دلقلر ادا يا ع  ةادلذدتا  لةا ل اان اإعادللبفركءادالسفسيةاإلردر ادلذدتاِيثالهذدادل يكا تلد صا 

هلد اتكلنا كاخاللادلثقةابفل فسالدلقلر ا لوادلتلدصلالدالموفلِا لوادلتخطيطِاث ام ل لادأل

لم ظيلهالليتهالم ل لا قفطادلقل الدلضعفات ف لا يارس اخ إطةادألهلد اِ بايلردتادلف را

افتاِيفمهادللختلفة.لم ل لهاالِتيف 
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 إدارة الذات العوامل التي تؤثر على

دلبيئةادلخفر يةالدلتيامتلثلا يادلع  الدلقف لنالدلعفردتالدلتقفليلاا(ابأن ا2008لضحادبلادل و ا)

دل لالهيامل ادلللفرسفتادلتياتقلماب فادلشخصاادلتيا  شأا ي فادلف رامؤث ا لواذدمهِاكلفاين ا

رلنايكاد تبفرالللديعادلخفرجادلذكاتعيشا يهِاكذل ادأل فادال لوالهيالتج بادالل ااالشبفعاذدمه

ادآلخ ِاكذل ايبللادالشيفءادألخ ى.ايلر ادلف را لوادلت ك ابذدمهاكيا ت ايبللها كايبل

 فوائد إدارة الذات 

(ا ياخلصارؤإةالدض ةاLink, 2016تلككام ل لايه ا لدئلاإردر ادلذدتاكلفايشفرادلي فال  ا)

ا ادلل تل الألهلد  ادلتقيي  ا لو امعلل اكذل  اللت قيصِ ايفبلة ا ع ل ة ادالهلد  التيلن دلل  لر 

اِلللا الدتجفر امطلإ  ا لو المعلل ادألهلد ِ الت قيص ادلالز ة الدلللدرر الدلل فردت لالست دميجيفت

ا لوا الدلقلر  ابفل فس ادلثقة ادكت فب اليتضف ادل جفحِ ادلو ادللصلل ارلن ام لل ادلتي للعقبفت

الدكت فبا ا  فردتا ثلادلقلر ادالموفلِ ادكت فبا ل  اث   كادلتعف لا عادلشخويفتادللختلفةِ

 لوادلتخطيطالم ميبادلل فمالدأللللإةالدألهليةالدلتعلي ادلذدميالزإفر ادللعفر الدلتطلإ ادلذدميِا

اكذل ادستغاللادللياا كاخاللادالستعف هابكلا فاهلاِل ثا يا لليةام ظي ادلليا.

 معوقات إدارة الذات

را خططا فمالمادلتخطيطالم ل لادالهلد ا كاده ا عليفتاإردر ادلذدتِا فلفشلا ياإتجفتعلا 

دلتيفسلالدلت لإفالدلتأ يلالقفلتفليادلفشلا يام فيذالادلل  يةا ؤركادلوالل يف اسلدءادلشخويةاي

ايتض ا ا ؤركادلوام دك ادال بفءاكادلوادل  يفناب ببا لمام ل لادألفا ؤردلل فمِالهذد هلد ا لف

ا.(2014دالتلفنابإ كف يةام قيصادألهلد )يِللِالهذدا ؤصلادلوا لماوادلف رِا ل
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ل كاد لادل لا كاهذهادللعليفتاتجبادالهتلفمابفردر ادللياالدلتخطيطاليف ةادلل فمادلل  يةادلتيا

ت عوادلف رادلوام قيق فا يادل يف ادلل  يةِاألنادلتخطيطات ف لا لوار عا  تلىا  صام قيصا

ادألهلد .

 التوافق المهني  .3

 مفهوم التوافق المهني

ها قلر ادلف را لوام قيصادلتييفادل لي ادلللد صا عا(ادلتلد صادلل  يابأ  ا1991لضحادلزقيلكا)

الا عا ف ه.يلادللفرتةايلادلل  يةايدلبيئةادال تلف يةا

   ا ياتالفاهلادرمبفطا ف حا يا جفلادلعلل  اإدلتلد صادلل  يااين ا(ا1993دللشعفنا)ا يلفا  ىا

 لفا ؤركاإلوام قيصادل غبفتادللختلفةاللف رالدلتياِام قيصادالستق درادل ف يالدال تلف ياللف ر

ا ادلل ؤلليةِامعب  المقل   ابفإل جفزِ اذل  الإت قص فمهِ الطلِل اليلردمهِ الدستعلدردمهِ ا يلله  ك

 .لدل ضفا كاظ ل ادلعللِالدلعللاذدمهِالدأل لرِالدإلش د الدلت يية

اي  ا ا)ف ابأن اا(1999 ثلفن اخاللاا ي ى ا ك ابفالستل درإة امتليز ار  ف يكية ا للية ادلل  ي دلتلد ص

ا ال ع ادلعلل ا كفن ا ي الدللؤدء ة ادال  جفم ام قيص ادلعلد ل ال ختلف ادلعلل ا تطلبفت طفراإ ي

ا اكفلعلد ل ادلعقبفتادلعلل المخطي ا لله ا ك ابفل ضف ادلشعلر اله ات قص ابلف الدال تلف ية دللفرتة

ا.فمهلإشبفعاِف فمهالطلِل

 كادلتطفبصالدلتلد صابيكايلردتادلف رال يللهالدِتيف فمهاهاِفلةا تغي  ا(ابأ  ا2005لإ ىادللده ك)

ان اإ كا  ةايخ ىِاِيثاا كا  ةِال فامتطلبهادللظيفةا كادِتيف فتاد تلف يةال قليةال فرتة
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هلد اِللثادلتلد صابيكاهذهادللكل فتا ؤركاإلوام قيصايلرادكب ا كادلتلفثلابيكاِف فتاليا

ادلف رادلذدميةال فا تعلصابفلعللالقفلتفليادلشعلرابفل ضف.

اإلواذل ا د ادلف را يااتلككادلقللاإن الدست فر  دلتلد صادلل  ياهلايِلاي لدعادلتلد صادلتيات تف  ف

ِيفمهِا  ياكفلتلد صادل ف يالدال تلف يالدلثقف يِالهلا   اكل هاتعكسارضفادلف را كادلعللا

ل فتادلبيئةادلتياتعللاب فِاإضف ةاللعاليةا عادلز الءِاكل  فامؤث ا يادلذكاتقلمابهِال كا ك

ِيف ادلف رادلشخويةِالمؤث ا لواي لدعادلتلد صادألخ ىِا فل جفحا يادلعللالدلعاليةادلجيل ا عا

افا لواِيف ادلف راخفرجا طفقادلعلل.دلز الءام عكسادتجفب ا

 مراحل النمو المهني

لةادل للادألالةِامبلي  اياإلواخلسا  دِلتلككامق ي ا  دِلادل للادلل   سفسيةالهيا يا ِ 

لةادللتلسطةاشف14عل ا)لدلتياملتلا لةادلطفللةاسلدءادللبك  اي(اس هِايكاب  فتةادللِ  لا لةا ِ 

لةادلل دهقةِالا م ف لادلف را لوام قيصا ف لماذدمها كاخاللادلقيفماادلتيدللتأخ  ِاكذل ابلدتةا ِ 

ا يادل يفأب ارلدرا ختلفة ادلللرسيةِ ا يا  ادلتياموقلاشخويةابفللشفركة دل شفطفتادلال   جية

لةادالللوا كاِيفمهادلف ر ا.(2014)دلشل كِا يادللِ 

لةادلثف يةا  ياي  ا لةا ت ام ل لادلللإفتادلف رادلل  يةاث افادللِ  لةادالستيشف ِال ياهذهادللِ   ِ 

ادل اث  ادلثف لكِ ادلتعلي  ابفهلد  ادلتفيي  اخالل ا ك ادختيفرهف ا يايجف عيِ ادلل  ي ادلتلرإب ل

ادل ف فتا ا لو ادلتع   اخالل ا ك ادلل  ية اِيفمه ادلف ر ا بلي اِيث ابذل ِ ادلخفصة دللؤس فت

ام قيصا اث  ادلتيا  غباب فِ ادلتخوصا يادلل  ة اث  لدلليللالدلقلردتادلتيام فسباشخويتهِ

ا.دلتطلرادلل  يا ي ف



26 

 

لةادلتأسيس لةادلثفلثةا ِ  ِلةاتكلنادلف رايلادستل ا يا   تهالقليال ياهذهادلل اامأميا يادللِ 

تعززاذدمهابت لةادلل فردتادللختلفةا يا   تهِالدكت فبادلخب  الم قيصادلثبفتا يادلعللابتع  ا

لةا دلف را لوا لىايلرمها لوادالستل درا يادلعللالدشبفعاِف فمهادللختلفةِالإلككاللف را يا ِ 

فمهادلتأسيسايناتغي ا كا   تهالتت فسبا عاِف فمه ا.(2011دلزد ليِا)ال يللهالطلِل

لةادل دبعةالدلتيام كزا لوادالِتففظالدلتل  ابفلل  ةادلتياتعللاب فِالإ فللا ي فادلف را ث ادللِ 

دلل ف ظةا لواكلا فاِققها ياهذهادلل  ةِاكلفاتليلاإلوا لمادلتفيي ا يامغيي هفِا ؤسسال فا

ا.(2014)دلشل كِادلل  ةا كاخاللاملرإبادالخ إكا كادب فءهادلادي قفئها ي

لةابعلاس هاي  ا لةادال  لدرالميلناهذهادللِ  لةادلخف  ةالدالخي  ِا  يامعلا ِ  س هِاا67فادللِ 

رلناالدلتيا فر ا فام ت يابفلتقف لِالدلل ف ل ادلب يطةا يادلل  ةِا كاخاللادلعللادالستشفركا

ادش د يا كاخاللا ف لة ادللِ  الإكلنادلعللا ياهذه ادليللكِ ا كاخب دتالديعيةاادلعلل دكت به

لةا للها يادل  لدتادل فبقة ا.(2011)دلزد ليااخاللا ِ 

 :شروط التوافق المهني

شعلرادلعف لاا جلل ةا كادلش لطاتضلكاملد  هفام قيصادلتلد صادلل  ياللعلا كايهل فه فكا

رردكهاإِاليتضفاصفِبادلعللاتقلرهال  ت ابهاشعلرهابأن اِاكذل ابفل ضفا كا  تلدهاداليتوفرك

ِاإضف ةاينارؤسفؤهايلادللش  يكا ليهات  صلنا وفل هاب فسايلراِ ص  ا لوا وفلحادلعلل

ا ا ؤرتهإلو ادلذك ادلعلل ال لع الاِبه ابفإل تفجاِ ادلخفصة اليردئه اي يفره ا ك ادالستففر  ا  ص مل  

 .(1988)زه دنِاشعلرهابفأل كالدالستق درادل ف يا يادلعللِالم قيصالم  ي ه
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 :ق المهنيمظاهر سوء التواف

سلءاإ تفجادلعف لا كاِيثادلييفاليلتها كاِيثاال لءادلتلد صادلل  يا ل ا ظفه ا كابي  فان اإ

ا لله ايث فء ادألخطفء ا ي اليل ه اإلو ابفإلضف ة ادلعف ل ال ف ا تع ض ادلتي ادل لدرث اكث   ِادلي ِ

دلعف لااتوبحِاكذل املفرضادلعف لالكث  اغيفبها كادلعللِالاإسفء ادستخلدمادآلالتالدألرلدتلا

ِالظ لراد  دضادلتيفسلالدلال بفال ا لوادلعف لِايكث اشعبف ا يامعف لها عارؤسفئهال عاز الئه

 (2001كذل اكث  ادلتظللفتالدلشكفلىادللقل ة) بلادلغ يِا
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 ا: الدراسات السابقة ثانيً 

اذدتادلعالية ادللردسفتادل فبقة ايه  ادلق   الدلتلد صادلل  يبا ت فللاهذد ادلذدتِ لدللردسفتااِإردر 

اردر ادلذدتالدلتلد صادلل  يا عفِاسلدءادلع قيةايلادال  بية.اإدلتيامت لثا كا

 

:  بالرشاد التربوي الدراسات المتعلقة أولا

 ( 2018دراسة محاميد )

ر اادللردسةاادلتع  اإلوايث اب  ف جاملرإبيا يام  يكادمجفهفتادللعلليكا  لادإلرشفرادلت قلكا

 عللف ا 96 كل يةادألسفسيةا ياشلفلادلضفةادلغ قيةِالميل اادلعي ةا كاللىا علليادلللردسادل

ا لوا ادللر فت اييل ا لو اِوللد ال لك الضفبطةِ امج إبية ا جلل تيك ا لو ا لز يك ل عللة

 قيفسادالمجفهفتا  لادإلرشفرادلت قلكِالألغ دضادللردسةادل فليةِام اب فءاب  ف جاملرإبيايفئ ا

سفليبادإلرشفرادل ف يالت  يكادمجفهفتادللعلليكا  لادإلرشفرا لوايسسِال بفرئِال  يفتِالي

الدِتلىا اا16دلت قلك ا ك ا كلن ا قيفس ادل فلية ادللردسة الدستخل ا الف صا 40 ل ةِ  ق  

دمجفهفتادللعلليكا  لادإلرشفرايبلالقعلادلب  ف جِاليظ  تادل تفئجا ف ليةادلب  ف جادلتلرإبيا يا

رِاكلفايظ  تادل تفئجال لرا  لقاذدتاراللةاإِوفئيةا يام  يكادمجفهفتادللعلليكا  لادإلرشف

دمجفهفتادللعلليكا  لادإلرشفرابيكادلقيفسادلقبليالدلقيفسادلبعلكاللىاي  درادللجلل ةادلتج إبيةا

ا.دلتياملقاادلب  ف جادإلرشفركاللوفلحادلقيفسادلبعلك

 (2018دراسة جبر)

شل كادلت قلإيكاليلادستعللاادلبفِثةادلل  جاهل اادللردسةادلتع  ا لوادلذكفءادلثقف ياللىادلل ا

(ا1221(ا  شلال  شلهام قلإةا كا جتلعادلب ثادلبفلغا)300دللصفيالقلغاا ي ةادللردسةا)

ليلا (Livermore, 2010)   شلدال  شلهام قلإةِاليلادستعللاادلبفِثةا قيفسادلذكفءادلثقف يالى
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لدلثبفتابفستعلفلا)إ فر ادالختبفرِادالم فقام ادلت قصا كادلولقا)دلت  لةالدلظفه كِالدلب فء(ا

الدِل ا العي ة ادلتفئي ادالختبفر ادلبفِثةِ ادستعللا ادلب ث ا تفئج الالستخ دج ادلففك ل بفخ(ِ دللدخلي

ا تفئجايهل ف: إنا تلسطادلذكفءاا-لدالختبفرادلتفئيالعي تيكا  تقلتيكِالملصلادلب ثاإلوا ل 

للتلسطادلف ضيالللقيفسالقي اادللردسةا لمال لرادلثقف ياللىادلل شل كادلت قلإيكاد لوا كاد

اللتغي ا اتعزى ادلثقف ي ادلذكفء ا  تلى ا ي ادلت قلإيك ادلل شل ك ابيك اإِوفئية اراللة اذدت   لق

دلج سِاكلفايظ  تادل تفئجال لرا  لقاذدتاراللةاإِوفئيةابيكادلل شل كادلت قلإيكا يا  تلىا

ادلفئةا)دألكث ا كا ش اس لدت(ادلذكفءادلثقف ياتعزىاللتغي ا ل ادلخل ةاللوفلح

 (2018دراسة عبد القادر)

هل اادللردسةادلتع  اإلوا عليفتادلعلليةادإلرشفرتةالدلعاليةابي  لفالدمجفهادلل شلادلطالبيا  لا

(ا  شلدا255   ةادإلرشفرا يا لدرسادلتعلي ادلعفمابل طقةا فزدنِالميل اا ي ةادلب ثا كا)

ا لي   اطبص ا فزدنِ ابل طقة ادلل شلاطالبيف ادمجفه ال قيفس ادإلرشفرتةِ ا عليفتادلعللية ا قيفس :

ادإلرشفرتةا ادلعللية ا عليفت ابيك اسفلب ادرمبفط ال لر ادل تفئج ال ك ادإلرشفرِ ا   ة ا  ل دلطالبي

ا كا ادإلرشفر ا   ة ا  ل الالمجفه ادليلية ابفللر ة ادلت بؤ اتلكك الد ه ادإلرشفرِ ا   ة ا  ل لدالمجفه

لينادلل شل كادأليلاخب  ِاي لوا يارر فتا عليفتادلعلليةاارر فتا عليفتادلعلليةادإلرشفرتةِ

ا.دإلرشفرتةا كادلل شل كا  مفعيادلخب  

 ( 2017دراسة خليل )

ا  شلكا اللى ادللظيفي ابفل ضف ال اليت ف ادإلرشفرتة ادليففتفت ا لو ادلتع   اإلو ادللردسة هل ا

سيك:ا قيفسادليففتفتا(ا  شلدِالم اب فءا قيف130دلطالبابل طقةا فزدنِالميل اادلعي ةا كا)

ابيكا اإِوفئيف الردلة ا ل بة ا الية ال لر ادل تفئج ال ك ادللظيفيِ ادل ضف ال قيفس دإلرشفرتةِ

ادليففتةا ابلعلل ية ادللظيفي ابفل ضف ادلت بؤ اتلكك الي ه ادللظيفيِ الدل ضف ادإلرشفرتة دليففتفت
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ا  اإس ف ف ادلللرلسة ادإلرشفرتة ادليففتفت ايكث  الين ادللع  يةِ الدليففتة ابفل ضفادلشخوية ادلت بؤ ي

ا.دللظيفياهلفادليففتةادلشخويةالدليففتةادللع  ية

 ( 2012دراسة الحيح )

ام قيةا لدرسا يادلت قلإيكادلل شل كا كادللعلليكارضفارر ةا لوادلتع  اإلوادللردسةاهل ا

ادللردسةا جتلعالميلناا.دلخب  الس لدتادلعلليِالدللؤهلادلج سِا تغي دتاضلءا يادلخليلاشلفل

ا2050)ا لره الدلبفلغادلخليلِاشلفلام قيةا يادللعلليكايع لا ك الدمبعاال عللةِا عللف(

اليلال عللةا عللف ا(ا140)ايلد  فا شلدئيةا ي ةادختي تاِيثادلت ليليِادللصفيادلل  جادللردسة

ا يادلت قلكاادلل شلا كادللعلليكارضفارر ةاينايهل فاكفنادل تفئجا كا لراإلوادللردسةاملصلا

ا فمِابشكلادللردسةا جفالتا لواكبي  ِاكف اادلخليلاشلفلام قيةا يادل كل يةادلللدرس

ا  لالدللعللفتادللعلليكادستجفبفتابيكاإِوفئيةاراللةاذدتا  لقاال لرإلواادللردسةالملصلا

ا يا أكث (.اس ةا11)ادلفئةالوفلحادلخب  اس لدتاللتغي امعزىاادلت قلكاادلل شلا كادل  ضفارر ة

ارر ةا  لالدللعللفتادللعلليكادستجفبفتابيكاإِوفئيةِاراللةاذدتا  لقاادسةدللراامظ  ال اِيك

 دلعللي.الدللؤهلادلج ساللتغي كاامعزىاادلت قلكاادلل شلا كادل  ضف

 المتعلقة بإدارة الذات الدراسات ثانيا:ا 

 (2018دراسة الشرفات وقطيش )

ادل ا عللي اللى ادلذدت اإردر  ا لفرسة ا  تلى ادلو ادلتع   ادللردسة لةاهل ا ادللِ  ا ي  إفضيفت

ا اذل  اللت قيص ا ظ ه ِ ال  ة ا ك ادلش يية ادلشلفلية ادلبفرتة ا لدرس ا ي ادلبفِثادلثف لإة دستخلم

ل عللةِالدشفرتادل تفئجادنارر ةاا(ا عللف ا74دلل  جادللصفيادلت ليليا لوا ي ةارردسيةابلغاا)

اكذل ا اكف اا تلسطةِ ادلذدتاللىا علليادل إفضيفتابشكلا فم ادردر  دظ  تادل تفئجا لفرسة
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 لمال لرا  لقامعزىاللتغي ادلج سِالدللؤهلادلعلليِابي لفاكف اادلف لقامبعفاللتغي ادلخب  ا

اس لدت.ا5للوفلحاديلا كا

 ( 2018دراسة مخامرة )

ا اإردر  ا  تلى اإلو ادلتع   ادللردسة اهذه اادلذدتهل ا ابل تلى اللىادل اليت ف ادلعلل ا ي لجلتة

ا ف ع ا ي ادلتلرإ ية ادل يئة ال ع  ةاي ضفء ا ظ ه ِ ال  ة ا ك ال   ابيا ا  ع ة ادللفتِل ادلقلس ة

لدلجلتةا ياادلذدت لوا  تلىاإردر ا (مأثي اكلا كا تغي دتا)دلج سِالدللؤهلادلعلليِادللظيفة

(ا42دلعللِاميلنا جتلعادللردسةا كا ليعاي ضفءادل يئةادلتلرإ يةا يادلجف عةالدلبفلغا لره ا)

اي  إاادللردسةا لوا ي ةا شلا ا ضلدِ ايلد  ف ادلتلرإ يةِا (35)دئية ادل يئة ا كاي ضفء  ضلد

ا اإردر  ادلوادل تفئجادلتفلية:اادلذدتدستخل اادستبف ة املصلاادللردسة ا يادلعللِ ادلجلتة لدستبف ة

 فءتابلر ةا  مفعةِال  تلىادلجلتةا يادلعللا فءابلر ةا  مفعةِامل لاادلذدت  تلىاإردر ا

لدلجلتةا يادلعللِامل لا  لقاذدتاادلذدتئيةابيكاإردر ا اليةادرمبفطيةا ل بةاذدتاراللةاإِوف

ا معزىاللتغي ادلج سالالامل لا  لقامعزىاللتغي ادللؤهلاادلذدتراللةاإِوفئيةالل تلىاإردر 

لدللظيفة.الكذل ا لمال لرا  لقاذدتاراللةاإِوفئيةالل تلىادلجلتةا يادلعللامعزىاللتغي ا

ا.ِادلجلتةا يادلعللدلذدت فتفِية:اإردر اكللفتا .دلج سِادللؤهلادلعلليالدللظيفة

 (2018دراسة حمدان)

 غز ِ يطفعا ي دل  كية دإل فية لذلكا دلذدت إردر    تلىا إلو دلتع   إلو دل فلية سةددللرا هل ا

 دلف لقا  لوالدلتع   دلذدتِ إردر  م  يك  ي لظيفي  الج ب  ف ج  ف لية  لى  ك لدليشف

 لدلعل  دإل فيةِا عفتشة ل ل  ِللثهِ لليا دلعجزِ ببلس دلج سِ ِ ب إِوفئيًّف؛ دللدلة

  ك يشخفص (206) ك سةددللرا  ي ةاميل ا ِيث دللصفي؛ دلل  ج سةددللرا  تللتدالاادل فلي

 لغز ِ ر ح   ف ظتي  ي ِ كيف ا دللعفييكا لعية خل فت  لو دللت رر ك دل  كية دإل فية ذلكا
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ادلل ت ل يك غز  يطفع  ي دل  كية دإل فية لذلىا دلذدت إردر    تلىا ين إلو سةددللرا لملصلا

  ي إِوفئية راللةاذدت   لقا ل لر  لم إلو لملصلا ِ% 65 معفرل  تلسطة   بة بلغا

 سبب ت؛ددللتغي اا ي إِوفئيف ا ردلة ا   ليف ا ل لت بي لف دإل فيةِ  عفتشة ل ل  دلج س  تغي ك ا

 .دل فلي لدلعل  ِللث فِ لليا دإل فيةِ ِللث

 (2017)العواودةدراسة 

ابفألهل اادللردسةادلتع  اإلوا ادلذدتال اليت ف ردءادللظيفياللىادلعف ليكا يادللؤس فتاإردر 

دل كل يةالغي ادل كل يةا يا  ف ظةادلخليلِادستخلد اادلبفِثةادلل  جادللصفيادلت ليليا لوا

ان اياظ  تادل تفئجي(ا ؤس ةا كادللؤس فتادل كل يةالغي ادل كل يةِا318 ي ةارردسيةابلغاا)

كفناال يةالغي ادل كل يةكتالدالردءادللظيفياللىادلعف ليكا يادللؤس فتادل دذردر ادلإ  تلىا

ا فليف ابيك اط رتة ا الية ال لر ادل تفئج القي ا الدألإِ ادلذدت ا ياردر  ادلعف ليك اللى ادللظيفي ردء

ا ا  تلى ا ي اإِوفئيف اردلة ا  لق ال لر ال لم الدألإدللؤس فتِ ادلذدت ا ياردر  ادللظيفي ردء

فاللتغي دتادلج سال لعادللؤس ةِالدللؤهلادلعلليِالدلل لوادللظيفيِاكلفامبيكال ق االلؤس فتد

ا لمال لرا  لقامبعفاللتغي ادلعل الس لدتادلخب  اللىادلعف ليكا يادللؤس فتادل كل ية.

 (Lent et al, 2017دراسة )

المليعفت دلل  يةالذدميةدالإلردر ادال تلف يادللع  يالل للذجامطبيصهل اادللردسةادلتع  ا لوا

دالمقفناادللوفرراهذهالشللااِدلق دراص عالي شطةادللظيفيابفالستيشف ادللتعلقةادل تفئج

اياسلدء)لدلتأثي ادللبفش اغي ادلتعل لاادللفظيادإلي فعاِدلشخوي ادل لببفإلتجفب ال اذلكاا ك(

ادلق درالص عادللظيفيابفالستيشف ا تعلصا يلفا يادلخب   ادللردسة). ا ي اطالبا(324شفرك

ادللجفلااييفسفتا عا  باإلوا  بف اادلتج إبيةادللوفرراييفسالديكللادلذ كادلجف عفتِ  تلد قة

ادللظيفيادالست قفقال  تلىاالدألهلد ادل تفئجامليعفتلاادلذدميةِالليففء  ا. ام ليل ا ف لليلم
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اشخويدلادالمقفندناا كادل غ ا لوادلتج إبيةِادللوفررا كا لد لاخل ةاملثيلار  اتأكيلدل

الجزءدادللولرا تغي دتاشكلااكلجلل ةلاا.كبي ابشكلا ت دبطةاكف اادللفظيادإلي فعال وفرر

ادل تفئجابتليعفتا اليت فا كادليثي لااِمليعفتادل تفئجا كادلذدميةادليففء ا يادلتبف كا كاكب دأل

ا تغي دتال ذا يابلفادلل فرال للذجافيتض اا يلار  ا لوادلعثلرام لاا.دلذدميةادليففء متلسطا ي فا

ادللظيفيدلق دراال  تلىاادللظيفيادالستيشف ابأهلد ادلت بؤا يادللولر اين اا كادل غ ا لولا.

ادنمؤث االدإلتجفبيةادإلمقفنان اإ ا بفش ِاغي ابشكلابفألهلد ا فمابشكلام مبطاكف اادللوفرر

ا.دلق درالل تلىاالبفش دلا تفجدإلا كاكلا لو

 ( 2017حمد)دراسة أ

ادل فلي هل ا ا ي دلعف ليك للى دللظيفي بفالستغ دق يت فالل  دلذدت إردر  إلو دلتع   ةدللردسة

ا لضل  ف م فللالاالدلبي   هللا مدراا  ف ظة  ي دل كل ية ي غلا دل كل ية دللؤس فت  دللردسة

 لم ا .لدِل بعل  ك  لي ف م كز لل  لدلليلد يةِ دل ظ إة دألب فث م فللت ف دألبعفرِ  تعلر اكظفه  

 ي غلا دل كل ية دللؤس فت  ك  ؤس ة (410بلغاا ي ةادللردسةا) دللصفيِ   جدلل مددستخل

 دلعف ليك للى دلذدت إردر    تلىا ينادللردسة  تفئج يظ  تلا لدلبي  ِ هللاردما   ف ظة  ي دل كل ية

 كفن ِيك  يا فليف ِ كفن لدلبي   هللا ردم   ف ظة  يادل كل ية ي غلا دل كل ية دللؤس فت  ي

اإردر  بيك ط رتة يةال  ل لر دل تفئج لقي اا تلسطف ا دلعف ليك للى دللظيفيغ دقادالست   تلىا

   ف ظة  ي دل كل ية ي غلا دل كل ية دللؤس فت  ي دلعف ليك للى دللظيفيالدالستغ دق دلذدت

 دللؤس فت  ي دلعف ليك للى دلذدت إردر    تلىا  ي إِوفئيف ردلة   لقا لل لر لدلبي  ِاهللا ردم

 دلعلليِ لدللؤهل دلج سِ :تدللتغي ا ل قف ا لدلبي   هللاردما    ف ظة  ي دل كل يةاي غلا دل كل ية

 لبقية ل قف ا إِوفئيف ا ردلة   ليف اادللردسة مظ   ل  بي لف دلخب  ِ لس لدتادللظيفيِ لدلل لو

 للى دللظيفيادالستغ دق   تلىا  ي إِوفئيف ا ردلة   لقا ل لرادل تفئج بي اِاسةددللرا تد تغي ا
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اا   ف ظة  ي دل كل يةاي غلا دل كل ية دللؤس فت  ي  ليكدلعف  للتغي كا ل قف ا لدلبي   هللاردم

  دتدللتغي لبقية ل قف ا إِوفئيف ا ردلة   ليف ااسةددللرا مظ   ل  ِيك  ي دلخب  ِ لس لدت دلج سِ

  ي دلعف ليك للى دللظيفيادالستغ دق  ك يلر م قيص  ي دلذدت إردر  ييلة دل تفئج هذه لمؤكل

 لدلبي   هللا ردم   ف ظة ل ي بعف ةِ دلفل طي ي دللجتلع  ي دل كل ية ي غلا دل كل يةاللؤس فتد

ا.بخفصة

 ( 2016دراسة عوض )

اِ با اش لدء ازل فت اللى ادال فعفلي الدالمزدن ادلذدت ادردر  ا  تلى ا ك ادليشف ادللردسة هل ا

دالمزدنادال فعفليِاا(ا لاغز ِا عادلتع  ا لوادلعاليةابيكا تلسطادردر ادلذدتال تلسط2014)

لكذل ادلتع  ا لوادلفلرقا يا تلسطارر فتادردر اادلذدتال تلسطارر فتادالمزدنادال فعفليِا

ا) ادللردسة ا ي ة الميل ا ادلت ليليِ ادللصفي ادلل  ج ادلبفِثة ادستخل ا ازل فتا288ليل ا ك )

ا) ا  بي القلزن ا  مفعةِ ارر ة ادلذدت ادردر  ا  تلى القلغ ا  تلىا72دلش لدءِ القلغ دالمزدناا%(ِ

%(ِاكلفاملصلاادللردسةادلوال لرا اليةاط رتةابيكادردر ا78دال فعفليارر ةا  مفعةابلغاا)

ا اِ ب اش لدء ازل فت اللى ادال فعفلي الدالمزدن ا تلسطا2014دلذدت ا ي ا  لق ال لر اكذل  ِ

اش لدءا ازل فت اللى ادال فعفلي الدالمزدن ادلذدت ادردر  ا قيفس ا لو ادللردسة ا ي ة اد  در رر فت

ات2014 االا ل لا  لقاتعزىاِ ادلل زلابي لف الط إقةاهلم ادالس   اد  در عزىاللتغي ادلعل ال لر

اللتغي ادال لدءادلاطبيعةادالستش فر.

 ( 2014دراسة أحمد )

ادلوادلتع  ا لوا ادلق دردتاللىادلعف ليكا يااإث ايهل اادللردسة ادمخفذ ادلذدتا لوا للية ردر 

 تللتادلبفِثةادلل  جادللصفيادلت ليليِالم امطبيصادردر ادالردر ادلعليفا يادلجف عةادالسال يةِالدا

ابلغاا) ا لوا ي ة ا لظف ا177دللردسة ا كادالردرإيكا( ال لظفة اليلااكلدالكفرتلييف  يادلجف عةِ
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ا ا تفئج ادلو ادللردسة اياملصلا اان ايهل ف ا ياإه فك ادلعف ليك ا  ل ا يل  ابلر ة اللذدت ا ف  ة ردر 

ا يادلجف عةادالسال يدإل ادلعليف ادشفرتادللردسةادلوال لرا اليةاط رتةابيكا)دل عياردر  ةِاكلف

ا لوادلتخطيطِالا الدلقلر  ادلللديفاإدلوام قيصادالهلد ِ ا يال ه الدلت لكالدللثفب   ادللياِ ردر 

(الدلقلر ا لوادمخفذادلق دردتادالردرإةاللىالإل جفزلم للادلل ؤلليفتالدللد عيةاالدلل ل ةدلوعبةِا

ه فكايلر ا لوادمخفذادلق دردتادالردرإةادلل فسبةاان ايشفرتادل تفئجايليفِاكلفالعف ليكا يادالردر ادلعد

اللىا لظفيادالردر ادلعليفا يادلجف عةادالسال يةابغز .

 ثانيا: الدراسات المتعلقة بالتوافق المهني

 ( 2017دراسة الرجيبي)

لةادلتع لي ا فابعلادألسفسياهل اهذهادللردسةادلتع  اإلوا  تلىادلتلد صادلل  ياللىا علليا ِ 

ِيثاميل اا ي ةادللردسةاا .بل ف ظةا  لبادلبفط ةاب لط ةا لفنال اليتهاببعضادللتغي دت

ا) ا)306 ك ا     ال عللهِ ا عللف ا)178( اذكلرِ ادللردسةا (128( ا ي ة ادختي ت اليل إ فثِ

ادالرمب ادللصفي ادل  ج ادستخلدم ام  ادللردسة ايهلد  اللت قيص ادلطبقية. ادلعشلدئية فطوِابفلط إقة

لمطلإ ا قيفسادلتلد صادلل  وا)إ لدرادلبفِثفن(المطبيقها لواي  درا ي ةادللردسةابعلادلت قصا كا

خوفئوهادل يكل ت إةا)دلولقالدلثبفت(.اليسف تادللردسةا كاينا  تلىادلتلد صادلل  ياللىا

لةادلتعلي ا فابعلادألسفسيا يا  ف ظةا  لبادلبفط ةابفل  بةالللجللعادليلي لللقيفساا عللوا ِ 

ا) ادل  فبي ادللتلسطِ ابلغ اِيث ا تلسطفِ اراللةا (2.29كفن اذدت ا  لق ال لر ا ك ليسف ت

ادللاللة ا  تلى ا  ل امبع ا إِوفئية ادلل  ي ادلتلد ص ادإل فثِالل تلى اللوفلح ادل لعِ اللتغي  ف

لل تلىادلتلد صادلل  وامبعفا ليظ  تا كال لرا  لقاذدتاراللةاإِوفئيةا  لا  تلىادللاللة

دلتخوصِاللوفلحادلعللمادلتطبيقية.ال لمال لرا  لقاذدتاراللةاإِوفئيةا  لا  تلىاللتغي ا

ا.لل تلىادلتلد صادلل  يامبعفاللتغي اس لدتادلخب  ادللظيفية دللاللة
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 ( 2017دراسة شريبط )

ايث ا  لوادلل فردتادللظيفيةاللىادلعف ليكا كاخاللاادلل  يادلتلد صهل اادللردسةاإلوام ل ل

د  جفمالمييفادلف را  لليةا  تل  اادلل  يادلتلد صعةادلعاليةابيكادللتغي إكابف تبفرارردسةاطبي

ا ابيئته ال ؤش  ادلل  ي ع اب فِ ا  شط ادلتي ادالستففر اة اتضلك ابلف اتشغل ف ا   ة ايك ا ي الل جفح د

ا المطلره ايردئه ال  تلى ايلردمه ا ك ام قيصاادلل  يدلقولى ام  ال ك اب ف. اتعلل ادلتي بفللؤس ة

الا ارردسةاالتلد صددلتطفبص اإ  دء ام  ادلعالية اهذه اطبيعة ا ك الللتأكل ادللؤس ة اليهلد  ايهلد ه بيك

يستفذدِاليلاملصلااا 65 يلد يةا لوا ي ةا كادألسفمذ ادلثف لإيكابلالتةابلعبفسِاي كابلغا لرهفا

غالدلل فرادللظيفياللىادلعف ليكابلادلل  يادلتلد صرردست فاإلوال لراإلوال لرا اليةادرمبفطابيكا

ا ا51.9 عف له ايلره اإِوفئية اراللة اذل ايث  ال لر الإلو ا % %82.2ِ بأبعفرهاادلل  يللتلد ص

 (دلعف لابفإلردر ِا اليةادلعف لابفلز الءِاظ ل ال  فخادلعلل)دلثالثةا اليةا

  (2017نعيسة )دراسة 

ِاصكادلعف ليكا يا ل  إةام قيةار شتع  ا  تلىادلتلد صادلل  ياللىا ي ةا دلهل اادللردسةا

  تلىادإلِ فسابفللضفتقةاللىا ي ةا كادلعف ليكابفلقطفعادللؤس يادل كل يادلت قلك.اكذل ا

لرردسةادلعاليةابيكادإلِ فسابفللضفتقةالدلتلد صادلل  ياللىا ي ةا كادلعف ليكا يا ل  إةام قيةا

 فسار شص.الدلتع  اإلوا  تلىاراللةادلف لقا ياإ فبفتاي  درا ي ةادللردسةا لوا قيفسادإلِ

بفللضفتقةال قيفسادلتلد صادلل  يال صا تغي كادللردسة؛ا)دلج سِالدل فلةادال تلف ية(ِاليلام ا

دال تلفرا لوادلل  جادللصفيادلت ليليِالدستخل اايردميادللردسة:ا قيفسادإلِ فسابفللضفتقةِا

  إةام قيةا(ا ف الال ف لةا يادلعف ليكا يا ل144ل قيفسادلتلد صادلل  يِالقلغاا ي ةادللردسةا)

اينا  تلىادإلِ فسابفللضفتقةال  تلىا ادللردسة ادل تفئجادلتياملصلااإلي ف ال كايه  ر شص.

ايةدلتلد صادلل  ياللىادلعف ليكا يا ل  إةام قيةار شصاكفنابلر ةا تلسطة؛ال لرا اليةادرمبفط
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ا ا  لق ال لت اكلف ادلل  ي. الدلتلد ص ابفللضفتقة ادإلِ فس ابيك اإِوفئية اراللة اذدت ذدتاسفلبة

ادلعف ليكا اللوفلح ادلج س ا تغي  اإلو امعزى ابفللضفتقة ادإلِ فس ا تلسط ا ي اإِوفئية راللة

دلذكلر.الكذل ال لتا  لقاذدتاراللةاإِوفئيةا يا تلسطا قيفسادإلِ فسابفللضفتقةامعزىا

إلوا تغي ادل فلةادال تلف يةاللوفلحادلعف ليكاغي ادللتزل يك؛الكذل ال لتا  لقاذدتاراللةا

ا  ادللردسةا لوا قيفسادلتلد صادلل  يامعزىاإلوا تغي اإِوفئية يا تلسطاإ فبفتاي  درا ي ة

دلج سالوفلحادلعف التادإل فث؛الليكال امظ  ا  لقاذدتاراللةاإِوفئيةا يا تلسطاإ فبفتا

ا.ي  درا ي ةادللردسةا لوا قيفسادلتلد صادلل  يال صا تغي ادل فلةادال تلف ية

 (iezaie,2017Dadkan  & Nast-Rahimiدراسة )

دلعاليةابيكادلتلد صادلل  يالدلتلكيكادل ف يالدالِت دقادللظيفياللىاهل اادللردسةادلتع  ادلوا

اي ضفءا ا ليع ادللردسة ا جتلع الشلل الدرمبفطية. الصفية ارردسة المعتب  ادلتلرإسِ اهيئة ي ضفء

لاط إقةا    اكعي ةا كاخالا183سي تفنالقللخ تفنادلتيام ادختيفرا هيئةادلتلرإسا كا ف عة

نا عف التادلت دبطابيكادلتلد صادلل  يا عادلتلكيكادل ف يايشفرتادل تفئجايدلعي فتادلطبقية.ايخذا

.اليظ  تا تفئجام ليلادال  لدرادللتعلراينا0/687-لا0/736لدالِت دقادللظيفيا لوادلتلدليا

 كا%ا49/6لاا كادالختال ا يادلتلكيكادل ف ي%اا56/9 ت بأاب  بةاادلتلد صادلل  ياتلككاين ا

ادل ف يادلتلكيكا عادلل  يادلتلد صابيكادإلتجفبيةاللعاليةال قفِادالختال ا يادالِت دقادللظيفي

اادالِت دقا عادل لبيةال اليته ا كادالستففر ادلجف عةاإلردر ايلكك ادلبش إةالدلللدرردللظيفي

ادللظيفيادالِت دق ك الدل لادل ف يادلتلكيكامعزإزا كاد لادلل  يامعزإزادلتلد صا يادللشلر 

اي.دلتلرإ اهيئةاي ضفءاللى
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 (2017درويش)

ادلوا ادلتع   ادللردسة ادلتعلي ااهل ا ا عللي اللى ادآللي ادل فسب ادستخلدم ا  ل ادلقلص   تلى

(ا326)اميل اا ي ةادللردسةا كل اليتهابفلتلد صادلل  يا ياضلءابعضادللتغي دتاادألسفسي

ادألسفسيِالملصلا ا كا علليادلتعلي  ا يا قيفسا عللف اإِوفئيف ا  لقاردلة دلب ثاإلوال لر

ا10دلقلصابيكا علليادلتعلي ادألسفسيل قفاللتغي اس لدتادلخب  الوفلحادللعلليكاذلىادلخب  ايكث )

 لمال لرا  لقاردلةاإِوفئيف ا  لايكا  تلىاببكا علليادلتعلي ادألسفسيا يا قيفسالاس لدت(.ا

ادلج  اللتغي  ال قف ادآللو ادل فسب ا  ل ادلتعلي ادلقلص ا عللي ابيك اإِوفئيف اردلة ا  لق ال لر س.

ال لرا ادلتخوص. ا تغي  اإلو امعلر ادآللو ادل فسب ادستخلدم ا  ل ادلقلص ا قيفس ا لو دألسفسي

  لقاردلةاإِوفئيفابيكا علليادلتعلي ادألسفسيا يا قيفسادلتلد صادلل  يال قفاللتغي اس لدتا

 لمال لرا  لقاردلةاإِوفئيف ابيكاات(.س لدا10دلخب  الوفلحادللعلليكاذلىادلخب  ايكث ا كا)

 علليادلتعلي ادألسفسيا يا قيفسادلتلد صادلل  يال قفاللتغي ادلج س.ال لرا  لقاردلةاإِوفئيفا

ا ادلتلد ص ا قيفس ا ي ادألسفسي ادلتعلي  ا عللي ادلتخوص.بيك اللتغي  ال قف ا اليةاادلل  ي ل لر

ادل ف ادستخلدم ا  ل ادلقلص ا  تلى ابيك اإِوفئيف اردلة اللعللياسفلبة ادلل  ي الدلتلد ص ادآللي سب

 .دلتعلي ادألسفسي

اا( ,2016Vaezi, et alدراسة)

دلتلد صادلل  يالدلعفطفيالدال تلف ياللىا ل ضفتاي  ادأللردمِاهل اادللردسةادلتع  ا لوا

لمقيي ادلتييفادلل  يالدال تلف يالدلعفطفياللىا ل ضفتاي  ادأللردمال قفر ت فا عادللل ضفتا

ا ي ا)ادألخ إفت ا ك ادللردسة ا ي ة اميل ا ادللردسةِ ا كاا(50هذه ا ئة ادللردسة اهذه ا ي شفرك

(ال ل ضفتا يادي فمادخ ىا)عا=ا50دللل ضفتابلفا ياذل ا ل ضفتاي  ادأللردما)عا=ا

لقيفسا (ا يارردسةا  تع ضةاي  إاا يا  تشفواش إعتي.الم ادستخلدمايفئلةاملد صا"بيل"50
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الدلعفطف الدال تلف ي ادلل  ي اراللةادلتييف اذدت ا  لق اه فك اين ادلبيف فت ام ليل ايظ  ت يِ

إِوفئيةا يادللر ةادللسطيةالثالثةا جفالتاملد صابيكا ل ضفتاي  ادأللردمالز الئ  ادلعف ليكا

للتلد صادلل  ياِا p <0.001 ِاييلةاp <0.001 ِاييلةاp = 0.002  يادي فما ف ةا)ييلة

فئجادللردسةاإلواينا ل ضفتاي  ادأللردمالل  كالدال تلف يالدلعفطفيِا لوادلتلدليِاليشفرتا ت

املد صا   يالد تلف يال فطفياييلابكثي ا قفر ةابفللل ضفتادلعف التا يادي فمايخ ى.

 ( 2016دراسة أحمد )

هل اادللردسةاإلوادلتع  ا لوادلعاليةابيكادلتلد صادلل  يال ف ليةاللىا ي ةا كاي ضفءاهيئةا

ادلل ت و إة ادلجف عة ا ي ادلتلرإس اِ ا ك ادللردسة ا ي ة اهيئةا ضل اا250ميل ا اي ضفء ا ك د

ِادستخلمادلبفِثا قيفسادلتلد صادلل  يِال قيفسا ف ليةادلذدتِالادلتلرإسابفلجف عةادلل ت و إة

ادلذدتلا ادرمبفطيةابيكادلتلد صادلل  يال ف لية ي ضفءاللىاايلض اا تفئجادللردسةال لرا الية

لفامبيكاد هاالامل لا  لقاذدتاراللةادِوفئيةامبع فاِاكهيئةادلتلرإسا يادلجف عةادلل ت و إة

 .للتغي دتادللردسة

 (2013دراسة حجازي)

هل اادللردسةادل فليةاإلوادلتع  ا لوا  تلىا ف ليةادلذدتِال  تلىادلتلد صادلل  يِال لر ا

دلضفةادلغ قيةِاكلفاهل ااإلواادألردءاللىا عللفتاغ  ادللوفررا يادلللدرسادل كل يةا ي

م ل لاطبيعةادلعاليةابيكادللر ةادليليةِالدألبعفراللقف يسا ف ليةادلذدتِالدلتلد صادلل  يِال لر ا

(ا عللة ا كا عللفتاغ  ادللوفرراخاللادلعفمادللردسيا45دألردء.الميل اا ي ةادللردسةا كا)

الفف لية2012 /2011 ا قف يس اثالثة ادللردسة الدستخل ا ال لر اامِ ادلل  يِ الدلتلد ص دلذدتِ

%اكل تلىاا80دألردءا كاإ لدرادلبفِثة.الد ت اادل تفئجاإلواينا  تلىا ف ليةادلذدتا زإلا كا
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%اكل تلىاا80د ت دضيِالينا  تلىادلتلد صادلل  يِال  تلىا لر ادألردءاتقلا كا  تلىا

ئيف ابيكادللر ةادليليةِاليبعفراد ت دضيِاكلفاد ت اادل تفئجاإلوال لرا اليةادرمبفطيةاردلةاإِوف

ادلتلد صادال تلف يِا  قيفسا ف ليةادلذدتِالدللر ةادليليةِاليبعفرا قيفسادلتلد صادلل  يا فا لد

ا تلسطفتا ابيك اإِوفئية اراللة اذدت ا  لق الل لر ادألردءِ ا لر  ا قيفس اليبعفر ادليليةِ لدللر ة

عفتادلفف ليةادلذدميةال  خفضفتارر فتا عللفتاغ  ادللوفررا يا لدرسادلضفةادلغ قيةا  مف

ا.دلفف ليةادلذدميةا لوا قيفسادلتلد صادلل  يِال قيفسا لر ادألردء

 (2002دراسة الشاعري)

ا ل ا ا  ف ظة ا ي ادلت قلإيك ادللش  يك اللى ادلل  ي ادلتلد ص ا لو ادلتع   ادلو ادللردسة هل ا

ا  ش اا)ف طةِا جفلادلعلللدلق قذ ا يادل علرتةِاكذل ادلتع  ا لوادلف لقامبعفاللتغي دتادلل 

عل ِادللؤهلادلعلليِادللخلادلش  كِاس لدتادلِا(دردر ا لرسيةِا ش  ا فر ِا ش  اصفل 

دلللردت(الم امطبيصادللردسةابفستخلدمادلل  جادللصفيادلت ليليا لوا ي ةااِادالب فثِدالش د 

ا) ابلغا ال)143رردسية ا ل ِ ا  ف ظة ا ك ا ش  ف ادلق فذ 62( ا  ف ظة ا ك ا ش  ف دلتعليليةِاا(

اللتعي دتا)دلل ف ظة امبعف ا  لقاردلةادِوفئيف ادلواد هامل ل ِالوفلحادلق فذ الملصلاادللردسة

س ةِادلللردتالوفلحاثالثارلردتاا15-11س لدتادلعللاصفلحا  ش  اللوفلحا ش  ا لدرِ

ا ثي(. فكث (الل امل لا  لقامبعفاللتغي دتا)دلعل ِادللخلادلش  كِادللؤهلادلعلليِادال تفجادلب
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 التعليق على الدراسات السابقة

ادلذدتا ادلتيام فللااإردر  ادردر ام ل اادللردسفتادل فبقة ادللردسفتا لوادهلية ِيثاركزتاهذه

ادللبفركءا ايل ادلذدت اإردر  ابلكل فت ادهتلا اكلف ادال  درِ اللى ادل جفح ام قيص اي ل ا ك دلذدت

االدلتلدزنالدالموفلالدلثقةابفل فس.تخطيطِادألسفسيةاإلردر ادلذدتالدلتياملثلاا ياإردر ادللياِالدل

اابيكارر ةا تلسطةال فليةاللىادللب لثيكِاِيثاالقي اادللردسفتادل فبقةاين ا إردر ادلذدتام دِل

 ياِيكا فءتا(ِا2018ِللدن)(ِالا2018ل فءتابلر ةا تلسطةاكلردسةادلش  فتاليطيشا)

ا) ا خف    اكلردسة الا2018  مفعة ا2017دلعلدلر )(ِ ابي (ِ ا  تلإفتادلتلد صاكلف اادللردسفتاين 

اك ادللتلسطة ا   ف ا ختلفةِ ابلر فت ا فءت ادل  يبي)دلل  ي ا2017لردسة اش إبطا( ارردسة ل

ا.(2017 عي ةا)(ِالرردسةا2017)

ا اخالل ا ك ارردست ف ا ي ادل فبقة ادللردسفت ا ك ادلبفِثة اِيثاإالدستففرت ادللردسةِ ا قف يس  لدر

تعل لا لي فابلفا ت فسبا عارردست فِاكلفادستففرتا كاد تللتا لوا قف يسادللردسفتادل فبقةالدل

ا قفر هادل تفئجِاِيثايفر اادلبفِثةابيكا تفئج فالدل تفئجادلتياملصلاادلي فادللردسفتادل فبقة.ا

لمختلفادللردسةادل فليةا كادللردسفتادل فبقةا يااكلناإردر ادلذدتاللىادلل شل كادلت قلإيكال ا

 كاخاللادلبفِثةا لوايكارردسةاِل ثةاِللاهذدادلللضلعااملرسابشكلاكف ِاِيثال امطلع

 فادطلعاا ليهِاكلفال امجلادلبفِثةا كادللردسفتادل فبقةادل ل ثةادلتيام فللااإردر ادلذدتا عا

ابلفا ادلفل طي ية ادللكتبة امث ك اين ادللردسة ال ذه ا يلكك ادلت قلإيكِ ادلل شل ك اللى ادلل  ي دلتلد ص

ادلذدتاللىادلل شل كادلت قلإيكا يااِلمها كا علل فتِال فاملصلا دليها كا تفئجاِللاإردر 

  ف ظةابيكال  ِالدلتلد صادلل  يادالرشفركِاليلرم  ا لوادلتل يصابيكا فا ت ادلتخطيطالهالقيكا

 دللشكالتادلتيا لد  ل  فاخاللا لل  ادالرشفرك.
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ا

ا

ا

 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 

 منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة

  أداة الدراسة

 صدق الداة

 ثبات الداة

 اجراءات الدراسة

 المعالجة الحصائية
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 الفصل الثالث                                          

 الطريقة واإلجراءات

 

 يام فيذادللردسةِال كاذل امع إفا   جاادلبفِثة فات ت فللاهذدادلفولالصفف ا فوال ادلتيادمبع

الدلتأكلادللردسةِاللصفا جتلعا ايرد ادللردسة)دالستبف ة(ِ الإ لدر ادللردسةِ الم ل لا ي ة دللردسةِ

الثبفم فِالقيفناإ  دءدتادللردسةِالدألسفليبادإلِوفئيةادلتيادستخل اا يا عفلجةا  كاصلي ف

ادل تفئجِال يلفا ليالصفال ذهادإل  دءدت.

ا

 منهج الدراسة

ها.الإع  ابأ  ادللصفيادالرمبفطيدلل  جابفستخلدماادلبفِثةايف ا كاي لام قيصايهلد ادللردسةا

دلل  جادلذكا لرساظفه  ايلاِلثف ايلايضيةا ل لر اِفليف اتلككادل وللا   فا لوا علل فتا

ادلب ثارلناملخلا كا  كاخاللهالصفاادلبفِثة فللاملدلتياا. ي فادلبفِثةمجيبا كايسئلة

 كل فتالدآلردءادلتيامط حاِلل فِاادلظفه  ا لضلعادللردسةِالم ليلابيف فم فِالقيفنادلعاليةابيك

لدلعلليفتادلتيامتضل  فالدآلثفرادلتيام لث فِالهلايِلايشكفلادلت ليلالدلتف ي ادلعلليادلل ظ ا

اللصفاظفه  ايلادللشكلةِالمو يف فالم ليل فالإخضف  فالللردسفتادللييقةابفلف صالدلت ليل.

ا
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 مجتمع الدراسة

ِا يا  ف ظةابياال   يادلللدرسادل كل يةاادلت قلإيكادلل شل كامألفا جتلعادللردسةا كا ليع

ا ا لره  اشف لة(ِا(69)لدلبفلغ ا)   ية ادللردسة ا جتلع اي  در الجليع اشف لة ادللردسة ال فءت .

ا:دللردسةملزإعاي  درا جتلعادللردسةاِ با تغي دتاا(1)ري ادلجلدللاإلضعالا

 .دراسةال اتحسب متغير الدراسة مجتمعأفراد  توزيع :(1) جدول

 النسبة المئوية العدد مستوىال المتغير

 49.3 34اذك االجنس

 50.7 35اي ثو

 81.2 56ابكفللرإلس المؤهل العلمي

 18.8 13ا ف  تي 

 33.3 23اس لدتا أيلا5 سنوات الخبرة

 30.4 21اس ةا11ا-6 كا

 36.2 25اس ةا أكث ا12

 

 أداة الدراسة:

بولرمهاادللقيفسصايهلد ادللردسةِام اب فءاي قمدلبيف فتالادالستبف ةالغفتفتا لعاادلبفِثةدستخلما

ا ادلولة اذدت ادل فبقة الدللردسفت ادل ظ ك ادألرب ا لو ادالطالع ابعل ادلذدتدألللية اابإردر 

ا)لردسةك ا2014يِللِ ا؛ ا2011دلش  فِ ايهلد اا(2016 لضِ؛ ا ع ا   ف ا تلد ص ا ف لدختيفر

ادلفل طي يةِ الدلبيئة اادللردسة ادلا قيفسي ف ارردسةال  يدلتلد ص ا لو ادالطالع ام  ا قل

لميلنااكذل ا يا قيفسادلتلد صادلل  يِا.(2014ا؛ادلشل كِا2011دلزد ليِا؛2002دلشف  كِ)

ادلق  ادألللادشتللا لوا علل فتادللقيفس ادلت قلكاا كاثالثةايي فمارئي ية:  ف ةا كادلل شل

  ادلثف يا لوا  لراس لدتادلخب  (.ا ياِيكامضلكادلقدللؤهلادلعلليِالا كاِيثا)دلج سِا
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ادلذدت ادلليا كاِيثا)اإردر  اإردر  ادلتخطيطِ ادلتلدزناِ ابفل فسِ ادلثقة ا ق دم فادالموفلِ ال لر .)

ادل30) ا  تلى ا  لر ا لو ادلثفلث ادلق   ادشتلل ا يلف ا ق   ادلل  ي( ال لراا شللللاتلد ص دلت قلك

ا(ا ق  .29 ق دمها)

 صدق األداة

ا(Pearson Correlation)افبا عف لادالرمبفطابي سلناب  ادللقف يسام ادلت قصا كاصلقادألرد ا

ا:(2ذل اكلفاهلا لضحا يادلجلللاري ا)لاِالللجفلادللر ةادليلية عااكلا جفللفق دتا
 

 ( Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2جدول )

الدالة  Rقيمة  إدارة الذاتالمحور األول: ادل ي ا

 اإلحصائية

   إدارة الوقتالمجال األول:  

 0.000 **0.546ادِض ادال تلف فتادلللرإةا يادللياادلل لر. 1

 0.000 **0.540اإذداِولاطفرئاي فذاب  ف جيا يا لماآخ . 2

 0.000 **0.472اي ظ ا لد يلا للياضلكاخطةا  لر . 3

 0.000 **0.526اييلمابلضعا عفليفتادرشفرتةاضلكاز كا  لر. 4

 0.000 **0.458ا  ادلللرسةاارلنادالهتلفمابفلليا.ييلمابت فيذايلد  ا ل 5

 0.000 **0.468اييلمابتأخي ايكا للادرشفركاليلماآخ اإذدال اتككا  لف. 6

   المجال الثاني: التخطيط 

 0.003 **0.348اييلمابت ل لادهلد ياضلكادلخطةادالرشفرتةابليها فلية. 1

 0.000 **0.465ادئلف.يسعوالت ل لادال شطةالدإل  دءدتادإلرشفرتةار 2

 0.000 **0.492امت  ايهلد ياضلكادلخطةادإلرشفرتةابفللديعية. 3

 0.017 *0.287ايخوصاليتفاكف ي فاللتخطيطادليل ياليلادلفعفليفتادالرشفرتة. 4

 0.000 **0.419ايضعايفئلةاي لفليادليل يةا  مبةاِ بادالهلية. 5

 0.000 **0.592ادإلرشفرتة.اييلمابفستخلدماآليفتا ختلفةال لادللشكالت 6

   المجال الثالث: التوازن 
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 0.000 **0.546ادللشتتفتادللخلتفةاردخلادلللرسةاالامؤث ا لوام كيزكا يادلعلل. 1

 0.000 **0.521ايلدزنابيكادلل فمادالرشفرتةا يادلللرسةاالدأل شطةاخفرجادلللرسة. 2

 0.001 **0.391الدمادلللرسي.دستطيعام فيذاكف ةادلل فمادالرشفرتةااخاللادلل 3

 0.000 **0.524ايلدزنابيكاد فعفالميالدللشكلةادلتيادلد   ف. 4

 0.000 **0.469ادللشتتفتادلخفر يةاالامؤث ا لوا للي. 5

 0.017 *0.287اغضبيا كادلل ت شلاالا ؤث ا لواي دردميا عه. 6

   المجال الرابع: الثقة بالنفس 

 0.001 **0.388ابةادلل ت شل كا  لا خفطبت  .دستخلمادسللبا  فسبادلطل 1

 0.015 *0.290ايمقبلادل قلا كادللل  الدللعلليكاإذداكفنا لضل ي ف. 2

 0.000 **0.488ايسعواردئل فادلوامطلإ ا لليا  لادأل ضل 3

 0.000 **0.437ايمخذادلق دردتادلل فسبةا يادلللديفادالرشفرتةادلوعبة. 4

 0.000 **0.495اياكل شل.للكامقل  ادتجفبيالذدم 5

 0.004 **0.344ايستطيعاب فءا اليةاد تلف يةا عادآلخ إكابكلاس للة. 6

   المجال الخامس: االتصال 

 0.000 **0.465ايِ صا لوادتوفلادل سفلةالدض ةا  لر اللل ت شل ك. 1

 0.000 **0.508ايرد يا  تلإفتادالخ إكا  لادل ل ثا كا لضلعادرشفرك. 2

 0.000 **0.445افهتلفمال ل ثادلطلبةادلل ت شل ك.يصغياب 3

ادلتشفركيةالدلتلدصلا عادالخ إكادسفسا جفحادلعللادالرشفرك. 4  0.000 **0.543ايرىاين 

 0.000 **0.457ادهت ابفلتلدصلادللبفش ا عادالردر ادلللرسيةا يا للي. 5

30.00 **0.349ايملدصلا عايلليفءادال لرا يايضفتفامخصايب فئ  . 6  

   التوافق المهنيالمحور الثاني: مستوى  

 0.009 **0.314ادبذلا  لداكبي دا يا للياال جفِه. 1

 0.010 *0.307اتج ل يا لرادلطلبةادلذ كاييلمابإرشفره . 2

 0.000 **0.495ادشفركا يالضعادسسادالرشفرا يادلب  ف جادلللرسي. 3

 0.000 **0.542اد ية.دل صا يادلت  يصابيكادال لفلادليتفبيةالدلليل 4

 0.007 **0.320ادشع ادناه فكا  فِةا كادل  إةا يا لليا قفر هابفللظفئفادالخ ى. 5

 0.000 **0.483ام ببا جفالتادالرشفراد  فركا يادلعللادالرشفرك. 6
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 0.000 **0.465اميليفيابف لفلادخ ىا كايبلادالردر ادلللرسيةامؤث ا لوا  تلىا للياكل شل. 7

 0.000 **0.566ا ت فسبا عا فاديلمابها كا للاكل شل.اردمبي 8

 0.002 **0.366اللىارضفالظيفيا فليا يا للي. 9

 0.002 **0.359اد تقلادنا  صادلت ييةا يا   ةادالرشفرايليلة. 10

 0.000 **0.494اه فكامل يا يا  تلىار  ادلللرسةاللب د جادالرشفرتة. 11

 0.000 **0.421ايار عا  تلىادِت دمالمقل  ادللجتلعالي.دشع ادنالظيفتياكل شلام   ا  12

 0.000 **0.469ادشع ابقيلةا لليا  ل فات تفيلادلطالبا كادلخل فتادالرشفرتة. 13

 0.003 **0.357ا فر ا فاتعتقلادللجتلعابعلما للىادالرشفرادلت قلك. 14

 0.000 **0.571ا لليادالرشفركا تطلباب فءا اليةادتجفبيةا عادلليفءادال لر. 15

 0.000 **0.580ادشع اب ضفادلليفءادال لرا كا للياكل شلام قلكا يادلللرسة. 16

 0.000 **0.605اخططيادالرشفرتةام قصادلتشفركيةا عادللعلليكالدلليفءادال لرالت قيصادالهلد . 17

 0.000 **0.578ادلت صابأكارلردتامأهيليةا يا جفلادالرشفر. 18

 0.000 **0.437از الئيابأكاِفلةام تفجادلوادالرشفرارلنام رر.ا فر ا فاتخب  ي 19

 0.000 **0.481اديي ا اليفتا يل ا عادلل شل كا يادلللدرسادالخ ى. 20

 0.003 **0.354اللادمي االيا  صةا للادخ ىالكادغي الظيفتياكل شل. 21

 0.002 **0.362امقل  ادلل ؤلليكا ياي  ادالرشفراليا فلي. 22

 0.000 **0.668اوادلوامقلت اكف ةاد لدعادلخل فتادالرشفرتةاللطلبة.دسع 23

 0.000 **585 .0ادمقبلادردءالملصيفتادلل ؤلليكا كادالرشفر. 24

 0.002 **0.370اد تقلادنادللعف ي ادلل تخل ةا يامقلإ ادلل شلادلت قلكاغي ا لضل ية. 25

 0.025 *0.270اقلكادشجعادلطلبةا لوادلتخوصا يادالرشفرادل ف يالدلت ا 26

 0.000 **0.412ادشع ادنا   ةادالرشفرام تفجادلواكففتفتا  لةا كادلل شل. 27

 0.000 **0.554ادسعوادلوادلتطلإ ادلل  يابكلادللسفئلادللتفِه. 28

 0.000 **0.512ا ز ج يايلةامل  ادال كف فتالدلت  يالتاللب د جادالرشفرتةا يادلللرسة. 29

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ا
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(ِاينا ليعايي ا وفل ةادرمبفطا ق دتاكلا جفلا عا2مشي ادللعطيفتادللدرر ا يادلجلللاري ا)

ادالم فقادللدخليا اتشي اإلوايل  ا لف ادِوفئيف  الللجفلاردله ادليلية لفق دتاكلا جفلا كادللر ة

ا جفالتادللردسةِالهذدابفلتفلياتعب ا كاصلقاكلا جفلا ياييفسا فالضعا كاي لاييفسه.

 صدق المحكمين:

 

جلل ةا   ض فا لوالدلتأكلا كاي  فامقيسا فالضعاا كاي لهِام ارد ادأللت قصا كاصلقال

ادل ف يالدلت ا كادلل كليكا كا ا(ا9قلكالقلغا لره )دألسفمذهادلجف عييكادللختويكا يادإلرشفر

ا ادلجف عفتِ ا ختلف ا ك ا)  كليك اري  ادللل ص ا ي ا بيك اهل اد طفءا2كلف اي ل ا ك الذل  ِ)

ا اي لهِ ا ك الضعا ا ف امقيس اي  ف ا ك الدلتأكل ادألخذادللالِظفت الم  ادلفق دت اصيفغة لسال ة

ايف ابلالِظفتادلل كليكالدلتياديتو تا قطا لوادلتعل لا ياصيفغةادلفق دتالإ فر ام ميبايرا

ادللجفالت.

 الدراسة أداة ثبات 

كلفاهلا لضحا يادلجلللاك ل بفخادلففِايرد ادللردسةابلعفرلةادلثبفتا  فباثبفتابادلبفِثةايف ا

ا(:ا3ري ا)

 إداة الدراسةثبات كرونباخ ألفا لمعامل  نتائج(: 3جدول )

 معامل الثبات المجالت المحور
ا0.71 إدارة الوقت إدارة الذات

ا0.72 التخطيط
ا0.74 التوازن 

ا0.76 الثقة بالنفس
ا0.85 التصال

ا0.91 إدارة الذاتلجميع مجالت  الدرجة الكلية
التوافق مستوى 

 المهني
ا0.80 الدرجة الكلية
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(ِاينا ليعايي ا عف التاثبفتاك ل بفخايلففالل فلرا3مشي ادللعطيفتادلدرر ا يادلجلللاري ا)

إردر امفعةِاِيثابلغااييلةادلثبفتالجليعا جفالتا ا دليليةاادللر ةل جفالتاإرد ادللردسةالكذل ا

ا  لرلااِ(0.91)ادلذدت ادلل  ياثبفت ادلتلد ص ا0.80ِ)ا  تلى ادلواا لفا( ادالستبف هامشي  ين

ا.بلر ةا فليةا كادلثبفتاليفبلةالال تلفراللت قيصايهلد ادللردسةملتعا

 متغيرات الدراسة :

ادللتغي دتادلل تقلةالهي:

ا.)ذك ِاي ثو(اها  تلإفندلج ساللا-1

ا.(ف  تي ِا بكفللرإلس)ا  تلإفنللهاادللؤهلادلعلليا-2

ا.س ةا لفا لق(ا12س ةِاا11-6س لدتا أيلِا كاا5س لدتادلخب  اللهاثالثةا  تلإفتا)ا-3

ا ابفلتلد صادلل  ياللىادلل شل كادلت قلإيكدللتغي ادلتفبع: ادلذدتال اليت ف ا يادلللدرسادل كل يةااإردر 

ا. ظةابياال   يا  ف

 إجراءات الدراسة

يف اادلبفِثةابفالطالعا لوادالربادل ظ كالدللردسفتادل فبقةِال كاث امولي ايرد ادللردسةالهيا

ادرلدتادللردسةا كاخاللادلط قادلعللية ابت كي  ادلقيفم اث  بتطبيصاادلبفِثةايف ا، ثم دللقف يسِ

 كاي  درادلعي ةابعلااتدالستبيف فمجليعااعلاينادكتللاا لليةِالقي  درا جتلعادللردسة لواارد ادأل

اللبفِث امبيك اص ي ةِ ابط إقة ا لي ف ادالستبيف فاين ااةإ فبت   الدلتياات لر ادلوفل ة دلل ت ر 

ا.دستبف ها(69)خضعااللت ليلادإلِوفئي:ا



50 

 

 المعالجة اإلحصائية

ايرااتبعلا لعادالستبيف ف ا)إ طفئ ف ام  يزهف اللت ليلام  ا عيف لدلتأكلا كاصالِيت ف ي ة(ِالذل اف

مل يلداإلرخفلابيف فم فاإلوا  فزادل فسلبادآللياإل  دءادللعفلجفتادإلِوفئيةادلل فسبةِالم ليلا

اللبيف فتابفستخ دجا املاادللعفلجةادإلِوفئية اليل ابيف فتادللردسةِ ادللردسة األسئلة دلبيف فتال قف

كا ق دتادالستبف ةِال عف لادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةاليلا ق  ا دل  بادللؤإةالا

ا) ايلفف اك ل بفخ ادلثبفت ال عفرلة ابي سلنِ ادل زماCronbach Alphaدرمبفط ابفستخلدم الذل  ِ)

ا(.Statistical Package For Social Sciences(ا)SPSSدإلِوفئيةا)

ا الل تلى ادللردسة ا ي ة اي  در امقل  دت ادل  فبية ادللتلسطفت ادلذدتلمف   ااإردر  دلتلد صال  تلى

اِ بادللقيفسادللز يادلتفلي:ا  يدلل

 : المقياس الوزني (4جدول)

 مستوى إدارة الذات  الحسابي متوسطال
ا  خفضا1-2.33

ا تلسطا2.34-3.67

ا فليا5.00ا-ا3.68

  التوافق المهنيمستوى  الحسابي متوسطال
ا  خفضا1-1.66

ا تلسطا1.67-2.33

ا فليا3.00ا-ا2.34

الي:لم اِ فبادللزنادل  بياكلفا 

ا5(ا/100دللزنادل  بي=ا)دللتلسطادل  فبي*اإردر ادلذدت:ا

ا3(ا/100دلتلد صادلل  ي:ادللزنادل  بي=ا)دللتلسطادل  فبي*ا
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ا

ا

 الفصل الرابع:

 نتائج الدراسة

 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الول

 مجال ادارة الوقت 

 مجال التخطيط

 مجال التوازن 

 الثقة بالنفس مجال

 مجال التصال

 ائح المتعلقة بالسؤال الثاني النت

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

ااِ بايسئلت ف.اكاهذدادلفولا  ضفال تفئجادللردسةمضل

 أسئلة الدراسة:نتائج 

  لنتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 ؟ إدارة الذات لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية  في محافظة بيت لحم مستوى ما 

ادل ؤدلالإل فبة اهذد ادللعيفرإةااب  فبادلبفِثةايف اا ك الدال   د فت ادل  فبية دللتلسطفت

إردر ادلذدتاللىاا  تلىاا كدالستبف ةادلتيامعب اا جفالتا لواي  درا جتلعادللردسةالستجفبفتا

ِاكلفاهلا لضحا يادلجلللا شل كادلت قلإيكا يادلللدرسادل كل يةاا يا  ف ظةابياال  دلل

ا(.5ري ا)

 مستوى مجالت ل أفراد مجتمع الدراسة(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات 5جدول )

 مرتبة تنازلياا  إدارة الذات لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية  في محافظة بيت لحم

 الرقم

المتوسط  المجالت
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 91.2 0.32 4.56 الثقة بالنفسا4

 عالية 90.8 0.43 4.54 التخطيطا2

 عالية 89.6 0.41 4.48 التصالا5

 عالية 81.2 0.34 4.06 إدارة الوقتا1

 عالية 80.8 0.56 4.04 التوازن ا3

 عالية 86.7 0.24 4.34 لدرجة الكليةا

ا ادل فبص ادلجللل ا ك امقل  دت الِظ ادللردسةاين ا جتلع ااي  در اللىاا  تلىا لو ادلذدت إردر 

كف اا فليهالجليعادللجفالتاادلل شل كادلت قلإيكا يادلللدرسادل كل يةاا يا  ف ظةابياال  
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الد   د ا عيفركا)4.34لتلسطاِ فبيا)ب ا للا لوا0.25( ااين(الهذد ادلذدتاللىارر ة إردر 

.اللقلاِولا فليةبلر ةاا فءادلل شل كادلت قلإيكا يادلللدرسادل كل يةاا يا  ف ظةابياال  

ا ابفل فس جفل ا)ادلثقة ال قلدره اِ فبي ا تلسط اي لو ا جفل4.56 لو الإليه ادلتخطيطا(ِ  ليهاِ

ا.دلتلدزناِالإليها جفلاإردر ادللياِا ليها جفلادالموفل جفلا

ليلا جفلا كا جفالتادالستبف ةِااإردر ادلذدتتقل  دتاي  درا جتلعادللردسةالل تلىال يلفا تعلصاب

م اِ فبادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةالدأللزدنادل  بيةاليلا جفلا كا جفالمها

ا لواِله.

 :إدارة الوقتمجال  -1

ي  درا جتلعاالستجفبفتايةالدأللزدنادل  بِ فبادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةام ا
ا.ا(6كلفاهلا لضحا يادلجلللاري ا)اإردر ادلليا جفلاافق دتلادللردسة
 أفراد مجتمع الدراسةلستجابات واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 6جدول )
 مرتبة تنازلياا  إدارة الوقتلمجال 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

اف النحر 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 92.4 0.64 4.62اييلمابلضعا عفليفتادرشفرتةاضلكاز كا  لر.ا4

 عالية 91.6 0.60 4.58اإذداِولاطفرئاي فذاب  ف جيا يا لماآخ .ا2

 عالية 91.6 0.53 4.58اي ظ ا لد يلا للياضلكاخطةا  لر .ا3

 عالية 89.6 0.58 4.48ار.دِض ادال تلف فتادلللرإةا يادللياادلل لا1

 متوسطة 65 1.19 3.25اييلمابتأخي ايكا للادرشفركاليلماآخ اإذدال اتككا  لف.ا6

 متوسطة 57.2 1.00 2.86اييلمابت فيذايلد  ا ل  ادلللرسةاارلنادالهتلفمابفلليا.ا5

 عالية 81.2 0.34 4.06 الدرجة الكلية

ادللتلس ا ك اتعب  ادلذك ادل فبص ادلجللل ا ك ادللعيفرإةا الِظ الدال   د فت ادل  فبية طفت

ا ادللردسةالستجفبفت ا جتلع ااي  در ا لو ادلليا جفل اايناإردر  ادل  فبي لللر ةادللتلسط
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الد4.06)دليلية اال( ا)دل   د  ا0.34لعيفرك ا لو ا لل الهذد ا( اين ادلليا جفل بلر ةاا فءاإردر 

ا. فلية

ادللجفلا يااتد ق اا(4)ينالا ا تلسطةل ق ميكا فا فلية فءتابلر ةاهذد ابلر ة ولااءمف اِل .

ا" ا عفليفتادرشفرتةاضلكاز كا  لرادلفق   ابلضع (ِا4.62 لواي لوا تلسطاِ فبيا)"اييلم

ي ظ ا لد يلا للياضلكالدلفق  ا"ا"ااإذداِولاطفرئاي فذاب  ف جيا يا لماآخ لإلي فا ق  ا"ا

ولاادلفق  ا"ا4.58ِ فبيا)بلتلسطا"ااخطةا  لر  دلللرسةاارلنااييلمابت فيذايلد  ا ل  (.اِل

ييلمابتأخي ايكا للادرشفركاا(ِا لي فادلفق  ا"2.86"ا لواييلا تلسطاِ فبيا)ادالهتلفمابفلليا

 (.3.25بلتلسطاِ فبيا)"االيلماآخ اإذدال اتككا  لف

 :التخطيطمجال  -2

ي  درا جتلعاالستجفبفتالدأللزدنادل  بيةاِ فبادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةام ا
اا(.7كلفاهلا لضحا يادلجلللاري ا)ادلتخطيط جفلاافق دتلالردسةدل

 أفراد مجتمع الدراسةلستجابات  واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية7جدول )
 مرتبة تنازلياا  التخطيطلمجال 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 91.8 0.58 4.59اييلمابت ل لادهلد ياضلكادلخطةادالرشفرتةابليها فلية.ا1

 عالية 91.6 0.53 4.58امت  ايهلد ياضلكادلخطةادإلرشفرتةابفللديعية.ا3

 عالية 91 0.70 4.55ايضعايفئلةاي لفليادليل يةا  مبةاِ بادالهلية.ا5

 عالية 90.4 0.82 4.52االرشفرتة.يخوصاليتفاكف ي فاللتخطيطادليل ياليلادلفعفليفتادا4

 عالية 90.4 0.58 4.52اييلمابفستخلدماآليفتا ختلفةال لادللشكالتادإلرشفرتة.ا6

 عالية 89.6 0.74 4.48ايسعوالت ل لادال شطةالدإل  دءدتادإلرشفرتةاردئلف.ا2

 عالية 90.8 0.43 4.54 الدرجة الكلية

لدأللزدناسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةا الِظا كادلجلللادل فبصادلذكاتعب ا كادللتلا

ا ادل  بية ادللردسةالستجفبفت ا جتلع ااي  در ا لو ااينادلتخطيط جفل ادل  فبي لللر ةادللتلسط
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الد4.54)دليلية اال( ا)دل   د  ا0.43لعيفرك ا لو ا لل الهذد ا( اين ابلر ةاادلتخطيط جفل  فءت

الاا. فلية ادلين ا فليةا دتفق ليع ابلر ة ادلفا. فءت ولا ا"ِل اضلكااق   ادهلد ي ابت ل ل ييلم

اادلخطةادالرشفرتةابليها فلية ا ق  ا4.59 لواي لوا تلسطاِ فبيا)" ا(ِالإلي ف مت  ايهلد يا"

ابفللديعية ادإلرشفرتة ابلتلسطاِ فبيا)اضلكادلخطة ا"4.58" ولاادلفق   اِل يسعوالت ل لاا(.

اردئلف ادإلرشفرتة الدإل  دءدت ا)ادال شطة اِ فبي ا تلسط اييل ا لو ا(4.48" ا" ادلفق   ا لي ف ييلماِ

ادإلرشفرتة ادللشكالت ال ل ا ختلفة اآليفت اابفستخلدم اا" ا" اللتخطيطالدلفق   اكف ي ف اليتف يخوص

 (.4.52بلتلسطاِ فبيا)"اادليل ياليلادلفعفليفتادالرشفرتة

 :التوازن مجال  -3

را جتلعاي  دالستجفبفتالدأللزدنادل  بيةاِ فبادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةام ا

ا.ا(8كلفاهلا لضحا يادلجلللاري ا)ادلتلدزنا جفلاافق دتلا لوادللردسة

لجفلالاي  درا جتلعادللردسةالستجفبفتاالدأللزدنادل  بيةا(:ادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإة8 لللا)

ا  مبةام فزليف اادلتلدزنا

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 مؤيةال

 الدرجة

 عالية 94 0.60 4.70ايلدزنابيكاد فعفالميالدللشكلةادلتيادلد   ف.ا4

 عالية 92.2 0.73 4.61ايلدزنابيكادلل فمادالرشفرتةا يادلللرسةاالدأل شطةاخفرجادلللرسة.ا2

 عالية 89.2 0.74 4.46اغضبيا كادلل ت شلاالا ؤث ا لواي دردميا عه.ا6

 عالية 80.2 1.23 4.01ادالرشفرتةااخاللادلللدمادلللرسي.ادستطيعام فيذاكف ةادلل فما3

 متوسطة 65.2 1.26 3.26ادللشتتفتادلخفر يةاالامؤث ا لوا للي.ا5

 متوسطة 63.8 1.25 3.19ادللشتتفتادللخلتفةاردخلادلللرسةاالامؤث ا لوام كيزكا يادلعلل.ا1

 عالية 80.8 0.56 4.04 الدرجة الكلية

لدأللزدنافبصادلذكاتعب ا كادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةا الِظا كادلجلللادل 

ا ادل  بية ادللردسةالستجفبفت ا جتلع ااي  در ا لو ااينادلتلدزنا جفل ادل  فبي لللر ةادللتلسط

ا.ة فلي فءابلر ةاادلتلدزنا جفلاينا(الهذدا للا لوا0.56لعيفركا)دل   د اال(الد4.04)دليلية
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ا4)ينالا ادل ق ا( ا تلسطة فءتابلر ةالجفلادتا ياهذد ابلر ة ولاا فليةال ق ميكا فءمف اِل .

(ِالإلي فا4.70 لواي لوا تلسطاِ فبيا)"اايلدزنابيكاد فعفالميالدللشكلةادلتيادلد   فدلفق  ا"ا

ا ا" ادلللرسة ق   اخفرج الدأل شطة ادلللرسة ا ي ادالرشفرتة ادلل فم ابيك اِ فبيا"بايلدزن لتلسط

ولاادلفق  ا"4.61) "ااتادللخلتفةاردخلادلللرسةاالامؤث ا لوام كيزكا يادلعللدللشتتفا(.اِل

ا) اِ فبي ا تلسط اييل ا3.19 لو ا" ادلفق   ا لي ف ا للي(ِ ا لو امؤث  اال ادلخفر ية "اادللشتتفت

 (.3.26بلتلسطاِ فبيا)

 :الثقة بالنفسمجال  -4

درا جتلعاي  االستجفبفتالدأللزدنادل  بيةاِ فبادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةام ا

اا.(9كلفاهلا لضحا يادلجلللاري ا)ادلثقةابفل فس جفلاافق دتلادللردسة

 أفراد مجتمع الدراسةلستجابات  واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية9جدول )

 مرتبة تنازلياا  الثقة بالنفسلمجال 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

نسبة ال
 المؤية

 الدرجة

 عالية 95.6 0.45 4.78ايمخذادلق دردتادلل فسبةا يادلللديفادالرشفرتةادلوعبة.ا4

 عالية 92.8 0.57 4.64ايمقبلادل قلا كادللل  الدللعلليكاإذداكفنا لضل ي ف.ا2

 عالية 91.6 0.50 4.58اللكامقل  ادتجفبيالذدمياكل شل.ا5

 عالية 90.8 0.53 4.54ادآلخ إكابكلاس للة.يستطيعاب فءا اليةاد تلف يةا عاا6

فادلوامطلإ ا لليا  لادأل ضلا3  عالية 88.6 0.50 4.43ايسعواردئل 

 عالية 87.8 0.62 4.39ادستخلمادسللبا  فسبادلطلبةادلل ت شل كا  لا خفطبت  .ا1

 عالية 91.2 0.32 4.56 الدرجة الكلية

لدأللزدناطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةا الِظا كادلجلللادل فبصادلذكاتعب ا كادللتلس

لللر ةادللتلسطادل  فبيااينادلثقةابفل فس جفلا لوااي  درا جتلعادللردسةالستجفبفتادل  بيةا

 فءتابلر ةاادلثقةابفل فس جفلاينا(الهذدا للا لوا0.32لعيفركا)دل   د اال(الد4.56)دليلية
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الاا. فلية ادلين ابلر ةاتدفق ا ليع اا. فليةا فءت ا" ادلفق   ولا ا ياِل ادلل فسبة ادلق دردت يمخذ

يمقبلادل قلا كاا(ِالإلي فا ق  ا"4.78 لواي لوا تلسطاِ فبيا)"اادلللديفادالرشفرتةادلوعبة

ا لضل ي ف اكفن اإذد الدللعلليك ا)ادللل   اِ فبي ابلتلسط ا4.64" ا" ادلفق   ولا اِل دستخلما(.

ا خفطبت   ا  ل ادلل ت شل ك ادلطلبة ا  فسب اييادسللب ا لو ا)" اِ فبي ا تلسط  لي فاا(.4.39ل

 (.4.43"ابلتلسطاِ فبيا)ايسعواردئل فادلوامطلإ ا لليا  لادأل ضلدلفق  ا"ا

 التصالمجال  -5

ي  درا جتلعاالستجفبفتاالدأللزدنادل  بيةاِ فبادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةم ا

اا(.10ري ا)كلفاهلا لضحا يادلجلللاادالموفل جفلاافق دتلا لوادللردسة

 أفراد مجتمع الدراسةلستجابات  األوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية10جدول )

 مرتبة تنازلياا  التصاللمجال 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 91 0.53 4.55ايِ صا لوادتوفلادل سفلةالدض ةا  لر اللل ت شل ك.ا1

 عالية 89.8 0.53 4.49ايصغيابفهتلفمال ل ثادلطلبةادلل ت شل ك.ا3

 عالية 89.8 0.53 4.49ادهت ابفلتلدصلادللبفش ا عادالردر ادلللرسيةا يا للي.ا5

 عالية 89.6 0.53 4.48ايرد يا  تلإفتادالخ إكا  لادل ل ثا كا لضلعادرشفرك.ا2

ادلتشفركيةالدلتا4  عالية 89.2 0.56 4.46الدصلا عادالخ إكادسفسا جفحادلعللادالرشفرك.يرىاين 

 عالية 87.8 0.52 4.39ايملدصلا عايلليفءادال لرا يايضفتفامخصايب فئ  .ا6

 عالية 89.6 0.41 4.48 الدرجة الكلية

لدأللزدنا الِظا كادلجلللادل فبصادلذكاتعب ا كادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةا

ا ادل  بية ادللردسةالستجفبفت ا جتلع ااي  در ا لو ااينادالموفل جفل ادل  فبي لللر ةادللتلسط

الد4.48)دليلية اال( ا)دل   د  ا0.41لعيفرك ا لو ا لل الهذد ا( اين ابلر ةاادالموفل جفل  فءت

ادلا ليعينالاا. فلية اا. فليةفق دتا فءتابلر ة ا" ولاادلفق   يِ صا لوادتوفلادل سفلةاِل
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يصغيابفهتلفما(ِالإلي فا ق  ا"ا4.55"ا لواي لوا تلسطاِ فبيا)ات شل كلدض ةا  لر اللل 

اال ل ثادلطلبةادلل ت شل ك ا" ا" ادلللرسيةا يا لليلدلفق   "اادهت ابفلتلدصلادللبفش ا عادالردر 

ولاادلفق  ا"ا4.49بلتلسطاِ فبيا) "اايملدصلا عايلليفءادال لرا يايضفتفامخصايب فئ  (.اِل

ادلتشفركيةالدلتلدصلا عادالخ إكادسفسا لي فادلفق  ا"اا(.4.39) لواييلا تلسطاِ فبيا يرىاين 

ا(.4.46"ابلتلسطاِ فبيا)ا جفحادلعللادالرشفرك

 



59 

 

التوافق المهني لدى المرشدين التربويين في مستوى ما : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟ المدارس الحكومية  في محافظة بيت لحم

ادل ؤدلاالإل فبة الدأللزدنادل  بيةادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةاِ فبام  كاهذد

دلتلد صادلل  ياللىاا  تلىاا كدالستبف ةادلتيامعب ا ق دتاا لواي  درا جتلعادللردسةالستجفبفتا

كلفاهلا لضحا يادلجلللاري اادلل شل كادلت قلإيكا يادلللدرسادل كل يةاا يا  ف ظةابياال  

ا.ا(11)

 أفراد مجتمع الدراسةجابات الست واألوزان النسبية متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: ال11جدول )

  التوافق المهني لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية  في محافظة بيت لحم لمستوى

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 

 المعياري 

النسبة 

 المؤية

 الدرجة

 عالية 93.3 0.41 2.80اتةام قصادلتشفركيةا عادللعلليكالدلليفءادال لرالت قيصادالهلد .خططيادالرشفرا17

 عالية 93.3 0.47 2.80ادشع ادنا   ةادالرشفرام تفجادلواكففتفتا  لةا كادلل شل.ا27

 عالية 91.7 0.47 2.75ادشع اب ضفادلليفءادال لرا كا للياكل شلام قلكا يادلللرسة.ا16

 عالية 91.7 0.43 2.75التطلإ ادلل  يابكلادللسفئلادللتفِه.دسعوادلوادا28

 عالية 91.3 0.44 2.74ادسعوادلوامقلت اكف ةاد لدعادلخل فتادالرشفرتةاللطلبة.ا23

 عالية 90.7 0.51 2.72ادبذلا  لداكبي دا يا للياال جفِه.ا1

 ليةعا 90.3 0.49 2.71ادشفركا يالضعادسسادالرشفرا يادلب  ف جادلللرسي.ا3

 عالية 89.3 0.53 2.68ا لليادالرشفركا تطلباب فءا اليةادتجفبيةا عادلليفءادال لر.ا15

 عالية 89.3 0.58 2.68ادلت صابأكارلردتامأهيليةا يا جفلادالرشفر.ا18

 عالية 89.0 0.56 2.67اديي ا اليفتا يل ا عادلل شل كا يادلللدرسادالخ ى.ا20

 عالية 89.0 0.59 2.67اكا كادالرشفر.دمقبلادردءالملصيفتادلل ؤلليا24

 عالية 88.0 0.57 2.64ا فر ا فاتخب  ياز الئيابأكاِفلةام تفجادلوادالرشفرارلنام رر.ا19

 عالية 87.0 0.55 2.61ادشع ابقيلةا لليا  ل فات تفيلادلطالبا كادلخل فتادالرشفرتة.ا13
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 عالية 86.3 0.67 2.59افادالخ ى.دشع ادناه فكا  فِةا كادل  إةا يا لليا قفر هابفللظفئا5

 عالية 86.0 0.63 2.58ادل صا يادلت  يصابيكادال لفلادليتفبيةالدلليلد ية.ا4

 عالية 86.0 0.65 2.58ادشع ادنالظيفتياكل شلام   ا يار عا  تلىادِت دمالمقل  ادللجتلعالي.ا12

 يةعال 86.0 0.63 2.58امقل  ادلل ؤلليكا ياي  ادالرشفراليا فلي.ا22

 عالية 85.0 0.72 2.55اللىارضفالظيفيا فليا يا للي.ا9

 عالية 79.7 0.71 2.39اد تقلادنا  صادلت ييةا يا   ةادالرشفرايليلة.ا10

 عالية 79.7 0.79 2.39ادشجعادلطلبةا لوادلتخوصا يادالرشفرادل ف يالدلت قلكاا26

 عالية 78.7 0.77 2.36اةا يادلللرسة. ز ج يايلةامل  ادال كف فتالدلت  يالتاللب د جادالرشفرتا29

 عالية 78.3 0.80 2.35اللادمي االيا  صةا للادخ ىالكادغي الظيفتياكل شل.ا21

 متوسطة 71.3 0.81 2.14اتج ل يا لرادلطلبةادلذ كاييلمابإرشفره .ا2

 متوسطة 68.0 0.81 2.04ام ببا جفالتادالرشفراد  فركا يادلعللادالرشفرك.ا6

 متوسطة 64.3 0.86 1.93الفلادخ ىا كايبلادالردر ادلللرسيةامؤث ا لوا  تلىا للياكل شل.ميليفيابف ا7

 متوسطة 57.3 0.78 1.72اه فكامل يا يا  تلىار  ادلللرسةاللب د جادالرشفرتة.ا11

 متوسطة 57.0 0.81 1.71اد تقلادنادللعف ي ادلل تخل ةا يامقلإ ادلل شلادلت قلكاغي ا لضل ية.ا25

 منخفضة 54.0 0.77 1.62ا ا فاتعتقلادللجتلعابعلما للىادالرشفرادلت قلك. فرا14

 منخفضة 48.3 0.72 1.45اردمبيا ت فسبا عا فاديلمابها كا للاكل شل.ا8

 عالية 80.7 0.25 2.42 الدرجة الكلية

الدأللزدن الِظا كادلجلللادل فبصادلذكاتعب ا كادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةا

دلتلد صادلل  ياللىادلل شل كادلت قلإيكا ياا  تلىا لوااي  درا جتلعادللردسةالستجفبفتادل  بيةا

ادليليةدللتلسطادل  فبيااين اادلللدرسادل كل يةا يا  ف ظةابياال   الد   د ا2.42)لللر ة )

رسادلتلد صادلل  ياللىادلل شل كادلت قلإيكا يادلللدا  تلىااين ا(الهذدا للا لوا0.25 عيفركا)

(ا5ل)ا فلية ق دتا فءتابلر ةاا(22)ينالاا.ا فلية فءابلر ةاادل كل يةا يا  ف ظةابياال  

ولاادلفق  ا"اا.بلر ةا  خفضةاف فءماميك ق دتا فءتابلر ةا تلسطةال ق ا خططيادالرشفرتةاِل
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را   ةادالرشفان ايشع ايلدلفق  ا"ا"اام قصادلتشفركيةا عادللعلليكالدلليفءادال لرالت قيصادالهلد 

دشع ا(ِالإلي فا ق  ا"ا2.80 لواي لوا تلسطاِ فبيا)"اام تفجادلواكففتفتا  لةا كادلل شل

دسعوادلوادلتطلإ ادلل  يالدلفق  ا"ا"ااب ضفادلليفءادال لرا كا للياكل شلام قلكا يادلللرسة

ابكلادللسفئلادللتفِه ولاادلفق  ا"2.75بلتلسطاِ فبيا)" اديلمابها(.اِل ردمبيا ت فسبا عا ف

 فر ا فاتعتقلادللجتلعابعلما لي فادلفق  ا"ا(.1.45"ا لواييلا تلسطاِ فبيا) للاكل شل كا

 (.1.62"ابلتلسطاِ فبيا) للىادالرشفرادلت قلكا

التوافق المهني لدى و  إدارة الذاتعالقة بين هل هناك : الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟ بيت لحمالمرشدين التربويين في المدارس الحكومية  في محافظة 

ا ا عف لادالرمبفطابي سلناإلتجفرادلعاليةابيكا  تلىاادلبفِثةاادستخل ادل ؤدللإل فبةا كاهذه

دلتلد صادلل  ياللىادلل شل كادلت قلإيكا يادلللدرسادل كل يةاا يا  ف ظةال  تلىااإردر ادلذدت

اا.(12كلفاهلا بيكا يادلجلللاري ا)ابياال  

التوافق المهني لدى المرشدين ومستوى  إدارة الذات مستوى  رسون بينمعامل ارتباط بينتائج (: 12جدول )

 التربويين في المدارس الحكومية  في محافظة بيت لحم

 مستوى الدللة معامل بيرسون  المتغيرات

التوافق المهني* مستوى  إدارة الذاتمستوى   0.24* 0.048 

ا0.05*اردلةادِوفئيف ا كا  تلىادللاللةا

(ِال  تلىادللاللةا0.24 عف لادرمبفطابي سلنا)للدرر ا يادلجلللادل فبصاينامشي ادللعطيفتاد

ا0.048) ا(ِ ال لر ا لو ا لل ادِوفئيف ااط رتةا اليةلهذد اردلة اا ل بة ابيك ادلذدت  تلى اإردر 

ا.دلتلد صادلل  ياللىادلل شل كادلت قلإيكا يادلللدرسادل كل يةا يا  ف ظةابياال  ل  تلىا

ا تلىاإردر ادلذدتاللىادلل شل كادلت قلإيكِاكللفازدرادلتلد صادلل  يالل   .هاكللفازدرا بلع واي  ا
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إدارة الذات لدى المرشدين  هناك اختالف في مستوى هل : الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 المؤهل العلمي، الجنس،يعزى لمتغير) التربويين في المدارس الحكومية  في محافظة بيت لحم

 ؟(سنوات الخبرة

ي  دراافتالستجفبِ فبادللتلسطفتادل  فبيةالدال   د فتادللعيفرإةا فبةا كاهذدادل ؤدلام اللال

س لدتادلخب  (اكلفادللؤهلادلعلليِاللتغي دتا)دلج سِاامبعف ااإردر ادلذدتالل تلىاا جتلعادللردسة

اا:(13هلا لضحا يادلجلللاري ا)

 إدارة الذات لمستوى  مجتمع الدراسةأفراد  ستجاباتوالنحرافات المعيارية ل المتوسطات الحسابية (:13جدول )
 (، المؤهل العلمي، سنوات الخبرةالجنس) اتمتغير ل تبعاا 

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المتغير

 0.24 4.30 34اذك ادلج س

 0.23 4.37 35اي ثو

 0.24 4.34 56ابكفللرإلسادللؤهلادلعللي

 0.23 4.30 13ا ف  تي 

 0.19 4.34 23اس لدتا أيلا5ادتادلخب  س لا

 0.25 4.38 21اس ةا11ا-6 كا

 0.27 4.29 25اس ةا أكث ا12

ا الإالِظ ادلجللل اخالل ا) ك اين ا13ري  اا( ا  لق ااظفه إةه فك ادلذدت اإردر  ا  تلى للىا ي

هلامبعفاللتغي ادللؤااظفه إةلوفلحادإل فثِالل لرا  لقاافاللتغي ادلج سمبع االل شل كادلت قلإيكد

لوفلحاذلكادلخب  ااظفه إةامبعفاللتغي اس لدتادلخب  لوفلحادلبكفللرإلسِالل لرا  لقاادلعللي

ااس ة.ا11-6 كا
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 : الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال 

التوافق المهني لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية  مستوى في ف ختالهناك اهل 

 ؟ (سنوات الخبرةالمؤهل العلمي، س، الجن) متغيرل يعزى  في محافظة بيت لحم

ادل ؤدلام ا ي  دراالستجفبةالدال   د فتادللعيفرإةادللتلسطفتادل  فبيةاِ فباللال فبةا كاهذد

اللتغي دتا)ادلتلد صادلل  يل تلىالا جتلعادللردسة اس لدتادلخب  (دللؤهلادلعلليِاِادلج سمبعف 

ا.ا(14كلفاهلا لضحا يادلجلللاري ا)

التوافق لمستوى  الدراسة مجتمعلستجابة أفراد  والنحرافات المعيارية توسطات الحسابيةالم(: 14جدول )

 (، المؤهل العلمي، سنوات الخبرةالجنسات )متغير ل تبعاا  المهني

 النحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المتغيرات

 0.23 2.42 34اذك ادلج س

 0.27 2.42 35اي ثو

 0.25 2.41 56اإلسبكفللراادللؤهلادلعللي

 0.24 2.48 13ا ف  تي 

 0.23 2.50 23اس لدتا أيلا5اس لدتادلخب  

 0.27 2.40 21اس ةا11ا-6 كا

 0.24 2.37 25اس ةا أكث ا12

ا) كاخاللادلجلللالإالِظا اي  ا14ري  ا  لقا يا  تلىادلتلد صادلل  ياللل شل كا( هاالا ل ل

اللتغي ادللؤهلادلعلليه إةامبع اظفدلت قلإيكاللتغي ادلج سِالل لرا  لقا لوفلحادللف  تي ِااف

ااس لدتا أيل.ا5لوفلحاذلكادلخب  اافاللتغي اس لدتادلخب  ظفه إةامبع الل لرا  لقا
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

ا عا ال قفر ت ف ادللردسةالدلتعليصا لي ف ادل تفئجادلتياملصلاادلي ف ادلفولا  فيشةاده   ت فللاهذد

اداإلوادل تفئج.ائجادللردسفتادل فبقةِاث اب فءا جلل ةا كادلتلصيفتادست فر ا تف

 نتائج أسئلة الدراسة:

مستوى إدارة الذات لدى المرشدين التربويين في المدارس ما لنتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

 ؟ الحكومية  في محافظة بيت لحم

ل شل كادلت قلإيكا يادلللدرسادل كل يةا يا  تلىاإردر ادلذدتاللىادلاين ادظ  تا تفئجادللردسةا

ِا%(91.2 لوا  بةا فليةابلغاا)ادلثقةابفل فسيلاِولا جفلاكف اا فليهالاا  ف ظةابياال  

ا ا جفل ا)ادلتخطيطلإليه ا%(90.8ب  بة ا جفل ا ليه ا(89.6ب  بة)ادالموفلِ ا جفل ا ليه إردر اِ

ا.(80.8ب  بة)ادلتلدزناِالإليها جفلا(81.2ب  بة)ادلليا

ه فكاإردر اذدتا فليةاللىادلل شل كادلت قلإيكا يادلللدرسِاان اإادل تفئجادل فبقةاتلككادلقلل كا

ابفل فسِلم ل ل ا ابفلثقة ا تعلص ا ف اد يفره ااد امل يه ا لو ادلت قلإيك ادلل شل ك ايلر  ا ك ا فمج لهذد

ادأل ابفمجفه اين ااهلد ادلتيات علناإلوام قيق فِل شف  ه  ادلاكلف ا لوادمخفذ ادلقلر  ق دردتالل   

المعزلدا ادللش  ةِ ادلج فت ا ك ادلللضل ي ادل قل امقبل الكذل  ادالرشفرتةِ ادلللديف ا ي دلل فسبة

دلقلر ا لوادشبفعاكف ةادل ف فتالل   الخلصا اليةاملدزناالل   ادلل شل كاين ادلبفِثةاذل اإلوا

لهذدا تفصااِ لفام   ا ياب فءاثقةابفل فساللىادلل شلادلت قلكاا بفتدهلد الدل غبفتالدللابيكادأل

اه فكاإردر ا ف  ةاللذدتا(2014 عارردسةايِلل) بلر ةا يل ا  لادلعف ليكااادلتيايشفرتاإلواين 

اا. يادإلردر ادلعليفاا يادلجف عةادالسال ية
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 لفافابلر ةا فليةِا  تلىادلتخطيطاللىادلل شل كادلت قلإيكا فءايتض االيلامبيكا كادل تفئجاين ا

رىاإلوادلقلر ا لوادإلي فعالضبطادال فعفالتِالهيا كايصلا  تلىا فلا كادلتلدال لر ؤكلا

ا. لد لادل جفحالدلتطلرادلل  ي

فالإؤكلاذل ا فالض تهادل تفئجا كاين ا ا  تلىادالموفلاللىادلل شل كاكفنا  مفع  ِاإذامبيكادن 

 لوادتوفلادل سفلةالدض ةا  لر اللل ت شل كِاكذل اتوغيابفهتلفمال ل ثاادلل شلات  ص

فدلطلبةادل لا يال ت شل كِالدلقلر ا لوادلتلدصلا عادآلخ إكا كايبلادلل شل كام   ابشكلا ع 

القفلتفليا ادلل ت شل كِ ا ع اإتجفبية الق فءا الية لادللشكالتِ اِل ادالرشفرتةِ ر عا  تلىادلقلر 

ا.م قيصادل ضفاللىادلل شلا كا لله

دلل شلااإذامبيكاين ااِكلفالض اادل تفئجايناه فكا  تلىا فلا كاإردر ادلليااللىادلل شل ك

اتقلم اادلت قلك ا عفليفت ا  لرإبلضع از ك اضلك ارشفرتة اطفرئ اِول اإذد اكذل  ادلل شلاِ تقلم

اإردر ادللياا  لةابفل  بةاللل شلادلت قلكاإالاإ  ا يا لماآخ بت فيذاب  ف جها  فال ام ولاِال عاين 

اذل ا ادلبفِثة المعزل ادلت قلكِ ا يايلللإفتادلل شل ا تقل ة ادلت قلكاالوإ لوارر ة كلنادالرشفر

اتكلنا الذل  ادلل ت شل كِ املد ه ادلتي ادللشكالت ا ع ادلتعف ل اخالل الدلتأ ي ادلوب  ادلو ت تفج

لب د جا ف لادللياا  لفا يلفا تعلصابفلتخطيطالدلتلدصلِا يلفاالاتكلنا  لفا يلفاتخصام فيذاد

ادإل ات تلزماليتف الت قيصادالهلد ادلتيات عوضف ي اإرشفرتةاكلنامطبيق ف دلل شلادلي فالهلاِلااف

ادللشكالتادليل يةاللىادلل ت شل ك.ا

ردر ادلذدتاللىادلل شل كادلت قلإيكِاإخي  ا ياسل افا يلفا تعلصابفالمزدنا قلا فءا يادلل مبةادألي  ا

  كزابعلمادلخلطابيكااه فكادمزدناللىادلل شل كال عاذل اِولا لوارر ةا فليةِابلع واين ا

ِالدالخ ىاخفرجادلعللِاكلفاتعللادلل شلا لواضبطادل فسالم قيصادال فعفالتادلخفصةابفلعلل

ا.دل للءاخاللا للهادالرشفرك
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ادلبفِث الم ى امختلف ادلذدت اإردر  ا كل فت اين  ا  لفاة ادلليا اتكلن الذل  ادلعللِ اطبيعة ِ ب

اي  ا اآخ إكِ ا لظفيك اللى ا فلية ابلر ة ا  لف ادالمزدن اتكلن ا يلف اِفالتِ ا ي ادألللو فابفللر ة

للوابضبطادل فسا كاخاللار عا  تلىاثقتهاب ف هاليكلنادلت قلكا  لا  ت ابفللر ةادأل شلادلل

الدإل لدرايفرر ا ادالرشفرتة اللب د ج ادل لي  ادلتخطيط اث  ادللشكالتِ ل اِل ادألز فتِ ا لد  ة ا لو د

ادلل فسبال فاليكلناه فكاس للةا يادلت فيذ.ا

(ا2017لرردسةادلعلدلر ا)(ا2018  ا)لرردسةا خف ا(ا2017)لمتفصاهذهادل تيجةا عارردسةايِلل

ردر ادلذدتا فءابلر ةاإان اإشفرتا تفئج فاإلوايدلتياا(2016رردسةا لض)(الا2014)لرردسةايِلل

اردر ادلذدتاللىادلل شل كادلت قلإيكات   ا يإصا  تلىا  مفعا كايم قالمعتقلادلبفِثةاإن اِا فلية

  تلىا  مفعا كادلتخطيطالدلثقةابفل فسار عا  تلىادلتلد صادلل  يالل   اكل   ات ف ظلنا لوا

الالدإل الدلتلدزن ا كاإموفل ابفلل ت شل ك ادللتعلقة ادللد بفت ابكف ة اللقيفم ا ؤهل   الهذد ادللياِ ردر 

لالللشكالتال تفبعةاليلادلقضفتفادليل يةادلتإ يا لد  ل  فاخاللا لل  ادالرشفركِا يارشفراِل

اليطيش) اش  فت ارردسة ا ع ادل تيجة اهذه ادختلف ادلذدتاا(2018ِيك اإردر  اإن  اإلو ايشفرت دلتي

ا  تلىادلتلد صادلل  ياللىاا(2017 فءتابلر ةا تلسطةِالرردسةا عي ةا) دلتيادشفرتاإلواإن 

يبي)دلعف ليكا يا ل  إةام قيةار شصاكفنابلر ةا تلسطةِاكذل ا شفرتايدلتياا(2017رردسةادلِ 

ا  تلىادلتلد صادلل  ياللىادلعف ليكا فءابلر ةا ا تلسطة.إلواإن 

مستوى التوافق المهني لدى المرشدين التربويين في ما : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟ المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

ادل ؤدلاينا  تلىادلتلد صادلل  ياللىادلل شل كيظ  تا تفئجا  فءابلر ةااادال فبةا لواهذد

ادليلية فليةِاِيثابلغادللتلسطادل  فبيا الد   د ا عيفركا)2.42)لللر ة ا(0.25( المبيكاين  ِ
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ِالليفءادال لرالت قيصادالهلد يمشفركيةا عادللعلليكالااخططادالرشفرتةللىادلل شل كادلت قلإيكا

ادلت قلإيكا يا لدرسابياال  .ا كل شلبفل ضفا كادللليفءادال لرايكذل اه فكاشعلرا كايبلا

ليها يا للهاقيصادلل شلاليلا فاتوبلاإخاللام ادل ضفا كادلعللاتكلنا كام ىادلبفِثةاين ا

رشفرتةا عفلةام قصادللطللباإ للهالمقل  هاللفاتقل ها كاب د جامفف يها ياضف ةادلواإدالرشفركِا

ا.   فِالهذدا فمجا كادلثقةا يادل فسالدلقلر ادلل  يةا لوادلعلل

زدتا يلفايصادال جفت ولا كاخاللام قدلتلد صادلل  ياللل شل كادلت قلإيكااكلفام ىادلبفِثةاين ا

دللل  اليلليفءادال لرِاإضف ةادلوارشفرتةِالق فءا  ظل ةا عادللعلليكالا تعلصاب جفحادلب د جادإل

لذل ابلفاتلتليةا كايلردتاارشفركدلعللادإلدلطالبِا فلل شلادليفءاتلثلاِج ادلزدلإةاال جفحا

ضلكا  ف ل ادلل ت شلا لوارشفرتةابشكلاتف يةاملك ها كادلقيفمابفلل فمادإل   يةالكففء اد تل

ادليل ية اِيفمه ا ي املد  ه ادلتي الدلعقبفت ادللشكالت ا لو ال ف فمهاادلتغلب ام قيقه ارلن لم لل

ا.بفلشكلادللطللب

لإشكلام قيصا  تلىا  مفعاللتلد صادلل  يا قلةا يادل يف ادلل  يةاللل شلادلت قلكامعزإزايلردمها

تجفرادل لللادللشفكلِالإل لال  ادلط إصادلقلإ اإل ياملكيكادلل ت شل كابفلتلتعاب يف اخفليةا كا

ا.ِل فدلخفصةابلشكالتاِيفم  الا

ادل ليل) ا بل ارردسة ا ع ادللردسة ا تيجة ادلشل ك)2018لمتفص الرردسة الرردسةا2014( )

ادلشف  ك)2011دلزد لي) الرردسة ارردسة2002(. اكذل  ِ)(Dadkan  & -Rahimi

Nastiezaie,2017)ا
ا

ا
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ومستوى التوافق  مستوى إدارة الذاتعالقة بين هل هناك  : الثالثل النتائج المتعلقة بالسؤا

 ؟ المهني لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

(ابيكادردر ادلذدتالدلتلد صادلل  يا0.048ردلةادِوفئيفابلغاا)هامل لا اليةادظ  تادل تفئجاي  ا

ِايكاكللفازدرا  تلىاإردر ادلذدتاللىا ل بةعاليةاط رتةاللىادلل شل كادلت قلإيكِالكف ااهذهادل

اا.دلل شل كاكللفاكفناه فكاملد صا   يا  مفع

اين ا ادلبفِثة االم ى ا  لةِ ا الية ادلل  ي الدلتلد ص ادلذدت اإردر  ابيك ا لوادلعالية ادلشخص  قلر 

ف هالدلتل هام قيق فِامؤركاإلوامعزإزاثقتهاب مل يهاطفيفمها  لام قيصادالهلد ادلتيات عواإلوا

ا ا للهِ ا ي ادالتجفبية ادلطفيفت ادستخلدم ا  ل ا تفئج اإلو ا ؤرك ا لف ا ي ادتجفبية ادلعلل إذا يلدن

  فردتام ف لها لوادكت فباي لفطادلتفف لادل لي ِالدلط قادلللضل يةا يات تفجاه فكاإلوا

ا ا ع ابط اادلل ت شل كدلتفف ل ادللشف   ا ك ادلتعبي  ا لو الدلقلر  ادلليا ادِت دم ايهل ف إقةا ك

الدلثقةابفل فس.ص ي ةِالإيف ةا اليفتا ف  ةا عادآلخ إكِالدلقلر ا لواِلادللشكالتا

 : الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 

هناك اختالف في مستوى إدارة الذات لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية  في هل 

 ؟لخبرة(يعزى لمتغير )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات ا محافظة بيت لحم

اي  اي ادل تفئج اظ  ت اه ا  لق ااظفه إة ل ل ا  تلى امبع اإ ي ادلت قلإيك ادلل شل ك ابيك ادلذدت فاردر 

اللتغي ادلج سالوفلحا)دلج سِادللؤهلالس لدتادلخب  (ِااللتغي دتادللردسة لكف اادلف لقامبعف

ادال فثايكث ام ظيلف ا كادلذكلرالدستق ادإل فثِا ادلف لقاإلواين  ا يادلعللادر المعزلادلبفِثةاهذه د

اِج ادلتليعفتا كادل  فلا يادللجتلعادلع قيادلذكلركايكث ا كادال فثالهذدا  عكسا لوا لإن 

ا ا تعلص ا يلف اي  ف ادلذكلرِ ا  ل ادلذدت اِللةاإردر  الوفلح ا يف ا ادلعللي الللؤهل ابفل  بة بفلف لق

فركا يادلللدرساِللةادلبكفللرإلسا تف غلناللعللادإلرشادلبكفللرإلسالرقلفا   عاذل اإلواإن ا
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ايخ ىا ا جفالت ا ي اللعلل ا  صة ادلعللي ادللؤهل ا      ادلذ ك ادللف  تي  اِللة  ثلاا كس

دلجف عفتا لفايث ا لواإردرم  الذدم  ِاي  فا يلفا تعلصاب  لدتادلخب  ِا تعزلادلبفِثةاهذهادل تيجةا

ادلفئةا كا) لقلةادلخب  ال ذهاس لدتا أيلا تيجةاا5(اس ةايكث اإردر الذدم  اك ا ئةا11-6إلواإن 

اس ها أكث ا تيجةالالِت دقادل ف يال ذهادلفئة.ا12دلفئةالكذل اللفئةا
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 : الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال 

في مستوى التوافق المهني لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية  ف ختالهناك اهل 

 ؟ات الخبرة()الجنس، المؤهل العلمي، سنو  متغيرل يعزى  في محافظة بيت لحم

الا ل لا  لقا يا  تلىادلتلد صادلل  ياللل شل كادلت قلإيكاللتغي اهايظ  تا تفئجادللردسةاي  ا

ا  لقاادلج سِ اه فك االكف ا اللتغي  اادلعلليمبعف ادتضف  ا  لق الل لر ادللف  تي ِ مبلعفالوفلح

دلل شل كاان اإلمعزلادلبفِثةاذل اإلواِاس لدتا أيلا5لوفلحاذلكادلخب  اللتغي اس لدتادلخب  ا

ادلتلرإباللل   ا فسادليففتفتادلل  يةالإعف للناب فسادل يفسةالذل ا  لوادختال ا     املقلد

ا ا  لق ال لر ادل تفئج ايظ  ت اكلف ادلل  يِ املد ق   ا  تلى ا لو ادتجفبيف اذل  لوفلحاد عكس

ا قفر ها ا فل ا   ي امأهيل ا  تلى ا لو اِولا ادلفئة اهذه اكلن اإلو اذل  الإعلر دللف  تي 

هذهادلفئةاان اإس لدتا يعلراذل اإلواا(5)فا لواصعيلاس لدتادلخب  اللوفلحافللرإلسِاي  ابفلبك

ادلتلد صا ا ك اي لو ا  تلى اتخلص ا لف اللعلل اكبي   ابلد عية الملتفز ادإلرشفرك ابفلعلل ادلع ل لليل 

ا.دلل  يابفللقفر ها عادلفئفتادألخ ىا

ا
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 التوصيات

 توصي الدراسة بما يأتي: 

دلل شل كادلت قلإيكا يادلللردسادل كل يةا يا  ف ظةابيكال  ا كاخاللاادالستل درا يار  ا.1

لادللشكالتا دستل درادلتلرإبالدلت فيزاليكل لدا  تعل كابشكلاردئ الت للاضغلطفتادلعللِاِل

ا ا يا لل  ادالرشفرك. دلتياملد  

قلكالذل القلةادلقيفمابلردسفتااِللادردر ادلذدتا عا تغي دتايخ ىا يلفا تعلصابفلل شلادلت اا.2

ادلتي ادإلادللردسفت ادلعلل ا ي ادلذدت اإردر  ادلل  يام فللا ادلتلد ص اتخص ا يلف اكذل  رشفركِ

ادلت قلكِا ادلل شل اتخص ا يلف ادلذدت ادردر  اِلل اِل ثة ارردسفت ادلبفِثة امجل ال  اإذ للل شل كِ

الدلتلد صادلل  ي.ا

لاللل شل كادلت قلإيكا يامعزإزا  صامطلرادلل شلادلت قلكالذل ا كاخاللادلتلرإبالدلتأهيا.3

ادلللدرسادل كل يةا يا ل طيكِاليكل لدايفررإكا لواإردر اذدم  ا يلفاتخصادلعللادالرشفرك.ا

ا
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 قائمة المصادر والمراجع

 

اردرادلل ي  الل ش الدلتلزإعِا لفنالمهارات اإلرشادية،  (2009يبلايسعلِايِلل)

اِاردرادلفج ِادلقفه  .همية والمحاورإدارة الذات، المفهوم وال(ا2008دبلادل و ِا لِا)

 .ردرادلفي ِا لفن ،مبادئ اإلرشاد النفسي (2002يبلا يطةِاس فما)

 ِا) ت   (ِا لعيةالمهنية التربوية النفسية الميادين في العملي اإلرشاد (:1980سبع.ا) ِلبل  يبل

 .دألررن . لفن ِدلتعفل ية دللطفبع  لفل

اآت ادل ليلِ ا بل ا  للر؛ ا  ل ِ ادلل  يا2012ة)دبل ابفلتلد ص ال اليت ف ادلذدت اإردر  ا  فردت )

ا.212-187ِا24ِا و ِاعمجلة بحوث التربية النوعيةلللعل ِا

(ادلتلد صادلل  يال اليتهابفف ليةادلذدتاللىا ي ةا كاي ضفءاهيئةادلتلرإسا2016يِللِابلرإة)

ا.52-47ِا71ِاع19ِا و ِا جدراسات الطفولة يادلجف عةادلل ت و إةِا

ابشي )يِ ا2017للِ إدارة الذات وعالقتها بالستغراق الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات (

ا ف عةاالحكومية وغير الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة ا  شلر ِ اغي  ا ف  تي  ارسفلة ِ

ادلقلسِادلقلس.

ة العليا دار أثر إدارة الذات على عملية اتخاذ القرارات لدى العاملين في اإل(ا2014يِللِاهبه)

اِارسفلةا ف  تي اغي ا  شلر ِادلجف عةادالسال يةِاغز .في الجامعة السالمية بغزة

اسللى) ادلت قلإيكا(2018 ب ِ ادلل شل ك اللى ادلثقف ي ادلذكفء ابغلدرِامجلة الستاذِ ا ف عة ِ
 ا.142-123ِا224

ادلفل طي ي) الإلِوفء ادلل كزك ا2018دلج فز اردمالتعداد العام للسكان والمساكن( هللاِااِ

ا ل طيك.
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(ادلذكفءادال فعفليال اليتهابفل عفر الدلثقةابفل ف ةاللىاطلبةا ف عةادأليووِا2007 لر ِاآ فل)

ا.715-704ِا3ِاع21ِا جمجلة جامعة النجاح الوطنية

ا) ا للتفن ا عللفتا2013ِجفزكِ اللى ادألردء ال لر  ادلل  ي ابفلتلد ص ال اليت ف ادلذدت ا ف لية )

ِاالمجلة األردنية في العلوم التربويةدل كل يةا يادلضفةادلغ قيةِاغ  ادللوفررا يادلللدرسا

 .4ِا لر9 ف عةادلي  لكِايرقلِادألررنِا جلل

ا للتفن) ا عللفتا2013ِجفزكِ اللى ادألردء ال لر  ادلل  ي ابفلتلد ص ال اليت ف ادلذدت ا ف لية )

االعلوم التربوية المجلة الردنية فىغ  ادللوفررا يادلللدرسادل كل يةا يادلضفةادلغ قيةِاا

 ا.433-419ِا4ِاع9دالررنِا ج–

فاعلية برنامج عالج وظيفي لتحسين إدارة الذات لذوي اإلعاقة الحركية (ا2018ِللدنِايسف ة)

 ِارسفلةا ف  تي اغي ا  شلر ِادلجف عةادإلسال يةِاغز .في قطاع غزة

ارس تربية شمال في مد ندرجة رضا المعلمين عن المرشدين التربويي (.2012دل يحِاِ ك.)
ارسفلةا ف  تي اغي ا  شلر ِا ف عةادلقلسِا ل طيكالخليل في ضوء بعض المتغيرات، 

دليففتفتادإلرشفرتةال اليت فابفل ضفادللظيفياللىا  شلكاا.(2017خليلِا ت يا بلادل ليل)
ِاا94 و ِا-مجلة كلية التربية بالزقازيقاِِارردسفتام قلإهال ف ية دلطالبابل طقةا فزدن

91-55 

ا(اسيكللل يةادلتل يهادلل  يال ظ إفمهِاردرالدئلالل ش الدلتلزإعِا لفن.2005دللده كِاصفلح)

(ادلقلصا  لاإستخلدمادل فسبادآللياللىا علليادلتعلي ادألسفسيال اليتها2017ررلإشِاسللى)

-19ِا21ِا ف عةابلرسعيلِاعمجلة كلية التربيةبفلتلد صادلل  يا ياضلءابعضادللتغي دتِا

73. 
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ا لسف) ادألسفسيابل ف ظةا2017دل  يبيِ ابعل ا ف ادلتعلي  لة ادلتلد صادلل  ياللىا علليا ِ  )

ادراسات عربية في التربية وعلم النفس  لبادلبفط ةاب لط ةا لفنال اليتهاببعضادللتغي دتِا

ا.456-433ِا91ع  دل علرتةا-

اِادليلإا.بةادلفالح كتِامقدمة في اإلرشاد النفسي(ا2001دل شيلكِابشي الدل  لِاردشل.ا)

ِاالتفكير األخالقي وعالقته بالتوافق المهني لدى المرشدين التربويين(ا2011دلزد ليِا وطفو)

ارسفلةا ف  تي اغي ا  شلر ِادلجف عةادالسال يةِاغز .

اِابغلدر.ِاردرادل كلةالل ش علم النفس الصناعي(.ا1991دلزقيلكِاإب دهي ا)

اِاردراك لزالللع  ةالدل ش ِا لفن.نحو تطوير الشخصيةإدارة الذات (ا2007دلزقيلكِايِلل)

 .ِا المادليتبِادلقفه  3ِاطالتوجيه واإلرشاد النفسي(.ا1988زه دنِا بلادل الماِف لا)

ممارسة إدارة الوقت وأثرها في تنمية مهارات البداع الداري لدى مديري (ا2008دل لليِا  ل)

امادلق ىِا كةادللك  ة.يةالر ِا ف عِارسفلةا ف  تي اغي ا  شالمدارس الثانوية

ا  لل) ا2002دلشف  كِ التوافق المهني لدى المشرفين التربويين بمحافظتي جدة والقنفذة (

 ِارسفلةا ف  تي اغي ا  شلر ِا ف عةادمادلق ىِادل علرتة.التعليميتين

قته التوافق المهني للممرضين العاملين بالمستشفيات الحكومية وعال(ا2002دلشف عيِا فه )

اِارسفلةا ف  تي اغي ا  شلر ِادلجف عةادالسال يةِاغز .بسماتهم الشخصية

ا.112-90ِا129ِا و ِاع، مجلة القراءة والمعرفة(ا ف لماإردر ادلذدت2012ش فمهِاإ  فب)

(ا  تلىا لفرسةاإردر ادلذدتاللىا علليادل إفضيفتا2018دلش  فتِاِ يك؛ادلقطيشِاِ يك)

ال  ا ك ادلثف لإة لة ادللِ  ا ي ادلشلفليةِ ادلبفرتة ا لدرس ا ي ا يلد ية ارردسة ا ظ ه : مجلة  ة

ا.85-75ِا20ِاعاألكاديمية للدراسات الجتماعية والنسانية
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اي لر) ا2007دلش يفلكِ ادللو إةِاالستراتيجيات المعرفية والقدرات العقلية( ادال جلل ا كتبة ِ

ادلقفه  .

ا  لل) ادلش إف ابفلل2017ش إبطِ ادلل  ي ادلتلد ص ا  لردت ا يلد يةا( ارردسة ادلجزدئ إة ؤس ة

 .ا75-47ِا10ِاع2 جاِالمجلة التربوية النفسيةابلؤس ةاسل لغفزا  فبةِ

(ا ف لمادلذدتادلل  يال اليتهابفليففتةادلذدميةاللىادلل شل كادلت قلإيكِا2014دلشل كِاسللفن)

ا.616-581ِا83ِاع20ِا جمجلة كلية التربية الساسية

ازإفر) ا2008شل فنِ ارسفلةايمية ألداء المرشد النفسي في ضوء بعض المتغيراتدراسة تق( ِ

ا ف  تي ااغي ا  شلر ِاكليةادلت قيةِادلجف عةادالسال يةِاغز .

ا ؤدر) ا2006دلعف زِ اإلرشاد التربوي في المدارس األساسية العليا والثانوية بمحافظات غزة (

 .غز –دلجف عةادإلسال يةا–ِاكليةادلت قيةواقع ومشكالت وحلول

ا عف )دل ا جلةا2017عف  كِ ادلثف لإةِ ادلللدرس ا ي ادلت قلإيك ادلل شل ك اللى ادلذدت ام فيز )

ا.1102-1089ِا2ِاع25ِا جالعلوم النسانية ف عةابفبلِا

ا  لل) ايش   ادلغ يِ ِاسيكولوجية علم النفس الصناعي أسسه وتطبيقاتها(2001 بل

 .دإلسك لرإة:ادللكتبادلجف عيادل ل ث

 عليفتادلعلليةادإلرشفرتةال اليت فابفمجفهادلل شلادلطالبيا  لا   ةا(ا2018 بلادلقفررِا ت ي)
-161ِا100ِا ف عةادلزيفزإصِاعمجلة دراسات تربوية ونفسيةِادإلرشفرابللدرسادلتعلي ادلعفم

اا.213

ا) ا  إفل ادل  قيِ اسلي  ِ اللل ي ا2017دلعبلليِ ادللظيفي ادل ضف ا لو الد عكفس ف ادلذدت اإردر  )

ا.335-310ِا194ِا و ِاعامجلة القراءة والمعرفةدلو يِاادلعف لةابفلقطفع
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 ياضلفنادلجلر ا ياكليةادلويللةِا ف عةامي إاِااات قلكادلال شل(ارلرادل2014دلعبيلكِا لي)

 140 - 129 ِا17ِاع7ِا ج المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي

ايِلل) اسيل ا1999 ثلفنِ ادأل جللايةتحليل األخالقي للمسئولية الجتماع( ا كتبة ادلقفه  : ِ

 .دللو إة

ادلثف لإةِابفلللدرسالدإلرشفرادلتل يهالب د جادلطالبي ل شلدلايردءامفعيلا(2015يِلل)ادلعجالنِ

-180ِا39ِاع16 جا ف عةاِللدنِا ِالنسانية والعلوم الجتماعية الخدمة في دراسات مجلة

ا.2012

ادبت فل) اإ2017دلعلدلر ِ باألداء الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات دارة الذات وعالقتها (

ادلقلسِاالحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل ا ف عة ا  شلر ِ ا ف  تي اغي  ارسفلة ِ

ادلقلس.

اي يلة) ا2016 لضِ إدارة الذات وعالقتها باإلتزان النفعالي لدى زوجات شهداء حرب (

اسال يةِاغز .ِارسفلةا ف  تي اغي ا  شلر ِادلجف عةادإلعلى غزة 2014

(ادل عفر ادل ف يةا يا اليت فابفلل ل ةادللع  يةالدلثقةابفل فسا2018يفس ِاآ  ة؛ا بلاهللاِاس  )

ا.145-79ِا53ِاعالمجلة التربويةللىا ي ةا كاطالبادللردسفتادلعليفابجف عةاسلهفجِا

ا ف زا)ا ادأل(ا2018  ف يلِ لة اب  ف جاملرإبيا يام  يكاإمجفهفتا علليادللِ  سفسيةا ف لية
ا.234-215(ِا2)3ِاالمجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسيةِا  لادإلرشفرادلت قلكا
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اهلإل ) ا2012  للرِ الصالبة النفسية وإدارة الذات وعالقتها بالصحة النفسية والنجاح (

ِارسفلةا ف  تي االكاديمي في ضوء بعض المتغيرات لدى طالب الدبلوم المهنية بكلية التربية

ا شلر ِا ف عةادالسك لرإةِا و .اغي ا 

(ادردر ادلذدتال اليت فابفلجلتةا يادلعللاللىاد ضفءادل يئةادلتلرإ يةا يا2018 خف   ِاكلفل)

ةا  عابياال  ِا ا.250-231ِا2ِاع11ِا جدراسات نفسية وتربوية ف عةادلقلسادللفتِل

 . لفنعِاردرايسف ةالل ش الدلتلزإ ِنظريات التصال(2011) دللشفيبةِاب فم

ا) اسلطفن ا لإل ادلقطفعا1993دللشعفنِ ا ي ادلعف ليك ابيك ادلل  ي ادل ضف ا ي ا قفر ة ارردسة )

 .165-120اِ(4)ا3ِادراسات نفسيةدل كل يالدلعف ليكا يادلقطفعادلخفصِا

اِاردرادلي لكالل ش الدلتلزإعِادالررن.االتوجيه والرشاد النفسي ونظرياته(ا2004   يِاِ كا)

 ِاردرادل ش ادلع قيةاللعللمِابي لت.فن إدارة الوقت(ا2001دلل ي كِا بلاهللا)

اللىادلل تلد ةادلت ليةا ففهي امعزإزا و ت قلىادلادإلرشفرا  فهلةارر ةا(2015 فطلة)ادللؤ  يِ

 219-195ِا1ِع16 ج ِوالدراسات للبحوث جرشالدلثف لإةِادألسفسيةادلللدرساطلبة

ي   فلادلت قلكالدإل  ف يِاردرالدئلِا لفن. بفرئادالمو (2010)  و اهللاِا ل ا بلادلِ 

ارغلدء) ا كا2017 عي ىةِ ا ي ة اللى ادلل  ي ادلتلد ص ابل تلى ال اليته ابفللضفتقة ادإلِ فس )

-278ِاا2ِاع11 جاِمجلة الدراسات التربوية والنفسيةدلعف ليكا يا ل  إةادلت قيةا وار شصِا

ا.296
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الداري لدى مديرات ومساعدات ومعلمات إدارة الذات وعالقتها بالبداع (ا2010دل ذليِار ل )

ادمامدارس المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهن ا ف عة ا ف  تي ِ ارسفلة ِ

ادلق ىِا كة.
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 ( االستبانه قبل التعديل1ملحق)

 

 

 

 

 

 جامعة الخليل

 كلية العلوم التربوية

 استبانه الدراسة

ا

 عزيزي المشرف/ة

 ،تحية طيبة وبعد

 إدارة الذات وعالقتها بالتوافق المهني لدى المرشدين التربويينمعللادلبفِثةا لوارردسةابع لدن"

للتطلبفتادل وللا لوارر ةاا"الذل ادستيلفال افي محافظة بيت لحم ومية في المدارس الحك

ا ابجليع ادالستبف ه اهذه امولي  ام  اليل ادل ف يِ ادالرشفر ا ي ايدللف  تي  ا ك  لام قيصايي ف  ف

ا تلد صا عاآردئ  ِالمتل وادلبفِثةا ابلف يهلد ادللردسةِالمطلباذل ا  ي ادلتي مابفال فبةا لي ف

الدلللضل  ادللية اهذداملخي ابأن ا للف اإ ضلِ ا تفئج ادلو ادلتلصل ا ك ا يه اللف ادال فبة ا ي ية

اا.دلل تلىاهلاألغ دضادلب ثادلعلليالسيت ادل ففظا لواس إةادللعلل فت

 لكم جزيل الشكر والتقدير

 سهير نجاجرة:  الباحثة

 د.كمال مخامرة بإشراف:
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 القسم األول: معلومات شخصية

 

  ي ثوااااذك اااااا الجنس:  -

اا ف  تي اابكفللرإلسا المؤهل العلمي:-

اس ها أكث اا12ااس هاا11-6ااس لدتا أيلا 5 سنوات الخبرة: -

ا خي ااي إةاا ل  ةا مكان المدرسة: -

ا
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 فمادلخيفراي(اXت تلكاهذدادلق  ا لوا  فلرادالستبف هِادل  فءالضعادشفر ا)القسم الثاني: 

ا.دلذكا تلد صاا عال  ةا ظ ك

 دارة الذات حور األول: إالم

 موافق الفقرة الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد

غير  غيرموافق

موافق 

 بشدة

 المحور الول: إدارة الوقت

دِض ادال تلف فتادليل يةاا يادلليااا .1

ادلل لر

ااااا

دذداِولاطفرئاييلمابتأ يلاب  ف جياا .2

ادلوا لماآخ 

ااااا

د ضلادستخلدمادللفي  الت ظي ا لد يلاا .3

ال ي لليادلي

ااااا

 فر ا فامأخذادلل فمادالرشفرتةاليتفادكث اا .4

ا كادللقلرال ف

ااااا

دذداطلبا ل  ادلللرسةاي  داديلمابت فيذهاا .5

ارلنادالهتلفمابفلليا

ااااا

اااااتلككاامأخي ا للادرشفركاليلماآخ ادذداا .6
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ال اتككا  لف

   المحور الثاني: التخطيط 

ااااااديلمابت ل لادهلد يابليها فليةا .7

دسعوالت ل لادلقفئلةادليل يةادلتياا .8

ادِتف  فا  مبةاِ بادالهلية

ااااا

ييلمايهلد يابلفا ت فسبا عالديعا للياا .9

ادليل ي

ااااا

يخوصابعضادللياا يادليلماللتخطيطاا .10

الليلمادلتفلي

ااااا

 فر ا فاديلمابت فيذا فايلاابفلتخطيطالهاا .11

ارلنا قبفتا

ااااا

مابفلتخطيطاالاديلماِللالا لرإةِالد لفاديلاا .12

اآلليةاِلادللشكلةا

ااااا

   المحور الثالث: التوازن 

 فرردا فامؤث ادللشتتفتادلخفر يةا لواا .13

ام كيزكا يادلعلل

ااااا

دلدزنابيكا لليادليل يالدللد بفتاا .14

ادال تلف يةاللك

ااااا

ااااادشفركادالخ إكا يادال شطةادال تلف يةاا .15
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ادللختلفة

لادلللدمادستطيعام فيذاكف ةادال لفلااخالا .16

ادلللرسي

ااااا

دستطيعادلتلدزنابيكاد فعفالميالدللشكلةاا .17

ادلتيادلد   ف

ااااا

اااااا فرردا فادمشتاادذداكفنادل قلاغي اب فءا .18

   المحور الرابع:  الثقة بالنفس 

ديلمابفختبفرادليللفتادلل فسبةا  لاا .19

ادلت لث

ااااا

دمقبلادل قلادلذدميا كادللل  الدلز الءادذداا .20

ا فءكفناب

ااااا

اااااا فر ادسعواألكلنادال ضلا .21

 فر ا فادمخذادلق دردتادلشجف ةا ياا .22

ادلللديفادلتيام تفجادلواشجف ه

ااااا

يم ك ابف فعفالميابشكلاكبي اليااا .23

ادالز فت

ااااا

دستطيعاب فءا اليةاد تلف يةا عادالخ إكاا .24

ابكلاس للة

ااااا



87 

 

 

   المحور الخامس: التصال

إذداكفنارسفلةاايهت ابل تلىاِل ثيا .25

الالخ إك

ااااا

يرد يا  تلإفتادالخ إكا  لادل ل ثاا .26

ا كا لضلعا عيك

ااااا

اااااادصغيابفهتلفمال ل ثادالخ إكاا .27

اااااادملدصلا عادلجليعا  لفادختلفاا ع  ا .28

دهت ابفلتلدصلادللبفش ا عادالردر اا .29

ادلللرسيةا يا للي

ااااا

  لاِللثا شكلةابفلللرسةادِ صا لواا .30

ايلدلادلط  يكايبلادلبلءابفل ل.سلفعاد

ااااا
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 المحور الثاني: التوافق المهني

اااااايِبا لليابشكلاكبي ا .31

ااااااتج ل يا لرادلطلبةادلذ كاديلمابفالش د ا لي  ا .32

دشفركا يالضعادسسادالرشفرا يادلب  ف جاا .33

ادلللرسي

ااااا

اااااادل صا يادلت  يصابيكادال لفلادليتفبيةالدلليلد يةا .34

 ادناه فكا  فِةا كادل  إةا يا لليادشعا .35

ا قفر هابفللظفئفادالخ ىا

ااااا

م ببا جفالتادالرشفرالط يهادليثي  اد  فركا ياا .36

ادلعللادالرشفرك

ااااا

ديلمابف لفلادخ ىا كايبلادالردر ادلللرسيةامؤث اا .37

ا لوا للياكل شل.

ااااا

ااااااردمبيا ت فسبا عا فاديلمابها كا للاكل شلا .38

ااااااىا يلاب دمبيادلذكادِولا ليهد يشابل تلاا .39

ااااااد تقلادنا  صادلت ييةا يادالرشفرايليلةا .40

ه فكامل يا يا  تلىار  ادلللرسةاللب د جاا .41

ادالرشفرتة

ااااا

د ضلا للياكل شلا لرسياكل ها ليزاللىاا .42

اد  درادللجتلع

ااااا
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دشع ابقيلةا لليا  ل فات تفيلادلطالبا لفاا .43

ادالرشفرتةديل هال  اخاللادلعلليةا

ااااا

 فر ا فاتعتقلادللجتلعابعلما للىادالرشفراا .44

ادلت قلكا

ااااا

دشع ابقيلةا للياكل هاتقلماخل فتا  لةاا .45

اللطالب

ااااا

دكلنادليثي ا كادلعاليفتا عادلليفءادال لراب بباا .46

ا لليا يادالرشفر

ااااا

دشع اب ضفادلليفءادال لرا كا للياكل شلاا .47

ام قلكا يادلللرسة

ااااا

 لا اليةابي يالقيكاز الئيا كادللعلليكاملاا .48

ابلر ةا فلية

ااااا

ت ف ل ياز الئيا كادللعلليكا ياد جفزابعضاا .49

ادال لفلادالرشفرتة

ااااا

 فر ا فاتخب  ياز الئيا كادللعلليكابأكاِفلةاا .50

ام تفجادلوادالرشفرارلنام رر

ااااا

ديي ا اليفتا يل ا عادلل شل كا يادلللدرساا .51

ادالخ ىا

ااااا

اااااامادلب د جادالرشفرتةاردئلفارلنامأخي ديلا .52
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اااااا فر ا فادخططاللب د جادلتياديلمابتقلتل فاللطلبةا .53

ييلمابخلصاِفلةا كادلتلدزنابيكاكلا فاديل ها كاا .54

اب د جادرشفرتةاللطلبة

ااااا

مقللادالردر ادلللرسيةا فر ا كا  لرادلل شلاا .55

ادلت قلكا يادلللرسة.

ااااا

دلل تخل ةا يامقلإ ادلل شلااد تقلادنادللعف ي ا .56

ادلت قلكاغي ا  وفة

ااااا

تع يلا ل  ادلللرسةامقلت ادلب د جادالرشفرتةاا .57

ابفللياادلل لر

ااااا

د ظ اليتياب يثادستطيعادلقيفمابكف ةادلل فماا .58

ادالرشفرتةادلتيام تف  فادلللرسة

ااااا

د ضلادالستعف هابفلل د عادل ل ثةا ياب فءادلب د جاا .59

ادالرشفرتة

ااااا

 ز ج يايلةامل  ادال كف فتادللعي ها لوادلب د جاا .60

ادالرشفرتةا يادلللرسة

ااااا

متل  اللكادلف صةالل فيشةاكلا فا تعلصاا .61

ابفلطالبا يادلللرسة

ااااا
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 ( االستبانه بعد التعديل 2ملحق )

 

 

 

 

 

 

 جامعة الخليل

 كلية العلوم التربوية

 استبانه الدراسة

ا

 ة/رشدعزيزي الم

 بة وبعد،تحية طي

إدارة الذات وعالقتها بالتوافق المهني لدى المرشدين التربويين في معللادلبفِثةا لوارردسةابع لدنا"ا

"الذل ادستيلفالاللتطلبفتادل وللا لوارر ةادللف  تي االمدارس الحكومية  في محافظة بيت لحم

اد ل ا ك ايي ف  ف ابجليع ادالستبف ه اهذه امولي  ام  اليل ادل ف يِ ادالرشفر ادللردسةِاا ي ايهلد  م قيص

لمطلباذل ا  ي ادلتي مابفال فبةا لي فابلفا تلد صا عاآردئ  ِالمتل وادلبفِثةاملخيادلليةالدلللضل يةا

 يادال فبةاللفا يها كادلتلصلادلوا تفئجاإ ضلاِا للفابأناهذدادلل تلىاهلاألغ دضادلب ثادلعلليا

السيت ادل ففظا لواس إةادللعلل فت.ا

 والتقدير لكم جزيل الشكر

 الباحثة : سهير نجاجرة

 بإشراف: د.كمال مخامرة
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 القسم األول: معلومات شخصية

 

  ي ثوااا ذك ااااا الجنس:  -

  ف  تي   بكفللرإلسا المؤهل العلمي:-

 س ها أكث اا12ا س هاا11-6ا س لدتا أيلا 5 سنوات الخبرة: -

ا



93 

 

 

(اي فمادلخيفراXالستبف هِادل  فءالضعادشفر ا)ت تلكاهذدادلق  ا لوا  فلرادالقسم الثاني: 

ادلذكا تلد صاا عال  ةا ظ ك.

 المحور األول: إدارة الذات 

 موافق الفقرة الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد

غير موافق  غيرموافق

 بشدة

   المجال األول: إدارة الوقت

      دِض ادال تلف فتادلللرإةا يادللياادلل لر.  .1

       ف جيا يا لماآخ .إذداِولاطفرئاي فذاب ا  .2

      ي ظ ا لد يلا للياضلكاخطةا  لر .  .3

      ييلمابلضعا عفليفتادرشفرتةاضلكاز كا  لر.  .4

ييلمابت فيذايلد  ا ل  ادلللرسةاارلنادالهتلفما  .5

 بفلليا.

     

ييلمابتأخي ايكا للادرشفركاليلماآخ اإذدال اتككا  .6

   لف.

     

   المجال الثاني: التخطيط 

ييلمابت ل لادهلد ياضلكادلخطةادالرشفرتةابليها  .1

  فلية.

     

      يسعوالت ل لادال شطةالدإل  دءدتادإلرشفرتةاردئلف.  .2

      مت  ايهلد ياضلكادلخطةادإلرشفرتةابفللديعية.  .3

يخوصاليتفاكف ي فاللتخطيطادليل ياليلادلفعفليفتا  .4

 دالرشفرتة.
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      بةاِ بادالهلية.يضعايفئلةاي لفليادليل يةا  م  .5

ييلمابفستخلدماآليفتا ختلفةال لادللشكالتادإلرشفرتةا  .6

. 

     

   المجال الثالث: التوازن 

دللشتتفتادللخلتفةاردخلادلللرسةاالامؤث ا لوا  .1

 م كيزكا يادلعلل.

     

يلدزنابيكادلل فمادالرشفرتةا يادلللرسةاالدأل شطةا  .2

 خفرجادلللرسة.ا

     

ذاكف ةادلل فمادالرشفرتةااخاللادلللدمادستطيعام في  .3

 دلللرسي.

     

      يلدزنابيكاد فعفالميالدللشكلةادلتيادلد   ف.  .4

      دللشتتفتادلخفر يةاالامؤث ا لوا للي.  .5

      غضبيا كادلل ت شلاالا ؤث ا لواي دردميا عه.  .6

   المجال الرابع:  الثقة بالنفس 

ل ت شل كا  لادستخلمادسللبا  فسبادلطلبةادل  .1

  خفطبت  .

     

      يمقبلادل قلا كادللل  الدللعلليكاإذداكفنا لضل ي ف.  .2

فادلوامطلإ ا لليا  لادأل ضل  .3       يسعواردئل 

يمخذادلق دردتادلل فسبةا يادلللديفادالرشفرتةا  .4

 دلوعبة.

     

      للكامقل  ادتجفبيالذدمياكل شل.  .5

عادآلخ إكابكلايستطيعاب فءا اليةاد تلف يةا   .6

 س للة.
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   المجال الخامس: التصال

يِ صا لوادتوفلادل سفلةالدض ةا  لر ا  .1

 للل ت شل ك.

     

يرد يا  تلإفتادالخ إكا  لادل ل ثا كا لضلعا  .2

 درشفرك.

     

      يصغيابفهتلفمال ل ثادلطلبةادلل ت شل ك.ا  .3

ادلتشفركيةالدلتلدصلا عادالخ إكادسفسا   .4 جفحايرىاين 

 دلعللادالرشفرك.

     

دهت ابفلتلدصلادللبفش ا عادالردر ادلللرسيةا يا  .5

  للي.

     

      يملدصلا عايلليفءادال لرا يايضفتفامخصايب فئ  .  .6
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 المحور الثاني: التوافق المهني

    دبذلا  لداكبي دا يا للياال جفِه.  .1

    تج ل يا لرادلطلبةادلذ كاييلمابإرشفره .  .2

    كا يالضعادسسادالرشفرا يادلب  ف جادلللرسي.دشفرا  .3

    دل صا يادلت  يصابيكادال لفلادليتفبيةالدلليلد ية.  .4

دشع ادناه فكا  فِةا كادل  إةا يا لليا قفر هابفللظفئفا  .5

 دالخ ى.

   

    م ببا جفالتادالرشفراد  فركا يادلعللادالرشفرك.  .6

رسيةامؤث ا لوا  تلىاميليفيابف لفلادخ ىا كايبلادالردر ادللل  .7

  للياكل شل.

   

    ردمبيا ت فسبا عا فاديلمابها كا للاكل شل.  .8

    للىارضفالظيفيا فليا يا للي.  .9

    د تقلادنا  صادلت ييةا يا   ةادالرشفرايليلة.  .10

    ه فكامل يا يا  تلىار  ادلللرسةاللب د جادالرشفرتة.  .11

لىادِت دمالمقل  ادشع ادنالظيفتياكل شلام   ا يار عا  ت  .12

 دللجتلعالي.

   

    دشع ابقيلةا لليا  ل فات تفيلادلطالبا كادلخل فتادالرشفرتة.  .13

     فر ا فاتعتقلادللجتلعابعلما للىادالرشفرادلت قلك.  .14

     لليادالرشفركا تطلباب فءا اليةادتجفبيةا عادلليفءادال لر.  .15

     يادلللرسة.ادشع اب ضفادلليفءادال لرا كا للياكل شلام قلكا  .16

خططيادالرشفرتةام قصادلتشفركيةا عادللعلليكالدلليفءادال لرا  .17

 لت قيصادالهلد .
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    دلت صابأكارلردتامأهيليةا يا جفلادالرشفر.  .18

     فر ا فاتخب  ياز الئيابأكاِفلةام تفجادلوادالرشفرارلنام رر.  .19

    ديي ا اليفتا يل ا عادلل شل كا يادلللدرسادالخ ى.  .20

    للادمي االيا  صةا للادخ ىالكادغي الظيفتياكل شل.  .21

    مقل  ادلل ؤلليكا ياي  ادالرشفراليا فلي.  .22

    دسعوادلوامقلت اكف ةاد لدعادلخل فتادالرشفرتةاللطلبة.  .23

    دمقبلادردءالملصيفتادلل ؤلليكا كادالرشفر.  .24

غي اد تقلادنادللعف ي ادلل تخل ةا يامقلإ ادلل شلادلت قلكا  .25

  لضل ية.

   

    دشجعادلطلبةا لوادلتخوصا يادالرشفرادل ف يالدلت قلكا  .26

    دشع ادنا   ةادالرشفرام تفجادلواكففتفتا  لةا كادلل شل.  .27

    دسعوادلوادلتطلإ ادلل  يابكلادللسفئلادللتفِه.  .28

 ز ج يايلةامل  ادال كف فتالدلت  يالتاللب د جادالرشفرتةا يا  .29

 دلللرسة.
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 ( المحكمين 3ملحق )

 الجامعة السم الرقم 

ا ف عةادلخليلادب دهي ادللو كار.ا .1

ا ف عةادلقلسادتفرادل القار.ا .2

ا ف عةادلقلساسلي اشقي ر.ا .3

ا ف عةادلقلساس ي ادلوبفحر.ا .4

ا ف عةادلخليلا بلادل فص ادل لإطير.ا .5

ا ف عةادلخليلاكف لاكتللار.ا .6

ا ف عةادلخليلا  للا جل ر.ا .7

ا ف عةادلخليلادلج لكا بيلر.ا .8

ا ف عةادلقلسا بيلا بلادل فركر.ا .9

ا ف عةا ل طيكادالهليةار.ا  للا كةا .10

ا ف عةابياال  اار.ا  رلسادلعي وا .11

ا ف عةابياال  اار.ارزقاصليبيا .12

ا ف عةابياال  ار.هيفما اللكاا .13
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 ( تسهيل مهمة من الجامعة 4ملحق)
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 بيت لحم -لتعليم( تسهيل مهمة من مديرية التربية وا5ملحق)

 


