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 ممخص الجراسة
مدرتؾى التشغريؼ الرذاتي والسرونررة  عمرى العبلقرة االرتباطيرة برريؽالتعرررع إلرى  ىردف  الدراسرة الحاليرة

  وتكؾنرر ،دررظيشيةرشرراد الش درري والتر ررؾي فرري الجامعررات ال مإلاجدررتير فرري برنررام  ابررة السالش دررية لرردى طم
 ، جامعررة الشجرراح الؾطشيررة) وىرري، فمدررظيشية وطالبررة مررؽ قرربلث جامعررات اً ( طالبرر(211مررؽ عيشررة الدراسررة
 حير  ترؼ مراعراة الجرشس والسدرتؾى الدراسري فري ىرذه العيشرة القرردية،،( جامعرة الخميرل  ، جامعة القردس

في الدراسرة لجسرع البيانرات مرؽ خربلل اسرتخدام مقياسري التشغريؼ  السشي  الؾص ي االرتباطيتخدام وتؼ اس
     .لتحقي اىداع الدراسة هاإلجاهة عمى اسئمتياتظؾيرىسا  الذاتي ومقياس السرونة الش دية التي تؼ

 ما  مي :  إلىوقد تؾصم  نتائ  الدراسة 

لرررذاتي والسرونرررة الش درررية لررردى طمبرررة الساجدرررتير فررري ىشررراال عبلقرررة ارتباطيرررة ايجابيرررة بررريؽ التشغررريؼ ا
( وىرري عبلقرررة 0.69)حيرر  بمررا معامررل االرتبررا   ،االرشرراد الش درري والتر ررؾي فرري الجامعررات ال مدرررظيشية

 ،قيرراس التشغرريؼ الررذاتيبرريؽ مجرراالت محرررائيا ً دالررة إوان ىشرراال عبلقررة ارتباطيررة  ،حرررائياارتباطيررة دالررة إ
 .مبلحغتيا(هاستثشاء مجال )مراقبة الذات و 

لردى طمبرة برنرام  الساجدرتير ن مدتؾى التشغيؼ الذاتي والسرونرة الش درية وكذلػ عير مؽ الشتائ  أ
واالنحررراع  (3.96لتشغرريؼ الررذاتي )لمدرجررة الكميررة لسقيرراس ا كرران بدرجررة عاليررة وكرران الستؾسرر  الحدررابي

( واالنحرررراع 4.09ش دررية )لسرونررة اللمدرجررة الكميررة لسقيررراس امررا الستؾسرر  الحدرررابي أ( 0.22السعيرراري )
 .(0.22السعياري )

نررو ال تؾجررد فررروق فرري مدررتؾى التشغرريؼ الررذاتي تعمقررة هستغيرررات الدراسررة فقررد عيررر إمررا الشتررائ  السأ
ن ىشرراال فررروق فرري مدررتؾى التشغرريؼ الررذاتي والسرونررة الش دررية لستغيررر وأ ،والسرونررة الش دررية لستغيررر الجررشس

ر السدررتؾى الدراسرري فقررد كرران ىشرراال فررروق فرري التشغرريؼ الررذاتي مررا متغيررأ ،لرررالح جامعررة الشجرراحالجامعررة 
لستغيرر  وعردم وجرؾد فرروق فري السرونرة الش درية تبعراً  ،لررالح الدرشة الثانيرة لستغير السدتؾى الدراسي تبعاً 

   .السدتؾى الدراسي

ىرررؼ التؾصررريات تتعمررري هعسرررل بررررام  مذرررتركة بررريؽ الجامعرررات دررراهقة كانررر  أ عمرررى الشترررائ  ال و شررراءً 
ىررررداع حترررى تكرررؾن ىشرررراال تكامميرررة فررري األرشررراد الش دررري والتر ررررؾي دررررتير اإلظيشية فررري برنرررام  ماجال مدررر

    والخظ  والبرام  الدراسية بيؽ ىذه الجامعات 



  ر
 

الجامعرررات  ،رشررراد الش دررري والتر رررؾي برنرررام  اإل ،ونرررة الش دررريةالسر  ،ذاتيالكمسرررات الس تاحيرررة : التشغررريؼ الررر
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Abstract 

 

The study aimed to know the correlation between the self-regulation and 

psychological flexibility، for Master students in the psychological and educational 

counseling program in Palestinian Universities. The sample consisted of (211) students 

from three Universities (Al-Najah University، Al-Quds University، and Hebron 

University). The gender and the study level of the sample was taken into consideration . 

The Analytical descriptive Approach was used in data collection through using self-

regulation scale and the psychological flexibility scale. These scales were developed to 

answer the study questions. 

 The results of the study showed a positive correlation between self-regulation and 

psychological flexibility for Master students in the psychological and educational 

counseling program in Palestinian universities. (correlation coefficient 0.69) that means 

that there's an associative relation among the self-regulation fields that have statically 

function، except for self-monitoring. 

 The results showed that there is a high level of self-regulation and psychological 

flexibility among Master students with an average of (3.96) and a standard deviation of 

(0.22) for self-regulation. While the psychological flexibility showed an average of (4.09) 

and a standard deviation of (0.22). 

 The results related to the study variables showed that there are no differences 

between self-regulation and psychological flexibility according to gender. But there are 

some differences according to the university (good results for Al-Najah University). And 

according to study level the differences was only on self-regulation. (good results for 

second year students). 

 Based on the previous results، there was some recommendations، doing common 

programs among Palestinian universities in the psychological and educational counseling 

Master programs، in order to have interactivity in plans، programs and aims. 

 Key words: self-regulation - psychological flexibility -Psychological and educational 

counseling program - Palestinian Universities. 
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 الفرل الول

 سئمتياأة و الجراسمذكمة 

 السقجمة:
تدرراىؼ بدرجررة  وىامررة نيررا مرحمررة م رررميةأعمررى  السرحمررة الجامعيررة مررؽ حيرراة الظمبررة إلررى شغررر          

ولكرري يجترراز الظمبررة ىررذه  ،ؼىررداع والظسؾحررات السدررتقبمية ليرروتحد ررد األ ؼحيرراتي فرري تحد ررد مدرراركبيرررة 

الدراسرات العميرا بشجراح  تؾجرب عمرى ىر الء  ؾى و عمرى مدرتأولرى األالسراحل الجامعيرة سرؾاء فري السرحمرة 

ال إال  ررتؼ ذلررػ و  ،الستظمبررات الجامعيررةوالقيررام ه مررؽ الجيررد والسثررابرة وتحسررل السدرر وليةبررذل السزيررد  الظمبررة

دارة إالتشغررريؼ الرررذاتي و  ىسيرراأ و  والسيررارات لررردى ىرر الء الظمبرررة والقررردرات الك ايررات وجررؾد هعرررضمررؽ خررربلل 

   .ل كريةوالسرونة الش دية وا ،الذات

 إلرررىولررى عمرررى مدرررتؾى درجرررة البهللارررالؾريؾس رحمرررة األمدرررتؾى السرحمرررة الجامعيرررة مرررؽ الس ختبلعو ررا      

 قردراتالو  لكل مرحمة مدتؾى مرؽ الك ايرات والسيراراتفرن  ،عمى عمى مدتؾى الدراسات العمياالسدتؾى األ

 تسرررام ىرررذه السراحرررلإ ؽمررر ؾن حترررى  تسهللاشرررىرررا وتؾعي يرررا مرررؽ قبرررل الظمبرررة الجرررامعييؽ مرررؽ وجؾدالبرررد  والتررري

درية وتحررديات ضرغؾ  ن  إلررىويتعررض طمبررة الدراسرات العميرا وفرري جسيرع التخرررات  ،بشجراحالدراسرية 

لسدرتؾى خبررات الظالرب الدراهقة ودافعيترو  قشاء فترة الدراسة وتختمف ىرذه الزرغؾ  والتحرديات تبعراً أكثيرة 

الظمبرة فري بررام  الدراسرات العميرا هسدرتؾى  لرذا البرد مرؽ تسترع ىر الء ،لمتعمؼ وعروع الحيراة التري يعيذريا

 .مؽ القدرات واالمهللاانيات تسهللاشيؼ مؽ الشجاح واالستسرارية في الدراسة

ت عمررررى الرررررعيد العقمرررري ن تستررررع الظمبررررة فرررري مرحمررررة الدراسررررات العميررررا برررربعض القرررردرات والك ايرررراإ      

كرل التحرديات والعقبرات  لكري يدرتظيعؾا مؾاجيرةمرر ضرروري لمشجراح و أوالذخرري  جتسراعيواالالسعرفي 

ىرؼ ىرذه الك ايرات والقردرات ىرؾ مرا يظمري عميرو م يرؾم التشغريؼ أ ولعل مرؽ  ،التي تؾاجييؼ في ىذه السرحمة
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-Psychologicalالدراسرررات العميرررا وم يرررؾم السرونرررة الش درررية  ةمبررر( لررردى طself-regulation) الررذاتي

flexibility))  فري بشراء  اً دور ليرذه الستغيررات ن أويذار  ،الذاتيعالية هالتشغيؼ كستغير لو عبلقة ارتباطية

فرري  أقررليرا الت كيرر وسرمؾال الظالرب الجرامعي و الترالي قيسيرة وتظرؾير نسر  ال الظالرب معتقردات ومشغؾمرة

 .(Canrinus et al., 2011) تذهللايل ىؾيتو

عمرى وجرؾد انبثي م يؾم التشغيؼ الذاتي مؽ نغرية التعمؼ السعرفي االجتساعي )هاندورا( والتي ت كرد 

ن يزررب  سررمؾكو مررؽ خرربلل ضرربظو لمسثيرررات أفررال رد يحرراول  ،عبلقررة تبادليررة برريؽ ال رررد والبيئررة والدررمؾال

وتمعرب عسميرة التشذرئة االجتساعيرة دوراً  فري تظرؾر عسميرة التشغريؼ  ،البيئيرة التري تقرف خمرف ذلرػ الدرمؾال

( Klere & Zemrman, 2004وقرد اشرارت هعرض الدراسرات مثرل دراسرة كميرري وزيسرمران ) ،الرذاتي

لمعسرل  فررادزيرادة دافعيرة األ إلرىوتيردع ىرذه البررام   ،وجرؾد بررام  لتظرؾير القردرة عمرى تشغريؼ الرذات إلى

د مررع التقرردم فرري العسررر وزيررادة افررر عشررد األ ويتظررؾر م يررؾم التشغرريؼ الررذاتي ،ىررداعوالتحررريل وتحقيرري األ

ويعتسررد مدررتؾى ىررذا التظررؾر عمررى مرردى  ،مدررتؾى خبرررات ال رررد مررؽ خرربلل ت اعمررو مررع البيئررة السحيظررة هررو

سشاسرررربة لتحقيرررري تمررررػ ال سررررتراتيجياتواالجررررراءات ىدافررررو وتحد ررررد اإلأ خظرررري  لتحقيرررري نجرررراح ال رررررد فرررري الت

( Self-Evaluation( والتقرررررؾيؼ الرررررذاتي )Self-Monitoringىررررداع مرررررع مراعررررراة السراقبررررة الذاتيرررررة )األ

 .(2010 ،)مريان( Self-Reinforcementوتعزيز الذات )

( هرنررو عسميررة معرفيررة Karoly, 1993مي )يؼ الررذاتي لم رررد مررؽ وجيررة نغررر كرراريويعرررع التشغرر

لغررروع نذررظتو خرربلل فترررة زمشيررة معيشررة هررالرغؼ مررؽ اأىدافررو و أ  قيررادة وتؾجيرروداخميررة تدرراعد ال رررد عمررى 

 ،ؾالوالدررررم ،مثررررل : االعتقررررادات أهعررررادلمررررذات تتزررررسؽ  إدارةنيررررا عسميررررة أ إذ ،السختم ررررة السحيظررررة هررررال رد

ؼ الرررذات تتسيرررز بشرررؾا مرررؽ الثبرررات ن عسميرررة تشغررريأكسرررا   ،واسرررتخدام السيرررارات مرررا وراء السعرفيرررة ،واالنتبررراه

 .ىداع السرغؾ ةاأل إلىمر الذي يقؾد الدمؾال في اتجاه معييؽ لمؾصؾل األ
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التشغرريؼ الررذاتي هرنررو: فقررد عرفررؾا ( Schunk & Zimmerman, 2007شررشػ وزيسرمرران ) مرراأ     

جرررراءات  رررتؼ التخظررري  ليرررا إخررربلل مرررؽ  ،فكرررار والسذررراعر التررري تتؾلرررد ذاتيرررا عشرررد ال رررردألمجسؾعرررة مرررؽ ا

لييررا قررؼ يقررؾم بؾضررع إىرردافا معيشررة يدررعى لمؾصررؾل أ ن يزررع ال رررد أأي  ،ىررداع معيشررةأ يا لتحقيرري وتعررد م

يدرت يد  و الترالي ،دائرو ذاتيراأو عرد ذلرػ يقريؼ ال ررد  ،ىرداعسشاسبة لتحقيي تمػ األال ستراتيجياتواالالخظة 

ىسيررة كبرررى أ خرررى ذات أ  م يررؾم التشغرريؼ الررذاتي هس رراىيؼ ويرررتب ،والتقيرريؼ فرري السدررتقبل مررؽ ىررذه الخبرررات

كثررررر ىررررذه الس رررراىيؼ الك رررراءة الذاتيررررة أوتخظيظررررو لؤلىررررداع السدررررتقبمية ومررررؽ ال رررررد لذاتررررو  إدارةفررري كي يررررة 

   .والظسؾح السدتقبمي والسرونة ال عمية والسرونة الش دية

غريؼ الرذاتي لم ررد ن متغيرر التشأ( Cardelet & Nevin, 2003كاردلير  وني ريؽ )كرل مرؽ  ورأت     

سميرررات البلزمرررة لمتخظررري  فكرررار السدرربقة والتررري تذرررتسل عمررى العىسيرررا اواًل : األأ سررس أيذررتسل عمرررى عررردة 

عمرى داء وتذرتسل عمرى القردرة وقانيرًا: ضرب  األ ،ىرداعػ األتمرلالبلزمرة  اتيجياتسرتر واالىداع كتحد د األ

 إلرىمسا يدراعد عمرى تؾجيرو انتبراه ال ررد  ،السبلحغة والستاهعة الذاتية لؤلداء او السيام التي يقؾم بيا ال رد

طبيعرررة الغرررروع السحيظرررة هررراألداء  عتبررراراالخرررذ هعررريؽ عمرررى عاتقرررو مرررع األ السمقررراةالسيرررام والسدررر وليات 

و تقييؼ الذات أي اصدار ال ررد احهللارام ذاتيرة قالثًا الحهللاؼ الذاتي ا ،داءالستؾقعة تحققيا مؽ ذلػ األ والشتائ 

ساس االخيرر فيرؾ  تعمري ما األأ ،تحقيي االىداع السرصؾدة مدبقاً  إلىعمى مدتؾى ادائو سعيًا لمؾصؾل 

فستغيرر تعزيررز  ،بتعزيرز الرذات عشردما يذرعر هالك رراءة والقردرة عمرى تحقيري الشجراح فرري عرل عرروع متغيرره

 .(2012، )عجؾة ء العالي الستقؽ مؽ قبل ال ردداتؾى األؾل مدالذات ىؾ نؾا مؽ التغذية الراجعة ح

و مدرررتؾى عرررالل مرررؽ السرونرررة أقررردر  إلرررىويحتررراج طمبرررة الجامعرررات وتحد ررردًا طمبرررة الدراسرررات العميرررا       

فالظالرب الرذي يستمرػ مدرتؾى  ،لدراسرةالش دية لمتكيف مع الررعؾ ات والسؾاقرف الزراغظة الشاجسرة عرؽ ا

الرررذي  دارة وضرررب  االن عررراالتإو  ن عررراليواالالش دررري  ترررزاناالؾجرررداني الستسثرررل فررري الرررذكاء العررراط ي المررؽ 
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مررع السؾاقرررف وىرررذا مرررا يدررراعد   رررتبلءمعاليررة والتعبيرررر عشيرررا هسرررا  عاالترررو و درجرررةن ايسهللاشررو الدررريظرة عمرررى 

ة العامرة فربل يزرظرب و الحيراأعمرى صرعيد الحيراة االكاديسيرة  ألي تحرديالظالب عمى السؾاجية الؾاعية 

وتعرررد السرونرررة  ،السيرررام التعميسيرررة والحياتيرررة حبرررا  عشرررد اداءرضرررو لم ذرررل قرررؼ اإلبرررذلػ ع تررؾتر ويهللارررؾن  وأ

يجررررابي مررررع السؾاقررررف الحياتيررررة ندرررران مررررؽ التكيررررف اإلاالسررررتجاهة العقميررررة الترررري تسهللاررررؽ اإل الش دررررية هسثاهررررة

كيرف مرع الررعؾ ات حي  تمعب السرونة الش دية دور ىامًا في تحد د مردى قردرة ال ررد عمرى الت ،السختم ة

ويعررد ال رررد متررزن ان عاليررًا فرري حررال  ،والغررروع الحياتيررة الزرراغظة الترري تؾاجررو ال رررد فرري حياتررو اليؾميررة

والتعبيرررر عشيرررا هسرررا  تشاسرررب مرررع السؾاقرررف السختم رررة التررري  ،قدرترررو الدررريظرة عمرررى ان عاالترررو هسرونرررة عاليرررة

 .(2006، تؾاجيو )ريان

ندران عمرى اإل حير  ،الرشعؼ الكثيررة التري مرؽ هللا عرز وجرل بيرا عميشراوتعد السرونة الش دية نعسة مرؽ      

مررؾر الحياتيررة بزوايررا األ إلررىوذلررػ مررؽ خرربلل الشغررر  ،ن يقررؾم بتؾعيررف ىررذه الشعسررة فرري حياتررو وتظؾيرىرراأ

ذاتررو فيغيررر ويظررؾر مررؽ  ،خررريؽبيشررو و رريؽ األ خررتبلعاالوجيررات الشغررر السختم ررة ويتقبررل  ويتقبررل ،مختم ررة

 .(2010، ) فحجان مؾر والسؾاقف الحياتيةومؽ نغرتو لؤل

 ،لش دري عشرد الظالربا ضرظراباال كاديسي  زيد مؽ مدرتؾى في مدتؾى التحريل األ نخ اضاالن إ      

التركيرز وانخ راض ممحرؾي فري تحسرل السدر ولية  ضرعف السدرتؾى فري السرونرة الش درية و إلرىويعؾد ذلػ 

و التررالي عرردم القرردرة عمررى العسررل الرردؤوب  ،كاديسيررةألا نذررظة والسيررامداء األأدة فرري هالدررعاوعرردم الذررعؾر 

 فالدراسررررة الجامعيررررة ،الشجرررراح إلررررىيل دراسرررري يقررررؾد جررررل تحرررررأذي تتظمبررررو الؾاجبررررات الجامعيررررة مررررؽ الرررر

عمررى  الرررحة الش دررية لرردى الظالررب وىررذا يعتسررد درجررة مررؽ خاصررة تتظمررب تررؾافرهررر ة والدراسررات العميررا 

  يير حترى  ،حداسو هقدر عالي مؽ التشغيؼ الذاتي والسرونرة الش دريةإو يجابية لذاتو وشعؾره ال رد اإل نغرة
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 مرؽ شررو  الت رؾق فري التحرريل السرت رع فري الجامعرةوالتري ىري شرر   ،هالشجراح هرنو قرادر وجرد رن دو 

 .(2010 ،)معر س

 مذكمة الجراسة:
الترري تدرراىؼ فرري  ىررؼ القرردراتأ نيسررا مررؽ أعمررى الررذاتي والسرونررة الش دررية  التشغرريؼ م يررؾمي إلررى شغررر     

 ،مظالررربدارة الرررذات لإو لسرررا ليسرررا مرررؽ دور كبيرررر فررري تشغررريؼ  ،لظمبرررة الدراسرررات العميرررا كررراديسيالت رررؾق األ

هررررؾرة  مرررؾراأل إلرررىتشغرررر  وجعمرررو شخررررية ،تحقيقيرررا إلرررىي يدرررعى ترررىدافرررو الأ ؾكو وتشغررريؼ وضرررب  سرررم

دون  هالظريقرة السشاسربة ديسيرةكاألا السذرهللابلت والتحرديات تعامرل الظمبرة مرعفي ،مؽ زوايا متعرددةو  ايجابية

زه وتؾجيررو تركيرر ،الدراسررات العميررا مررؽ مدررتؾى التررؾتر والقمرري لرردى طمبررة لو التررالي تقمرر ،تزررخيؼ وأتيؾيررل 

وواجيرر   طالبررة ماجدررتير مررررت بتمررػ التجر ررة و هللاررؾني ،متحررديًا كررل الرررعؾ اتكاديسيررة األىدافررو أ نحررؾ 

تسهللاشرو مرؽ  وقردرات ن يستمرػ الظالرب لسيراراتأ ضررورة إلرىتؾصرم    ،تحردياتالعد رد مرؽ الررعؾ ات وال

تستررع حترى   ،وطسؾحاترو ىدافروأ تحقيرري  ىالؾصرؾل الر الترالي و  ،بشجرراحمؾاجيرة تمرػ الررعؾ ات وتخظييرا 

 ىررل تؾجرردفرري ىررذه الدراسررة حررؾل  سحررؾر الدرر ال الرررئيسا  تومررؽ ىشرر ،ةالرررحة الش درري بدرجررة عاليررة مررؽ

لررردى طمبررة الساجدرررتير فررري غرريؼ الرررذاتي والسرونررة الش درررية عبلقررة ارتباطيرررة ذات داللررة احررررائية بررريؽ التش

   ؟رشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشيةبرنام  اإل

 سئمة ال رعية التالية: ويشبثي عؽ الد ال الرئيس األ

  رشرررراد الش درررري والتر ررررؾي فرررري لرررردى طمبررررة الساجدررررتير فرررري برنررررام  اإلمررررا مدررررتؾى التشغرررريؼ الررررذاتي

 ؟الجامعات ال مدظيشية

  التر ررررؾي فرررري رشرررراد الش درررري و الساجدررررتير فرررري برنررررام  اإلمررررا مدررررتؾى السرونررررة الش دررررية لرررردى طمبررررة

   ؟الجامعات ال مدظيشية
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  حرائية في مدتؾى التشغيؼ الذاتي لردى طمبرة الساجدرتير فري برنرام  إىل ىشاال فروق ذات داللة

السدررتؾى  ،الجامعررة ،االرشرراد الش درري والتر ررؾي فرري الجامعررات ال مدررظيشية تعررزى لستغيرررات )الجررشس

 الدراسي( 

  حررررائية فررري مدرررتؾى السرونرررة الش درررية لررردى طمبرررة الساجدرررتير فررري إىرررل ىشررراال فرررروق ذات داللرررة

 ،الجامعررة ،برنررام  االرشرراد الش درري والتر ررؾي فرري الجامعررات ال مدررظيشية تعررزى لستغيرررات )الجررشس

 السدتؾى الدراسي( 

 ىجاف الجراسة :أ
 ىداع التالية :األ يتحقي إلىتدعى الدراسة الحالية   

 بريؽ التشغريؼ الرذاتي والسرونرة الش درية لردى طمبرة الساجدرتير  االرتباطية الكذف عؽ طبيعة العبلقة

   .في برنام  االرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

  لردى طمبرة الساجدرتير فري برنرام  االرشراد الش دري والسرونرة الش درية معرفة مدرتؾى التشغريؼ الرذاتي

 .ال مدظيشيةوالتر ؾي في الجامعات 

  معرفررة مدررتؾى السرونررة الش دررية لرردى طمبررة الساجدررتير فرري برنررام  االرشرراد الش درري والتر ررؾي فرري

   .الجامعات ال مدظيشية

  السدرررتؾى  ،الجامعرررة ،)الجرررشس لررربعض الستغيررررات فررري مدرررتؾى التشغررريؼ الرررذاتي تبعررا ال رررروق معرفررة

 .م  االرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشيةلدى طمبة الساجدتير في برنادراسي( ال

 السدررررتؾى  ،الجامعررررة ،)الجررررشس لرررربعض الستغيررررراتفرررري مدررررتؾى السرونررررة الش دررررية ال ررررروق  معرفررررة

 .لدى طمبة الساجدتير في برنام  االرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية دراسي( ال
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 ىسية الجراسة أ 
 ية ليذه الدراسة في الجؾانب التالية :ىسية الشغر وتكسؽ األ       

 تخررص ارشراد ن دري  تمقي ىذه الدراسة الزؾء عمى هعد ؽ ىاميؽ في شخرية طمبة الساجدتير

ن أحيررر   ،وىسررا التشغررريؼ الرررذاتي والسرونررة الش درررية يزررراً أ خررررى وفررري كرررل التخررررات األ وتر ررؾي 

هللابلت وتحقيرري رة عمررى حررل السذررالسختم ررة والقررد التعميسيررة ليسررا دور ميررؼ فرري التعامررل مررع السؾاقررف

   .كاديسي لظمبة الساجدتيرفزل مدتؾى مؽ التحريل األأ

 معمؾمات عؽ ميارتي التشغيؼ الذاتي والسرونرة الش درية تدراعد القرائسيؽ هجسع الدراسة الحالية  تقؾم

فرري ىررذه السيررارات لرردى الظمبررة تشسيررة وتظررؾير ل عميسيررة فرري فمدررظيؽ بؾضررع برررام عمررى العسميررة الت

فري ولرى حترى يهللاؾنرؾا قرادريؽ عمرى مؾاجيرة متظمبرات الدراسرات ألالجامعية ا رس وفي السرحمةالسدا

   .العمياالسراحل 

 الرذاتي والسرونرة الش درريةولرى التري تجسرع بريؽ متغيرري التشغريؼ وتعرد ىرذه الدراسرة مرؽ الدراسرات األ 

عمررى السدررتؾى رشرراد الش درري والتر ررؾي حدررب عمررؼ الباحثررة تخرررص اإل ظمبررة الدراسررات العميررا فرريل

   .والعر ي السحمي

 ت العميررا فرري الجامعررات وىررؼ طمبررة الدراسررا ،راسررة شررريحة ميسررو مررؽ شرررائح الظمبررةتتشرراول ىررذه الد

عرداد وترىيرل الظمبرة فري إ سرع والسدراىسة فري لسا ليؼ مؽ دور كبيرر فري مدراعدة السجت ،ال مدظيشية

عيرررة والش درررية ألفرررراد السجتسرررع االجتساالسجررراالت  يزرررا وفررريأو  ،مرحمررة البهللارررالؾريؾس فررري السدرررتقبل

  .عامهذهللال 
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 ألىسية التطبيقية:ا  

  مرؽ سرت ادةلبلخرريؽ آم هراحثيؽ مراأ رتح البراب ي ،راسرة مرؽ نترائ  وتؾصرياتليو ىرذه الدإما تتؾصل 

 و الساجدرتير فريأالبهللارالؾريؾس  ىذه الشتائ  إلجراء دراسات مقارنة بيؽ الجامعات السحمية هسدرتؾى 

   .الش ديةالذاتي والسرونة  التشغيؼ العبلقة بيؽ

  رشررررادية لظمبررررة السرررردارس إفرررري وضررررع برررررام   ،سررررةلييررررا ىررررذه الدراإالترررري تتؾصررررل  قررررد ت يررررد الشتررررائ

صرررحة ن درررية  و الترررالي تحقيررري ،تدررراىؼ فررري تشسيرررة التشغررريؼ الرررذاتي والسرونرررة الش درررية ،والجامعرررات

   .فزل لدى طمبة الدراسات العمياأوتكيف 

 مرطمحات الجراسة 
 تية :آلجرائية اصظبلحية واإلحالية التعري ات االؽ الدراسة التتزس      

التشغريؼ ( Bandy & Moore, 2010(: يعررع هانردي ومرؾر )Self-regulationالتشغريؼ الرذاتي ) -

نرررو : " قررردرة ال ررررد عمرررى تشغررريؼ عسميرررات الرررؾعي والبلوعررري التررري يدرررتخدميا فررري اسرررتجاهاتو رهالرررذاتي 

هذررهللال يدرراعده عمررى تجرراوز خيبررات األمررل وال ذررل، وتحقيرري أىدافررو لمسؾاقررف السختم ررة والررتحهللاؼ فييررا، 

 .تحقيقيا" إلىالتي يدعى 

ة تتزررسؽ قرردرة ال رررد عمررى تحد ررد عسميررة معرفيررة داخميررهرنررو  (2012ويعرفررو عجررؾة ) التشغريؼ الررذاتي : -

ؾا مررؽ السراقبررة السشاسرربة لتحقيقيررا هحيرر  يقررؾم الظالررب بشرر والخظرر ووضررع االسررتراتيجيات  ،ىررداعاأل

 .ىداع"قشاء تحقيي تمػ األأالتقييؼ الذاتي و 

 (الدراسرةفرراد عيشرة أ) الس حرؾص عمييرا التري يحررل ةالدرجره جرائيرًا: إ م يرؾم التشغريؼ الرذاتي ويعرع -

  .الدراسة دتخدم في ىذهاس التشغيؼ الذاتي السمقي عمى
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 السخونة الشفدية : 

جابيررة لم رررد عمررى التكيررف مررع الزررغؾ  يإلنيررا : القرردرة ار( ه(Masten, 2009ماسررتؽ  يرراعرف -      

  .داء وعائ و هذهللال جيدأوتسهللاشو مؽ  ،الش دية

 ،يجابيرة لمذردائدجية اإلنيا : عسمية التؾافي الجيد والسؾاره ياؼ الش س فعرفتمريهللاية لعمما الجسعية األأ -

هللابلت السذرر ،مثرل ،العاديرة التري  ؾاجييررا البذررو الزررغؾ  الش درية أ ،والشكبرات ،والرردمات الش درية

السذرهللابلت  ،ضرغؾ  العسرل ،السذهللابلت الرحية الخظيرة ،خريؽمذهللابلت العبلقات مع األ ،االسرية

  .(APA, 2014السالية )

عمرى مؾاجيرة السؾاقرف السختم رة ه اعميرة والررد  ( السرونة الش دية هرنيا : قدرة ال ررد2012) ويعرع شقؾرة

  .خريؽآللؾد واالحترام وتقبل اساسيا اأ ،خريؽاآلمع  قامة عبلقات طيبةإو  ،عمييا هذهللال عقبلني

عمرى  (فرراد عيشرة الدراسرةأ) الس حرؾص التري يحررل عمييرا هالدرجرة وتعرع السرونة الش درية اجرائيرا ً  -  

  .الدراسة دتخدم في ىذهقياس السرونة الش دية السم

 حجود الجراسة 
   :تتحدد ىذه الدراسة هالحدود التالية    

رشررراد فررري برنرررام  اإل السدرررجميؽ يررري ىرررذه الدراسرررة عمرررى طمبرررة الساجدرررتير: ترررؼ تظب ةالبذرررري ودالحرررد -

لمعرررررررام الدراسررررررري   الخميرررررررل( ،القررررررردس ،الش دررررررري والتر رررررررؾي فررررررري الجامعرررررررات ال مدرررررررظيشية)  الشجررررررراح

 .م2017/2018

 ، وجامعررة القرردس ،: تررؼ تظبيرري ىررذه الدراسررة فرري كررل مررؽ جامعررة الشجرراح الؾطشيررة ةالسهللاانيرر ودالحررد -

 .ية مدظيشال مسثمة عؽ الجامعات كعيشة وجامعة الخميل
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 .2018\2017: تؼ تظبيي الدراسة خبلل ال رل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  ةالزماني ودالحد -

ذاتي : تتحرردد ىررذه الدراسررة هسؾضررؾعيا الررذي  بحرر  فرري العبلقررة برريؽ التشغرريؼ الرر ةالسؾضررؾعي ودالحرد -

تؾى الدراسي( ومعرفرة مدرتؾى كرل مشيسرا متغيرات ) الجشس، والجامعة، والسدفي والسرونة الش دية و 

 لرررردى طمبررررة ماجدررررتير االرشرررراد الش درررري والتر ررررؾي وفرررري الجامعررررات ال مدررررظيشية )الشجرررراح، القررررردس،

 الخميل(.
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 الفرل الثاني

 ات الدابقةطار الشظخي والجراسال
الدراسررررات الدرررراهقة ذات العبلقررررة هسؾضررررؾا الدراسررررة الحاليررررة و طررررار الشغررررري  رررررل اإل تشرررراول ىررررذا ال     

 والسرونة الش دية وفيسا  مي عرضا لذلػ  ،ومتغيراتيا وىسا : التشغيؼ الذاتي

 الطار الشظخي : أولا 

 (Self-Regulation)ول : التشظيم الحاتي السحهر األ 
فحرص بؾضرع اىرداع تعميسيرة معيشرة و مرؽ خبلليرا الظالرب يعد التشغيؼ الذاتي عسميرة مهللاتدربة يقرؾم       

مرؽ التغذيررة  سرت ادةاالو  ،السبلئسرة لرو سرتراتيجياتاالواختيررار  ،وتشغريؼ سرمؾكاتو وان عاالترو ،بيئترو التعميسيرة

ىرداع ذلرػ بيردع تحقيري األو  ،وتعرد ل خظظرو ،الراجعة التي  تمقاىا هحي  تداعده عمى تقؾيؼ مخرجاتو

، ن  تعررررض ليرررا )سرررالؼ وطررراحؾن وخمي رررةأالتررري مرررؽ السسهللارررؽ ؾاجيرررة الزرررغؾطات وم ،لييررراإدرررعى التررري ي

2012).  

وتتزررررح ميررررارة التشغرررريؼ الررررذاتي لرررردى ال رررررد فرررري العد ررررد مررررؽ الدررررمؾكيات والخرررررائص السرتبظررررة         

 ،فكرراره ل غيررا ً أ رررد التعبيررر عررؽ حاجاتررو و مررؽ خرربلل قرردرة ال ،هررالتكيف الشرراجح فرري مختمررف جؾانررب الحيرراة

والقردرة  ،نذرظة الجد ردةبة تجراه األوال زؾل والرغ ،عمى تركيز انتباىو و   الحساس هذهللال تمقائي وقدرتو

، برررؾ جرررادوأخرررريؽ )آلسرررية لسذررراعر اوالقررردرة عمرررى السشاقذرررة والحرررؾار والحدا ،ندفاعيرررةاالعمرررى الحرررد مرررؽ 

2010). 

كثرر مرؽ مجررد كرؾنيؼ أؼ ء الرتعمقشاأ ا نذيظيؽ عقمياً ىسية التشغيؼ الذاتي هرن الظمبة يهللاؾنؾ أ كسا تكسؽ      

ب وعمرى ذلرػ  تظمر ،ىردافيؼأ لؾن درجة عاليرة مرؽ الزرب  لتحقيري نيؼ  بذأو  ،مدتقبميؽ سمبييؽ لمسعمؾمات

ن أجرررب وي ،ىررداعفعيررة لتحقيرري ىرررذه األىررداع معيشرررة وداأ ؾن لرردى الظمبرررة ن يهللاررأالتشغرريؼ الررذاتي ال عرررال 
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مية ومعرارفيؼ السرتبظرة هالتحرريل والسعتقردات والشؾايرا نسا دوافعيؼ الداخإو  ،فق  فعاليؼأ س شغؼ الظمبة لي

 ،نذظة التشغيؼ الذاتي تسهللاؽ الظمبة مرؽ ت درير وتشغريؼ السيرام التري يدرعؾن لتحقيقيرا ان أكسا  ،نوالؾجدا

ىررداع ومررؽ التعررد ل والتكيررف السدررتسر ومراجعررة االسررتراتيجيات التقرردم نحررؾ تحقيرري تمررػ اال ومررؽ مراقبررة

  .(2003، )كامل ىداع والتقدم هاتجاه تحقيقيااأل ر تمػالسدتخدمة لتظؾي

شررررؾنػ وزيسرمرررران حيرررر  عرررررع  ،دب التر ررررؾي العد ررررد مررررؽ التعري ررررات لمتشغرررريؼ الررررذاتيورد فرررري األ      

(Schunk & Zimmerman, 2007) فكرار والسذراعر التري مرؽ األ ةمجسؾعر نرو :ره التشغريؼ الرذاتي

ن يزرع أأي  ،ىرداع معيشرةأ تحقيري التخظي  ليا وتعد ميا ل جراءات  تؼإمؽ خبلل  ،عشد ال رد تتؾلد ذاتياً 

تمررػ السشاسرربة لتحقيرري  سررتراتيجياتواالخظررة لييررا قررؼ يقررؾم بؾضررع الإدررعى لمؾصررؾل ىرردافًا معيشررة يأ ال رررد 

   .و التالي يدت يد مؽ ىذه الخبرات والتقييؼ في السدتقبل ،دائو ذاتياً أو عد ذلػ يقيؼ ال رد  ،ىداعاأل

هرنرو: "قردرة ال ررد عمرى تشغريؼ عسميرات  (Bandy & Moore, 2010)هانردي ومرؾرفرو فري حريؽ يعر      

الررؾعي والبلوعرري الترري يدررتخدميا فرري اسررتجاهاتو لمسؾاقررف السختم ررة والررتحهللاؼ فييررا، هذررهللال يدرراعده عمررى 

 .تحقيقيا" إلىتجاوز خيبات األمل وال ذل، وتحقيي أىدافو التي يدعى 

تشغريؼ الرذات هرنيرا: "عسميرة بشراء  (Azevedo & Cromely, 2004)ازي يردو وكروممري يعررع و      

فّعالررة يحرردد الستعمسررؾن بؾاسررظتيا أىرردافًا لررتعمسيؼ، ومررؽ قررّؼ يحرراولؾن مراقبررة وضررب  معرررفتيؼ ودافعيررتيؼ 

 .وسمؾكيؼ؛ مؽ أجل تحقيي تمػ األىداع"

 تحقيري ىلرإبلليرا خ ن عسمية التشغيؼ الذاتي ىي عسمية معرفيرة يدرعى ال ررد مرؽأمسا سبي  تزح        

 ىلرإت التري تدراعده فري الؾصرؾل يرات واالسرتراتيجياسمسؾعرة مرؽ العىداع السخظ  ليا مرؽ خربلل مجاأل

   .ىدافو وتحقيقيا وتخظي جسيع الرعؾ ات التي تؾاجيو بشجاحأ 
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( مرا Cardelet & Nevin, 2003) سس البلزمة لمتشغيؼ الذاتي كسا حددىا كاردل  ونري ؽىؼ األأ ومؽ 

  مي :

واالسرتراتيجيات واألسراليب  ،ىرداعي  كتحد رد األفكار السدبقة :  وتعشي العسميات البلزمة لمتخظراأل -

 .ومدتؾى الدافعية الذاتية ،ىداعاألالبلزمة لتحقيي 

فالسراقبررة الذاتيرررة  ،نررؾاا الزررب  الررذاتي والسبلحغررة الذاتيررة السدررتسرةأوىرري نررؾا مررؽ  داء :ضررب  األ -

ويتظمرب  ،داءى ذلرػ األراعاة الغروع السحيظة والشترائ  السترتبرة عمرمع م ،تعشي مراقبة ال رد ألدائو

تدرراعده فرري مؾاجيررة السؾاقررف والسذررهللابلت  ،التشغرريؼ الررذاتي مررؽ ال رررد اسررتخدام اسررتراتيجيات مختم ررة

 .متزن ر يالسختم ة بيدوء وت ك

 ىإلرررىرررداع تتشاسرررب مرررع قدراترررو وميؾلرررو ويدرررعى أ ب بتحد رررد ن يقرررؾم الظالرررأوىررري  وضرررع السعرررا ير : -

ومدرتؾى  ،ىرداع ن درياألىداع ىي : نؾعية اى تحقيي األوىشاال عامبلن   قران في مدتؾ  ،تحقيقيا

 .الدافعية لدى الظالب

ضررسؽ مدررتؾى  ،السبلحغررة الذاتيررة : وىرري قيررام ال رررد هسراقبررة تحقيقررو لؤلىررداع الترري وضررعيا لش دررو -

 .عدنا في عسمية التقييؼمعمؾمات دقيقة تدا إلىوذلػ بيدع الؾصؾل  ،نتباهواالي معيؽ مؽ الؾع

عيو لتحقيري قشراء سرأاتية عمى سمؾكو بيدع تقيريؼ ذاترو حهللاام ذأن يظمي الظالب أوىي  تقييؼ الذات : -

   .ألنيا ذاتية وال ترتب  هسعا ير معيشة ىداع نغراً حقيي األفراد ىشا في مدتؾى تويختمف األ ،ىدافوأ 

 ،نتيجرة تحقيقرو لؤلىرداع عترزازواالهرال خر  لب لش دو وذلػ لذعؾرهتعزيز الذات : وتعشي تعزيز الظا -

ىررداع السرغررؾب فييررا وحدررب السعررا ير و معررززات ذاتيررة لقيامررو بتحقيرري األحيرر  يقرردم الظالررب لش درر

    .نؾاا التغذية الراجعةأ السعدة مدبقًا وىي نؾا مؽ
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رون عمرى نيرؼ قرادأعات حي  كثر مشاسبة لظبلب الجامأ( هرن التشغيؼ الذاتي 2556) وي كد رشؾان     

دائيررة وكيررف يسارسررؾن ف  راقبررؾن سررمؾكياتيؼ الذىشيررة واألن  تعمسررا كيررألسيررؼ ومررؽ ا ،الررتحهللاؼ فيسررا ي عمررؾن 

 لغررض مرتبلكيؼال كرذلػ نغرراً  ،قشراء عسميرة الرتعمؼألسرا  بذلؾنرو مرؽ انتبراه وتركيرز ، اساليب الزب  الذاتي

   .كبر لزب  تعمسيؼ وطرق استذكارىؼأ

 ،سررةميرة التشغريؼ الرذاتي وىري : األىرؼ العؾامرل التري تدراعد عمرى تظرؾر عسأ ( 2013) وتذكر ال قري     

دراال الشترررائ  إوقررردرة ال ررررد عمرررى  ،نظررربلقاالد رررد نقظرررة والقررردرة عمرررى تح ،القررررار تخررراذاوقررردرة ال ررررد عمرررى 

والقرردرة عمررى التؾحررد مررع قيسررة الررذات لكرري يدررتظيع التغمررب عمررى  ،السترتبررة عمررى عسمررو مررؽ قررؾاب وعقرراب

وقردرة ال ررد عمرى التغمرب عمرى  ،والقدرة عمى اتخاذ القرارات التي تخدم الت زيبلت الذخرية ،يحالة القم

لسرا تتظمبرو  ومدى مرونة ال رد في تعرد ل سرمؾكاتو وفقراً  ،خريؽما فيو خير لآل إلى تجاهواالذاتية دوافعو ال

   .سميات السختم ةوقدرة ال رد عمى السراقبة وتؾليد التغذية الراجعة حؾل الع ،السيام والغروع

 تشظيم الحاتالسكتدبة من كفايات ال
ميارة تشغيؼ الذات تذرتسل عمرى مجسؾعرة مرؽ الك راءات ال رعيرة أن  إلى( 2007وقد أشار نؾفل )       

 التي تحدد ىذا الس يؾم، ومؽ أىؼ ىذه الك اءات ما يرتي:

و ال ؾضرؾية، مرؽ خربلل الرتحهللاؼ التحهللاؼ الذاتي: وتعشي قدرة ال ررد فري الدريظرة عمرى ان عاالترو ودوافعر .5

والحرزن، والسؾاقررف السثيررة، مررع ح رراي ال ررد عمررى ىدوئررو،  ،هان عاالترو ومذرراعره،  فري حالررة الغزررب

   .وتركيزه، وت كيره اليادئ والستزن 

الشزاىررررة: وتعشرررري السحافغررررة عمررررى مدررررتؾيات مررررؽ األمانررررة األخبلقيررررة، مررررؽ خرررربلل التررررررع هذررررهللال  .2

ل الجرررردارة والسرررررداقية، واالعتررررراع هاألخظرررراء، ومؾاجيرررررة أخبلقرررري، و شرررراء الثقررررة وذلررررػ مررررؽ خررررربل

 .التررفات غير األخبلقية لآلخريؽ
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الزرررسير: وىرررؾ تحسرررل مدررر ولية األداء الذخرررري، مرررؽ خررربلل االلترررزام هرررالؾعؾد، وتحسرررل مدررر ولية  .9

   .األىداع، والعسل بشغام وحرص إلىالؾصؾل 

لترري  تعررض ليررا، ويررتؼ ذلرػ مررؽ خرربلل التكيرف: وىررؾ مرونرة ال رررد فرري التعامرل مررع عؾامررل التغييرر ا .8

التعامرررررل بيدرررررر مرررررع التغيررررررات الستعرررررددة، وتغييرررررر وتعرررررد ل األولؾيرررررات بيررررردع االسرررررتجاهة لظبيعرررررة 

 .الستغيرات، وتغيير ردود ال عل، والخظ  لتشاسب الغروع التي يعيذيا

ال ررد، ويرتؼ  مع األفكار والظرق والسعمؾمات الجد دة التي  تعررض ليرا رتياحاالرجة االبتكار: وىؾ د .0

ذلرررػ مرررؽ خررربلل البحررر  والتعررررع عمرررى اآلراء الجد ررردة مرررؽ مررررادر متعرررددة، وتقبرررل حمرررؾل جد ررردة 

 .لمسذهللابلت، و شاء آفاقًا جد دة في ت كيره

 ميارات التشظيم الحاتي 
 ن  تستع الظمبة هسجسؾعة مؽ السيارات الخاصة هعسمية التشغيؼ الذاتي ومشيا : أال بد       

ىررداع تتشاسررب مررع أ ووضررع  ىررداع : وتررتؼ ىررذا الخظررؾة عشرردما يقررؾم ال رررد بتحد رردوضررع السعررا ير واأل -5

ىرداع عمرى مدرتؾى مرؽ التحردي ولكرؽ ويجرب ان تحترؾي تمرػ األ ،تحقيقيرا إلرىقدراتو وميؾلو ويدرعى 

 .بدرجة يدتظيع ال رد مؽ خبلليا تحقيي اىدافو

نجرررازه إجرررل التحقررري مررؽ مررردى أن يقرررؾم ال رررد هسراقبرررة ن درررو مررؽ أ السبلحغررة الذاتيرررة : مررؽ الزرررروري  -2

 .نتباهواالذلػ ضسؽ مدتؾى معيؽ مؽ الؾعي ويهللاؾن  ،لؤلىداع التي وضعيا

 قشراء سرعيو لتحقيرريأؼ ذاترو تقيري حهللارام ذاتيرة عمرى سرمؾكو قاصررداً أن يظمري ال رررد أالحهللارؼ الرذاتي : وىري  -9

يرررة وال تررررتب  عسميرررة ذات ألنيرررا ىرررداع نغرررراً قيررري األفرررراد فررري مدرررتؾى حهللاسيرررؼ لمتحويختمرررف األ ،ىدافررروأ 

  .الجساعة هرحهللاام
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نتيجررة تحقيقررو  عتررزازواالهررال خر  االسررتجاهة الذاتيررة : وتكررؾن عشرردما يعررزز ال رررد ن دررو وذلررػ لذررعؾره -8

ن أ أي ،و هالعقررراب والذرررعؾر هعررردم الرضرررا والرررذنب ل ذرررمو فررري تحقيقيررراأ ،لييررراإى لؤلىرررداع التررري يدرررع

 .(2012، )عجؾة نؾاا التغذية الراجعةأية ىي نؾا مؽ االستجاهة الذات

 العهامل السؤثخة في تشظيم الحات
ن ىشراال مجسؾعرة أ إلرى (Tomarken & Kirschenbaum, 2002)تؾمراركؽ وكيرشريشبؾم  واشرار    

 جانبيؽ ىسا: ترشي يا فيفذل األفراد في تشغيؼ ذاتيؼ، وتؼ  إلىمؽ العؾامل قد ت دي 

اسرب مرع قدراترو وامهللااناترو، وضرعف قدرترو عؾامل ذاتية: وتذسل فذل ال رد في تحد رد أىدافرو التري تتش .5

عمى السراقبة الذاتية، وفذمو في تقييؼ ذاتو، وانخ اض مدتؾى الك اءة الذاتيرة، والقردرات وراء السعرفيرة 

 .لدى ال رد

ومررررا تحتؾيررررو مررررؽ ، يررررا ال ررررردعؾامررررل خارجيررررة: وتذررررسل البيئررررة االجتساعيررررة والثقافيررررة الترررري  شتسرررري الي .2

 .ضغؾطات، وصعؾ ة السيسة

 (Psychological flexibility)خونة الشفدية الس
ىرؼ الستغيررات التري تدراعد ال ررد عمرى العريش فري حيراة تتررف هرالجؾدة أ تعد السرونرة الش درية مرؽ        

العاليررة، فررال رد الررذي يستمررػ مدررتؾيات عاليررة مررؽ السرونررة الش دررية فرري شخررريتو يهللاررؾن أكثررر قرردرة عمررى 

  .(Anderson, 2002) ؾاجيو مؽ مذهللابلت اجتساعية وسمؾكيةالشجاح، وإيجاد الحمؾل ال اعمة لسا 

حيررر  قدرترررو عمرررى التكيرررف مرررع مختمرررف  مرررؽ ،وتررر قر السرونرررة الش درررية فررري قررردرة ال ررررد تررررقير ايجرررابي      

وقرررردرتيا عمررررى الترررررقير االيجررررابي عمررررى الرررررحة الش دررررية  ،شررررهللاال الزررررغؾ  الش دررررية الداخميررررة والخارجيررررةأ
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 & Koesten, Schrodt) ىررام فرري الت اعررل االجتسرراعي مررع االخررريؽ كسررا ليررا دور ،والجدرردية لم رررد

Ford, 2009). 

كسررررا تمعررررب السرونررررة الش دررررية دور كبيررررر فرررري مدرررراعدة الظمبررررة عمررررى تقررررديؼ االسررررتجاهات السشاسرررربة      

نغرررًا ألنيررا تدرراعدىؼ فرري  ،لمسذررهللابلت والسؾاقررف الجد رردة، والتعامررل مررع السؾاقررف السختم ررة الترري تررؾاجييؼ

 .(Ciairano, Bonino & Miceli, 2006)ألفكار والبدائل الجد دة والستعددةإنتاج ا

نيؾمرران حيرر  عرفيررا  ،التر ررؾي العد ررد مررؽ التعري ررات لمسرونررة الش دررية الش درري دبولقررد ورد فرري األ      

(Newman، 2002) السحرؽ والسؾاقرف الزراغظة و  ،حرداث الررادمةهرنيا " القدرة عمى التكيرف مرع األ

 ،فررري مؾاجيرررة السحرررؽ إيجابيررراً  تكي يررراً  نيرررا عسميرررة مدرررتسرة يغيرررر مرررؽ خبلليرررا ال ررررد سرررمؾكاً أو  ،الستؾاصرررمة

   .والردمات ومرادر الزغ  الش دي"

ندرران مررؽ التكيررف الن عاليررة والعقميررة الترري تسهللاررؽ اإلنيررا " االسررتجاهة اره (2007) حسررديويعرفيررا األ     

خرذ هريدرر و األأو القابميرة لمتغييرر أؾسر  لتكيرف هالتيجابي مع مؾاقف الحياة السختم ة سرؾاء كران ىرذا ااإل

  .الحمؾل "

نيرا : عسميررة التؾافرري الجيررد والسؾاجيررة رؼ الرش س فعرفرر  السرونررة الش دررية همرا الجسعيررة االمريهللايررة لعمررأ     

 ،العاديرررة التررري  ؾاجييرررا البذررررو الزرررغؾ  الش درررية أ ،والشكبرررات ،والرررردمات الش درررية ،االيجابيرررة لمذررردائد

غؾ  ضرررر ،السذرررهللابلت الررررحية الخظيررررة ،مذرررهللابلت العبلقرررات مررررع االخرررريؽ ،سرررريةألالسذرررهللابلت ا ،مثرررل

 .(APA، 2014)السذهللابلت السالية  ،العسل

نيررا " القرردرة االيجابيررة لم رررد عمررى التكيررف مررع الزررغؾ  رالسرونررة الش دررية فرري عمررؼ الررش س ه وتعرررع     

  .(Masten, 2009) وعائ و هذهللال جيد" داءأوتسهللاشو مؽ  ،الش دية
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طالرب نيرا قردرة رتعرع الباحثة السرونرة الش درية ه ومؽ خبلل العرض الدابي لس يؾم السرونة الش دية     

يجررراد الحمرررؾل السشاسررربة لمسذرررهللابلت التررري إو  ،عمرررى التكيرررف مرررع مؾاقرررف الحيررراة السختم رررة الدراسرررات العميرررا

خدرائر مسهللاشرو  قرلرتغمرب عمييرا هومؾاجيرة تمرػ السذرهللابلت وال ، تعرض ليرا ال ررد والتعامرل معيرا هعقبلنيرة

   .هالرحة الش دية ظالب ندبياً و التالي تستع ال

 العهامل ذات العالقة بالسخونة الشفدية 
ن ىشرراال مجسؾعررة مررؽ العؾامررل ذات العبلقررة هالسرونررة أ إلررى مريهللايررة لعمررؼ الررش سألشررارت الجسعيررة اأ     

 وضررح  أوقررد   ،ؽ مؾاقررف الحيرراة الزرراغظةقررار الدررمبية الشاجسررة عرروالترري تدرراىؼ فرري تعررد ل اآل ،الش دررية

والثقرة والتذرجيع داخرل العائمرة  ،والردعؼ ،ن العامل الرئيدي في تكؾيؽ السرونة الش دية ىؾ وجرؾد الرعايرةأ

خررررى مثرررل قررردرة ال ررررد عمرررى وضرررع خظررر  واقعيرررة مجسؾعرررة مرررؽ العؾامرررل األ إلرررىهاإلضرررافة  ،و خارجيررراأ

تظررررؾير ميررررارات  ،القرررردرة عمررررى كرررربح السذرررراعر الحررررادة ،ذاتيجابيررررة لمررررالشغرررررة اإل ،الثقررررة هررررالش س ،لش دررررو

 .(APA ،2010) والتؾاصل ترالاال

   ومررررؽ ىررررذه  ،ىشرررراال مجسؾعررررة مررررؽ العؾامررررل تعرررردل الترررررقيرات الدررررمبية لسؾاقررررف الحيرررراة الزرررراغظة        

  وخارجيرررا ترررؾفر لرررو الرعايرررة والسدررراندة والثقرررة والحرررب سررررةاأللرررب لعبلقرررات داخرررل الظا مرررتبلالاالعؾامرررل: 

يجابيررة عررؽ إوامتبلكررو لرررؾرة  ،وقدرتررو عمررى بشرراء خظرر  واقعيررة ،ققررة ال رررد بش دررو إلررىضررافة إ ،والتذررجيع

 & Memphis )القؾيرة  نردفاعاتواالحاسريس األ إدارةوالقردرة عمرى  ،وتظرؾير ميرارات التؾاصرل ،الرذات

Tennessee, 2010) 

و السؾاقررررف أدررررمبية لمسخرررراطر البيئيررررة رقيرات الالررررذي  تعمرررري بتخ يررررف التررررفيررررؾ  مررررا العامررررل الؾقررررائيأ     

السدررررارات الت اؤليررررة مثررررل السدرررراندة الخارجيررررة  إلررررىفررررراد سررررريعي الترررررقر جررررل تؾجيررررو األأالزرررراغظة مررررؽ 

( الرر ات الذخرررية 1) قائيرة( قبلقرة سرياقات لمعؾامرل الؾ Werner, 1995ميرزت ويرنرر) ،اعيرةاالجتس
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قرل رواهر  قريبرة مرع واحرد عمرى األ تبلالمرائمرة مثرل ( العا2) نبدرا واالالس اىيؼ االيجابية عؽ الذات مثل 

مرؽ  ستذرارةاالو أ( السجتسرع مثرل تمقري السدراندة 3حد الؾالد ؽ السدتقر ان عاليرًا )أو مع أفراد العائمة أمؽ 

   .الزمبلء

 مرادر السخونة الشفدية  
 قبلقة مرادر وىي :   الش دية مؽوترتي السرونة      

 حافظ عمى استسرارية السرونة الش ديةتي تمرادر الدعؼ الخارجية ال. 

  ذاتية التي تتكؾن عشد ال رد مع مرور الؾق مرادر. 

  امرررتبلال ميرررارة حرررل السذرررهللابلت والتررري تسهللارررؽ ال ررررد مرررؽ مؾاجيرررة السحرررؽ والذررردائد(Grotberg، 

2002).                     

 مقهمات السخونة الشفدية  
 درجرررة  إلرررىهحيررر  تررررل  ،ميرررة والجدرررسية واالجتساعيرررةتشسيرررة الك ايرررة : وىررري تشسيرررة قررردرات ال ررررد العق

   .وتداعد ال رد عمى التؾافي مع متظمبات الحياة السختم ة ، السيارة والك اية

   القررردرة عمرررى التعامرررل مرررع العؾاطرررف : وىرررؾ نسرررؾ قررردرة ال ررررد عمرررى ضرررب  ان عاالترررو وعؾاط رررو هحيررر

السجررال  وي دررح لررو ،ظمررب ذلررػويعرري عؾاط ررو لزرربظيا فرري السؾاقررف الترري تت ، تعامررل معيررا هسرونررة

   .مرهالتعبير حيثسا  تظمب األ

 صرردار قرررارات تتعمرري هسدررتقبمو إن يعتسررد ال رررد عمررى ن دررو فرري أيررة االسررتقبللية الذاتيررة : هسعشررى تشس

ويحرراول  ،خرريؽ وخاصرة الؾالررد ؽ وكرل مررؽ يخررونرررائح اآل إلرىوفري ن ررس الؾقر  يدررتسع  ،وحياترو

  .ن يدتخمص مشيا ما  تساشى مع ذاتوأ
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 ويزرع ذاترو  ،تبمؾر الذات : وىؾ نسؾ قدرة ال رد عمى فيؼ ن دو وذاتو وامهللاانياتو والعسل عمى تشسيتيرا

عمررى كررل مررؽ  وترقيرىرراوالذررعؾر الؾاضررح لذخررريتو  ،طررار معرريؽ هحيرر   ررتبلءم مررع الؾاقررعإضررسؽ 

  .يحي  هو

 جتساعيرةواررية قامرة عبلقرات شخإبادلة : وىري نسرؾ قردرة ال ررد عمرى نز  العبلقات الذخرية الست 

هظريقررة ليررا عبلقررة  سررتجاهةواالوزيررادة القرردرة عمررى الت اعررل  ،نرردفاعاتاالهحيرر  تررربح متحررررة مررؽ 

 .(2008، خريؽ وتكؾن مرنة )حدانهاستجاهة اآل

 استخاتيجيات السخونة الشفدية   
  حيررر  وضرررع ،ىشررراال مجسؾعرررة مرررؽ االسرررتراتيجيات تدررراىؼ فررري بشررراء السرونرررة الش درررية لررردى ال ررررد      

نرة الش دررية (عذرر طررق لبشراء السرو 2005، مريهللايرة لعمرؼ الرش سالجسعيرة األراهظرة عمرؼ الرش س االمريهللايرة )

 االيجابية وىي:

 ء السرونررة ىررام فرري بشررامررر أوىررؾ  ،خررريؽواآل واألصرردقاءسرررة عزرراء األأ قامررة عبلقررات طيبررة مررع إ

 .يجابيةاإل

   اا مذهللابلت ال يسهللاؽ التغمب عميينيأزمات عمى تجشب رؤية األ. 

    التغير هاعتباره جزء مؽ الحياةتقبل. 

    مهللااناتػإقيقيا في ضؾء قدراتػ و ىداع واقعية يسهللاشػ تحأ مامػ أىدافػ وضع أ اتجو صؾب. 

  واتخرذ القررارات  ،وتير  مرؽ قرؾةأعامل مرع السؾاقرف العرريبة ههللارل مرا قرارات حاسسة في الت اتخذ

 .ة التي تداعدال عمى حل السذهللابلتالسشاسب

   ذاتػ كتذاعالاهح  عؽ فرص. 
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  ققتررػ فرري قرردرتػ عمررى حررل السذررهللابلت وقرري دائسررا فرري قرردراتػ  ييجابيررة لررذاتػ ونسررإنغرررة  ىتبشرر

 .يجابيةعدال في بشاء السرونة اإلورغبتػ التي تدا

  لييرررا فررري إ لسرررة وضررراغظة وانغرررر م حرررداقاً أر فررري نررررابيا الررررحيح عشررردما تؾاجرررو مرررؾ ضرررع األ

 .الظبيعي بدال مؽ تزخيؼ السذهللامةحجسيا 

   في السدتقبل لؤلملمدتذرقا كؽ. 

  وانرردم  فرري االنذررظة الترري تجعمررػ سررعيدا وتدرراعدال فرري  ،اعررتؽ بش دررػ و حاجاتررػ ومذرراعرال

   .التعامل الجيد مع السؾاقف

قرادرة عمرى مؾاجيرة ضرغؾطات  ،في مداعدة ال رد لبشراء شخررية مرنرة ستراتيجياتاالتداىؼ ىذه و       

واعظررررراء السذررررهللابلت حجسيرررررا  ،الؾسررررائل هرفزرررررلي العقبررررات الحيرررراة السختم ررررة وتستمرررررػ القرررردرة فررررري تخظرررر

   .و التالي التستع هذخرية مرنة ذات صحة ن دية ،السشاسب

 فهائج السخونة الشفدية 

 : الرحة الشفدية  ولا أ
 يررراحيررر  تعرف ،الش درررية ىررري تحقيررري الررررحة الش درررية ىرررؼ قسررررات التررري نجشييرررا مرررؽ السرونرررةأ مرررؽ        

 ،شزررر  االن عررالي واالجتسررراعي وتؾافررري ال رررد مرررع ن دررو ومرررع العررالؼ مرررؽ حؾلرررونيررا " الرالرررحة الش درررية ه

وتقبرررل ال ررررد حياترررو والذرررعؾر  ،والقررردرة عمرررى تحسرررل مدررر وليات الحيررراة ومؾاجيرررة مرررا يقابمرررو مرررؽ مذرررهللابلت

 (2000 ،هالرضا والدعادة" )الزىراني
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مررؽ العافيررة الترري يحقرري  نيررا " حالررةرالرررحة الش دررية ه (2005مشغسررة الرررحة العالسيررة ) يرراوعرفت      

ن يعسرررل هإنتاجيرررة أويسهللارررؽ  ،جيرررادات العاديرررة فررري الحيررراةن  تغمرررب عمرررى اإلأويسهللارررؽ  .فييرررا ال ررررد قدراترررو

  .ويهللاؾن قادرا عمى السداىسة في مجتسعو" ،مثسرة

و أالس شرررات لمرررحة الش دررية الدررميسة ن ىشرراال هعررض أ إذالسرونررة هالرررحة الش دررية  ميررارةوترررتب       

يبتعرد عرؽ التظررع فري الحهللارؼ مرؾر حياترو و أفري  يهللارؾن متؾازنراً  هالسرونرة حير ن  تررف أومشيرا  ،التؾافي

 خرريؽ فري هعرض السؾاقرف عمرى وفري قشاعترو التري تتظمرب نيجراً ويدرا ر اآل ،مؾر واتخراذ القرراراتعمى األ

ايش مررررع االخررررتبلع واحتسالررررو دون ن الذررررخص السعترررردل ىررررؾ الذررررخص القررررادر عمررررى التعررررأو  ،ديسقراطيرررراً 

  .(2008، و ترؾراتو )مجيدأعمى مجسؾعة خبراتو  نغبلقاال

الش درية  ال ررد هالررحةن تسترع أحير   ،ىرؼ قسرار السرونرةأ ن الرحة الش دية ىري مرؽ أوترى الباحثة      

و الترالي القردرة عمرى التكيرف مرع مؾاقرف  ،الجيدة يدراعد الظالرب فري التغمرب عمرى الررعاب التري تؾاجيرو

 .لسختم ة والتعامل معيؼ هإيجابيةراءىؼ اآخريؽ وتقبل اآلوتقبل  ،الحياة السختم ة

 : الشظخة اليجابية لمحياة ثانياا 
و مررع مررا  رردور حؾلررو مررؽ يجابيررة فرري تعاممررإكثررر أكرران  ،السرونررة سيررارةه كمسررا كرران االندرران متحميرراً        

شرياء عشرد األ إلرىشغرة فال ،االجتساعيةوقيستو  تحدد مهللاانتويزا في أية تداىؼ يجابغرة اإلالشو  ،مؾجؾدات

وحررزم سثررل ىررذه الشغرررة السعتدلررة سررتسهللاشو مررؽ الت اعررل مررع الؾاقررع بثقررو ف .عترردالاالهن تتدررؼ أ شبغرري  ال رررد

ررائب ليحررل عميرو تقرديؼ العسرل ال ،والسر قر فري الؾقرائع ،لؤلحرداثنرو ىرؾ صرانع أ ردرال  ألنرو ،وفاعمية

 .(2007، حسدي)األهقزاء هللا وقدره  راضياً  صابراً تخم   الشتائ  فديهللاؾن  ذاإما أ ،حدؽ نتائ أعمى 
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 ثالثا: الستسخارية في العطاء 
ندرران السرررن يهللاتدررب واإل ،الكآهررةن العسررل الستكرررر  ررؾرث أو  ،ال  رر تي قسرتررو ،ن العسررل الستقظررعإ

وروح  ،فيرؾ  ؾاصرل العسرل بيسرة وحسرراس ،والسمرل الكآهررةوعسمرو ال يعررع  ،نقظراااالال تعررع  اسرتسرارية

وىرذا  ،خررى أفيؾ دائؼ التشقرل بريؽ وسريمة و  ،مرن في استخدام وسائمو ألنو ذلػو  ،عظاء متجدد تقان فيإو 

 وجيررراً  فرران الرسررؾل عميررو الدرربلم دعررا سررراً  ،سرراليبوأذه االسررتسرارية فرري تشررؾا وسررائمو و   ؾاصررل ىررالشبرري م

 ،مثرررالوضررررب األ ،قرررص القررررصنرررو عميرررو الدررربلم أكسرررا  ،وحزرررراً  وسررر راً  ،جسعرررا وفررررداً  ،سرررمسا وحر ررراً 

 وعمررى كررل حررال ،نررذرأورىرب و  ،كسررا رغررب و ذررر ،رض وغيرررهيزرراح هررالخ  عمرى األواسرتخدم وسررائل اإل

 .(2007، )االحسدي سمؾب م قر فعالأو هللال 

 : الترال الفعال رابعاا 
وىرررذا  ،لرررؼ  ررررد أمراد ذلرررػ أتررررال اوىرررؾ يقرررؾم هعسميرررة  ،ندررران مشرررذ والدترررو فررري ىرررذه الحيررراةن اإلإ        

وفذررمو هسرردى نجرراح وفذررل وال رررد مشررا  ررر   مرردى نجاحررو  ،ندررانيةىررؾ الررذي يهللاررؾن العبلقررات اإل ترررالاال

 ،ندرانيةو فذرل عبلقاترو اإلأو فذرمو  ررتب  هسردى نجراح أن نجراح ال ررد رندانية ويسهللاؽ القؾل هعبلقاتو اإل

 ،الذرررخص مررع محيظرررووعرررؽ ىررذا االتررررال نجررؼ ت اعررل  ،ندرراني هرراآلخريؽاإل تررررالواالتررالي هسدررتؾى و 

ن السررن لديرو القردرة عمرى تقبرل ندران اإلال ألإومرا ذلرػ  ،لسرن يستمرػ خاصرية االتررال ال عرالندان اواإل

ندران الرذي اإل مراأ ،ويت اعل معيؼ هإيجابية ،حؾال السخاطبيؽ لوأومعرفة  ،بيؼ صظداماالخريؽ وعدم اآل

 وضررعيف القردرة عمرى الت اعرل معيررؼ ،اعرىؼخرريؽ ومذرفكرار اآلأصررظدام مرع ي تقرد السرونرة فيرؾ كثيرر اال

 .(2008 ،مجيد)
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ن لمسرونرة الش دررية أتررى الباحثررة مرؽ خربلل استعراضررشا لس يرؾمي التشغرريؼ الرذاتي والسرونرة الش دررية 

 ،يجابيررةإن تكررؾن شخررريتو أرونررة يدرراىؼ فرري ن تستررع الظالررب هالسأىسيررة كبيرررة فرري حيرراة الظمبررة حيرر  أ 

كررل مذررهللامة تؾاجيررو  إلررىن  شغررر أمررؽ  يجابيررة فييررا برردالً متعررددة ويرررى اإلالسؾاقررف مررؽ زوايررا  إلررىويشغررر 

كسررا تدرراىؼ فرري بشرراء شخررريات متكي ررة مررع الغررروع والسؾاقررف  ،ب التغمررب عمييررارررعنيررا عقبررة يأعمررى 

تم رررة وفرررتح مجرررال لمشقررراش وتدررراعدىؼ عمرررى تقبرررل الظررررع االخرررر واآلراء السخ ،السختم رررة التررري يسررررو بيرررا

الظالررررب  كتدررررابا ن لمسرونررررة دور فرررريأكسررررا  ،خررررريؽع اآلوتقبررررل االختبلفررررات  مرررر بررررداء الرررررأيإوالحررررؾار و 

قررادر  ن يهللاررؾن ال ررردأو  ،خررريؽ وتقبررل الشقررد بررروح مرحرروحسيرردة مثررل الررربر والت رراؤل وحررب اآللمخرررال ال

    .القرارات بش دو ومتحسل لشتائ  قراراتو تخاذاوقادر عمى  ،ليوإ السؾكمةعمى تحسل السد ولية 
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 راسات الدابقةالج

نررررة والسرو  ،وىسرررا التشغرررريؼ الرررذاتي س ررراىيؼ الدراسررررةسرررات الدرررراهقة والستعمقرررة ه تشررراول ىرررذا الجررررزء الدرا     

 .الش دية، وفيسا  مي عرضًا ليذه الدراسات

 أولا: الجراسات التي تشاولت التشظيم الحاتي 
الخبرررات الدراسررية لظمبررة  الكذررف عررؽ طبيعررة العبلقررة برريؽه (2015) وزمرربلؤهدراسررة كدرراب  قامرر      

وطالبررة مررؽ  اً طالبرر (575)وتكؾنرر  عيشررة الدراسررة مررؽ ،كميررة الظررب والتشغرريؼ الررذاتي والتحررريل الدراسرري

السرشي   مدرتخدماً  ، رلشردا وطمبرة الكميرة السمكيرة لمجرراحيؽ فري البحرريؽإمبة الكمية السمكيرة لمجرراحيؽ فري ط

يؼ الرذاتي حررائيا بريؽ التشغرإيجابيرة دالرة إؾد عبلقرة وجر إلرىشرارت نترائ  الدراسرة أو  ،رتبراطياالالؾصر ي 

% مؽ التبرا ؽ الكمري لمتحرريل 57ن التشغيؼ الذاتي فدر أو  ،فراد عيشة الدراسةأوالتحريل الدراسي لدى 

 .الدراسي

مدرتؾى تشغريؼ الرذات  إلرىدراسرة فري فرندرا ىردف  التعررع  (Jezegou, 2013)وأجرت جيزيقؾ        

ن تراحي عمرى مدرتؾى تشغريؼ نس  الذخررية اإل أقروالتعرع عمى  .رحمة الجامعيةلدى عيشة مؽ طمبة الس

سرررشي  ال مدررتخدماً  ،وطالبرررة مررؽ جامعررة ليررؾن ال رندررية ( طالبرراً 587تكؾنرر  عيشررة الدراسررة مررؽ ) .الررذات

أعيرررت الشتررائ  أن مدررتؾى التشغررريؼ الررذاتي لرردى الظمبررة الجررامعييؽ كرران متؾسرررظًا، و  .الؾصرر ي السدررحي

د فررروق ذات داللررة إحرررائية فرري مدررتؾى تشغرريؼ الررذات تعررزى لستغيررر التخرررص، لرررالح وجررؾ أعيرررت و 

طمبة التخررات العمسيرة، ولستغيرر الجرشس، لررالح اإلنراث، ولستغيرر السدرتؾى الدراسري، لررالح طمبرة 

إيجررابي دال إحرررائيًا لررشس  الذخرررية االن ترراحي فرري  أقررروأعيرررت الشتررائ  وجررؾد  .الدررشة الثالثررة والراهعررة

 .تؾى تشغيؼ الذاتمد
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عمرى التعررع  إلرىهرإجراء دراسرة ىردف   (Gurcay & Balta, 2013)وقرام كؾراسري و الظرا         

كؾنررر  عيشرررة الدراسرررة مرررؽ ت .لررردى طمبرررة الجامعرررات فررري مد شرررة أنقررررة والدافعيرررةبررريؽ تشغررريؼ الرررذات  العبلقرررة

والدافعيررة لررردى الظمبرررة، أعيرررت الشترررائ  مدررتؾى متؾسررر  لكررل مرررؽ تشغرريؼ الرررذات  .وطالبرررة اً ( طالبرر587)

مدررتخدم  ،ووجررؾد عبلقررة ارتباطيررة إيجابيررة ذات داللررة إحرررائية برريؽ تشغرريؼ الررذات والدافعيررة لرردى الظمبررة

وأعيررررت الشترررائ  وجرررؾد فرررروق دالرررة إحررررائيًا فررري مدرررتؾى تشغررريؼ الرررذات  .السرررشي  الؾصررر ي االرتبررراطي

روق دالرة إحررائيًا فري مدرتؾى تشغريؼ متغير الجرشس، لررالح الرذكؾر، وعردم وجرؾد فر إلىوالدافعية تعزى 

 .السدتؾى الدراسي إلىالذات والدافعية تعزى 

فرري مد شررة ميررامي األمريهللايررة التعرررع  (Cohen, 2013)وىردف  الدراسررة الترري أجرتيررا كررؾىيؽ          

تكؾنرر  عيشررة  .مدررتؾى تشغرريؼ الرذات، وأىسيتررو فرري عسميررات الرتعمؼ لرردى الظمبررة فرري السرحمرة الجامعيررة إلرى

بيشر   .( طالبًا وطالبة مؽ طمبرة مرحمرة البهللارالؾريؾس فري جامعرة واليرة فمؾريردا األمريهللايرة89راسة مؽ )الد

ذو داللرة إحررائية لسدرتؾى تشغريؼ  أقرالشتائ  أن مدتؾى تشغيؼ الذات لدى الظمبة كان متؾسظًا، ووجؾد 

وق دالررة إحرررائيًا فرري كسررا بيشرر  الشتررائ  وجررؾد فررر  .الررذات لرردى الظمبررة عمررى التحررريل األكرراديسي لمظمبررة

 .متغير الجشس، ولرالح الذكؾر إلىمدتؾى تشغيؼ الذات تعزى 

التعرع عمى القدرة التشب يرة لمك راءة الذاتيرة والرضرا الرؾعي ي والتشغريؼ  إلى (2012وىدف  دراسة عجؾة )

ر ررع أؽ ( معمسرًا ومعمسررة مر1077عمرى عيشررة قؾاميرا ) ،الرذاتي فري اليؾيررة الؾعي يرة لمسعمسريؽ ال مدررظيشييؽ

واسرتخدم  ،هالظريقرة الظبقيرة العذرؾائية ختيرارىؼاة فري الزر ة الغر يرة وترؼ ( مد ري16صل )أمد ريات مؽ 

مقيراس الك راءة الذاتيرة السدركرة السهللارؾن مرؽ  ،جشبيةيس طؾرىا مؽ الدراسات الداهقة األمقا  أر عةالباح  

( 26تشغرريؼ الررذاتي السهللاررؾن مررؽ )( فقرررة ومقيرراس ال25( فقرررة ومقيرراس الرضررا الررؾعي ي السهللاررؾن مررؽ )25)

ن مدرتؾى التشغريؼ الرذاتي مرت ررع أسر رت الشترائ  أو  ،( فقررة29فقررة ومقيراس اليؾيرة الؾعي يرة السهللارؾن مرؽ )
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فرري حرريؽ  ،مدررتؾى الك رراءة الذاتيررة السدركررة واليؾيررة الؾعي يررة لرردى السعمسرريؽ رت ررااوالرردى السعمسرريؽ  جررداً 

ندررربي مذرررترال و ررردرجات  أقررررعيررررت الشترررائ  وجرررؾد أو  ،ةكررران مدرررتؾى الرضرررا الرررؾعي ي بدرجرررة متؾسرررظ

   .متبا شة لمك اءة الذاتية والرضا الؾعي ي والتشغيؼ الذاتي لمتشب  هاليؾية الؾعي ية لمسعمسيؽ ال مدظيشييؽ

 (Aldridge & Fraser  ،Velayutham 2012 ,) والرردري  وفراسررروىرردف  دراسررة فيالؾقررام    

تكؾنرر  عيشررة الدراسررة  .لررذات والدافعيرة فرري ضررؾء متغيررر الجررشسال ررروق فرري مدررتؾى تشغرريؼ ا إلررى التعررع

( طالبررًا وطالبررة تررؼ اختيررارىؼ عذررؾائيًا مررؽ عرردد مررؽ السرردارس الستؾسررظة والثانؾيررة فرري مد شررة 5965مررؽ )

أن مدرتؾى تشغريؼ الرذات لردى الظمبرة كران بدرجرة مشخ زرة، ووجرؾد  إلرىأشارت الشتائ   .بيرث األسترالية

متغيررر الجرشس، وجرراءت ال رروق لرررالح  إلرى الررذات تعرزى ية فري مدررتؾى تشغريؼ فرروق ذات داللرة إحرررائ

متغيرر الررف السدرسري،  إلرىالذكؾر، ووجؾد فروق ذات داللة إحرائية في مدتؾى تشغيؼ الرذات تعرزى 

 .وجاءت ال روق لرالح طمبة الر ؾع األكبر

تشغرريؼ الررذات وكررل مررؽ  الكذررف عرؽ العبلقررة برريؽ إلررىىرردف  دراسررة  ،(2011الجبررؾري )كسرا أجرررى      

وطالبررررة مررررؽ طمبررررة السرحمررررة  ( طالبرررراً 1311وتكؾنرررر  عيشررررة الدراسررررة مررررؽ ) ،يجررررابيواإلالت كيررررر الدررررمبي 

ىرررؼ الشترررائ  الترررري أ و  ،العرررراق–دبررري فررري محافغررررة صررربلح الرررد ؽ داديرررة الراهرررع والخرررامس العمسررري واألعاإل

وجرؾد فرروق فري تشغريؼ الرذات  ،اتفرراد العيشرة هسدرتؾى عرالي مرؽ تشغريؼ الرذألييرا الدراسرة تسترع إتؾصم  

لمتخررررص الدراسررري فررري  حررررائية وفقررراً إوجرررؾد فرررروق ذات داللرررة  ،نررراثتغيرررر الجرررشس لررررالح اإللس تبعررراً 

يجرابي وسرالبة بريؽ بية بيؽ تشغريؼ الرذات والت كيرر اإليجاإوجؾد عبلقة  ،تشغيؼ الذات لرالح ال را العمسي

    .تشغيؼ الذات ونس  الت كير الدمبي
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بدراسرة فري الؾاليرات الستحرردة  (Lemberger & Clemens, 2011) ليسبرجرر وكميسشرز وقرام     

العبلقررة برريؽ الرردعؼ االجتسرراعي  إلررىالتعرررع عمررى مدررتؾى تشغرريؼ الررذات، والتعرررع  إلررىاألمريهللايررة ىرردف  

( طالبررًا وطالبررة مررؽ طمبررة السرحمررة األساسررية 08تكؾنرر  عيشررة الدراسررة مررؽ ) .وتشغرريؼ الررذات لرردى الظمبررة

بيشرر  الشتررائ  أن مدررتؾى تشغرريؼ الررذات لرردى الظمبررة  .يررا والستؾسررظة فرري مد شررة ألس فيغرراس األمريهللايررةالعم

إيجابي ذي داللة إحرائية لمدعؼ االجتساعي عمرى مدرتؾى تشغريؼ الرذات لردى  أقركان مشخ زًا، ووجؾد 

درتؾى تشغريؼ متغيرر الجرشس فري م إلىو يش  الشتائ  عدم وجؾد فروق ذات داللة إحرائية تعزى  .الظمبة

 .الذات لدى الظمبة

متغيرررري  أقررررو يررران  ،تحد رررد مدرررتؾى التشغررريؼ الرررذاتي إلرررى( فقرررد ىررردف  2011امرررا دراسرررة الظرررائي )     

وطالبررة مررؽ  اً طالبرر (255(وتكؾنرر  عيشررة الدراسررة مررؽ  ،الجررشس والتخرررص الدراسرري فرري التشغرريؼ الررذاتي

ن أ إلرررىشرررارت نترررائ  الدراسرررة أو  ،تجريبررريالسرررشي  ال مدرررتخدماً  ،برررة الجامعرررة السدتشرررررية فررري العرررراقطم

عردم وجرؾد فررروق  إلرىشرارت نترائ  الدراسرة أكسرا  ،مدرتؾى التشغريؼ الرذاتي لردى عيشرة الدراسرة كران مرت ررع

  .ذات داللة احرائية في التشغيؼ الذاتي تعزى لستغيري الجشس والتخرص الدراسي

 طمبرررة جامعرررة اليرمررررؾال بلالمرررتاكذرررف عرررؽ مدررررتؾى ال إلرررى ىرررردف  دراسرررة( 2010جرررراح ) وأجررررى      

 ،و السدررتؾى الدراسرريأالجررشس  هرراختبلعذا كانرر  ىررذه السهللاؾنررات تختمررف إومررا  ،لسهللاؾنررات التشغرريؼ الررذاتي

ذا كران إومعرفرة مرا  ،القردرة التشب يرة لسهللاؾنرات التشغريؼ الرذاتي هالتحرريل الدراسري إلىالتعرع  إلىضافة إ

السرت رع مرؽ التشغريؼ الرذاتي عشرو عشرد الظمبرة ذوي كاديسي يختمف عشد الظمبة ذوي السدرتؾى التحريل األ

وطالبرررة مرررؽ طمبرررة  ( طالبررراً 331وتكؾنررر  عيشرررة الدراسرررة مرررؽ ) ،السدرررتؾى السرررشخ ض مرررؽ التشغررريؼ الرررذاتي

لييرا الدراسرة : امرتبلال الظمبرة لسيرارات إىؼ الشتائ  التري تؾصرم  أ ومؽ  ،البهللاالؾريؾس في جامعة اليرمؾال

 ،هعاد بدرجرة متؾسرظةو اقي األ ،ع والح ظ جاء ضسؽ السدتؾى السرت عالتشغيؼ الذاتي عمى مهللاؾن التدسي
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كرراديسي بريؽ فئرة الظمبرة مرت عري التشغريؼ الرذاتي وفئررة حررائية فري التحرريل األإوجرؾد فرروق ذات داللرة 

والتدرررسيع والح رررظ لررررالح  ،ىرررداع والتخظررري التشغررريؼ الرررذاتي عمرررى مهللارررؾني وضرررع األالظمبرررة مشخ زررري 

 .ناث في مهللاؾن وضع اليدع والتخظي وت ؾق الظمبة الذكؾر عمى اإل ،ؼ الذاتيالظمبة مرت عي التشغي

دريؽ فري هعرض ال رروق بريؽ الجش إلرىالتعررع  إلرى( Bidjerano, 2005دراسرة بيردجيرانؾ )ىردف       

وطالبررة مررؽ طرربلب الجامعررة  طالبرراً  (198)وتكؾنرر  عيشررة الدراسررة مررؽ  ،كرراديسيجؾانررب تشغرريؼ الررذات األ

نراث عمرى لييا الدراسرة الحاليرة ت رؾق اإلإىؼ الشتائ  التي تؾصم  أ و يش   ،مريهللايةات األحدى الجامعإفي 

  .والتحهللاؼ ،الؾق  إدارةوميارة  ،الذكؾر في عدة جؾانب مشيا التشغيؼ

 ثانياا: الجراسات التي تشاولت السخونة الشفدية 
ل ة والقرررردرة عمررررى حررررمعرفررررة العبلقرررة برررريؽ السرونررررة الش دررري إلررررى بدراسررررة ىررردف  (2015جعرررريص ) قامررر 

وىرررل ىشررراال  ،هرسررريؾ ضرررظراهات الش دجدرررسية لررردى طمبرررة الدراسرررات العميرررا ههللاميرررة التر يرررة السذرررهللابلت هاإل

وتؾصرم  الدراسرة  ،وطالبرة اً ( طالبر283وتكؾن  عيشة الدراسة مرؽ ) ،فروق تعزى لستغير الجشس والعسل

دجدرسية فري كررل مرؽ السرونررة حررائيا برريؽ مرت عري ومشخ زري االضررظراهات الش إوجرؾد فررروق دالرة  إلرى

تؾجررد عبلقرررة كسررا  ،لررررالح مشخ زرري االضررظراهات الش دجدرررسية ،الش دررية والقرردرة عمرررى حررل السذررهللابلت

ظراهات حرررائيا برريؽ كررل مررؽ السرونررة الش دررية والقرردرة عمررى حررل مذررهللابلت االضررإارتباطيررة مؾجبررة دالررة 

 ،ها ن دجدرسي مرؽ غيرر العرامبلتكثرر اضرظراأنراث العرامبلت ن اإلأو  ،نراثإلاالش دجدسية لدى الذكؾر و 

   .كثر مرونة ن ديةإناث و كثر قدرة عمى حل السذهللابلت مؽ اإلأن الذكؾر العامميؽ أكسا 

ونررررة الش دررررية ومدررررتؾيات ( ل حررررص العبلقررررة برررريؽ السر Yokus, 2015)  ررررؾكس وجرررراءت دراسررررة     

تسترع  إلرىنترائ  الدراسرة شرارت أو  ،طالبًا وطالبرة( 333وتكؾن  عيشة الدراسة مؽ ) ،كاديسيالتحريل األ

يجابيررة برريؽ السرونررة الش دررية والتحررريل إكسررا تؾجررد عبلقررة  ،عيشررة الدراسررة هسدررتؾى مرونررة ن دررية مرت ررع
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ولكررؽ ال تؾجررد  ،لستغيررر الجررشس لرررالح الررذكؾر فرري السرونررة الش دررية وفقرراً  ن ىشرراال فروقرراً أكسررا  ،الدراسرري

  .الدراسيةحرائيا في السرونة الش دية وفقًا لمدشة إفروق دالة 

 أقررر معرفررة إلررىفيرردف   (karatas & Sahin Baltaci (2015 ,و التدرريمررا دراسررة كاراترراس أ     

تكؾنررر  عيشرررة الدراسرررة مرررؽ  ،والرضرررا عرررؽ الحيررراة كسشبررر  لمسرونرررة الش درررية الررردعؼ االجتسررراعي واالكتئررراب

وتؾصررم  نتررائ   ،وطالبررة هالسرردارس الثانؾيررة مررؽ مدرتؾيات اجتساعيررة واقترررادية مشخ زررة اً ( طالبر386)

 ن االكتئراب لريس مشبئراً أفري حريؽ  ،ن الدعؼ االجتساعي والرضا عؽ الحياة مشبئران هالسرونرةأ إلىالدراسة 

ن أو  ،لستغيرررر الجرررشس حررررائيا بررريؽ متغيررررات الدراسرررة وفقررراً إنرررو ال تؾجرررد فرررروق دالرررة أكسرررا  ،عرررؽ السرونرررة

 .لسقارنة هسؽ ال يعيذؾن مع والد يؼعمى هاأ الظبلب الذ ؽ يعيذؾن مع والد يؼ مدتؾى السرونة لدى 

معرفرة العبلقرة بريؽ السرونرة الش درية واليقغرة  إلرى(  (Pidgeon & keye, 2014كسرا ىردف  دراسرة 

 ،جامعيررراً  ( طالبرراً 141حيرر  تكؾنرر  عيشرررة الدراسررة مررؽ ) ،العقميررة والدررعادة الش دررية لرردى طمبرررة الجامعررة

عبلقرة  ووجرؾد ،ؽ القدرة عمرى التكيرف واليقغرة العقميرةيجابية بيإوجؾد عبلقة  إلىوتؾصم  نتائ  الدراسة 

 .يجابية بيؽ السرونة الش دية واليقغة العقمية والدعادة الش دية لدى طبلب الجامعةإ

مشخ زررري التعررررع عمرررى ال رررروق بررريؽ مرت عررري و  إلرررى( فيررردف  2012مرررا دراسرررة شرررؾيل ونررررر )أ      

 ومرردى ترررقير تمررػ ،واتخرراذ القرررار ،تقررد ر الررذاتفرري متغيررري  ،مررؽ طرربلب جامعررة الباحررة السرونررة الش دررية

 سر رت نترائ أو  ،وطالبرة طالبراً  (276وتكؾنر  عيشرة الدراسرة مرؽ ) ،اناث( ،)ذكؾر جشسال روق هستغير ال

ووجرؾد  ،حررائيا بريؽ الرذكؾر واالنراث فري الستغيررات الرثبلث الدراهقةإالدراسة عؽ عدم وجؾد فرروق دالرة 

ب فرري متغيررر تقررد ر يجابيررة برريؽ الظرربلمشخ زرري السرونررة الش دررية اإلت عرري و حرررائيا برريؽ مر إفررروق دالررة 

حررررائيا  فررري متغيرررر اتخررراذ إوعررردم وجرررؾد فرررروق دالرررة  ،مرت عررري السرونرررة الش درررية االيجابيرررة لررردىالرررذات 

    .القرار
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السرونرة الش درية لردى طربلب  مدرتؾى  لتعررع عمرىبدراسرة ىردف  إلرى ا (2012سرعدون ) قام كسا      

 ،ال ررروق فرري السرونررة الش دررية حدررب متغيرررات الجررشس والتخرررص والسدررتؾى الدراسررية ومعرفرر ،الجامعررة

حرداث الحيرراة أال رروق فرري  معرفرةو  ،حرداث الحيراة الزرراغظة لردى طمبرة الجامعررةأوالتعررع عمرى مدررتؾى 

ػ العبلقرررة بررريؽ السرونرررة الش درررية ومعرفرررة كرررذل ،حدرررب متغيررررات الجرررشس والتخررررص والسدرررتؾى الدراسررري

 ،وطالبررررة طالبرررراً  (476وتكؾنرررر  عيشررررة الدراسررررة مررررؽ ) ،الزرررراغظة لرررردى طمبررررة الجامعررررة حررررداث الحيرررراةأو 

ال  ،الشتررائ  التاليررة : تترررف عيشررة الدراسررة هسدررتؾى مرت ررع مررؽ السرونررة الش دررية إلررىوتؾصررم  الدراسررة 

ف تتررر ،تؾجرد فررروق فرري مدررتؾى السرونرة الش دررية حدررب متغيررر الجرشس والتخرررص والسدررتؾى الدراسرري

حررداث الحيرراة أفرري مدررتؾى  تؾجررد فررروق  ،حررداث الحيرراة الزرراغظةأهسدررتؾى مررشخ ض مررؽ  عيشررة الدراسررة

كسرا  ،وال تؾجرد فرروق حدرب متغيرر التخررص والسدرتؾى الدراسري ،حدب متغير الجشس لررالح الرذكؾر

  .حداث الحياة الزاغظة لدى عيشة الدراسةأقة سالبة بيؽ السرونة الش دية و نو تؾجد عبلأ

بريؽ السرونرة  رتباطيرةاال التعررع عمرى العبلقرة إلرى( 2009ة ىبرة سرامي ابرراىيؼ )وىدف  دراس          

 ،والتخرررص االكررراديسي ،جررشسى تررررقير ىررذه العبلقررة هستغيرررر الومررد ،يجابيررة ووجيرررة الزررب الش دررية اإل

وطالبررة مررؽ طرربلب الدررشة الراهعررة ههللاميررة التر يررة جامعررة عرريؽ  ( طالبرراً 409وتكؾنرر  عيشررة الدراسررة مررؽ )

ائيا عهللادرررية سرررالبة بررريؽ السرونرررة حررررإدالرررة  ارتباطيرررةرت نترررائ  الدراسرررة عرررؽ وجرررؾد عبلقرررة  سرررأو  ،شررسس

نراث فري السرونرة االيجابيرة لررالح حرائيا بيؽ الرذكؾر واإلإووجؾد فروق دالة  ،يجابية ووجية الزب اإل

ل ىررداع والتؾاصرررصرررار عمررى تحقيرري األوتدرراوي ال رررروق فرري هعرردى اإل ،الررذكؾر فرري هعررد البشيررة الش دررية

    .االجتساعي

يجررراد العبلقرررة االرتباطيرررة بررريؽ التذررراؤم الررردفاعي والسرونرررة إ إلرررى (2008غرررزال )آل ىررردف  دراسرررة      

متغيررري الجررشس والتخرررص الدراسرري فرري  أقرررو يرران  ،والتعرررع عمررى مدررتؾى السرونررة الش دررية ،الش دررية
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عة هغداد وجامعرة السدتشرررية وطالبة مؽ جام اً ( طالب500وتكؾن  عيشة الدراسة مؽ ) ،السرونة الش دية

رتباطيررة مؾجبرررة برريؽ التذرراؤم الرردفاعي والسرونرررة اوجررؾد عبلقررة  إلررىشررارت نتررائ  الدراسرررة أو  ،فرري العررراق

وان  ،تستررع طمبررة الجامعرررة هسدررتؾى عررالل مرررؽ السرونررة الش درررية إلرررىشرررارت نتررائ  الدراسررة أكسررا  ،الش دررية

وعردم وجرؾد  ،نداني في السرونة الش ديةرص اإلقرانيؼ ذو التخأعمى مؽ أ الظمبة ذو التخرص العمسي 

 .حرائية في السرونة الش دية تعزى لستغير الجشسإة فروق ذات دالل

 التعميق عمى الجراسات الدابقة 
 من حيث الستغيخات 

ن لمتشغريؼ الرذاتي أفقرد لرؾحظ  ،لقد تظرق  الدراسات الداهقة لعبلقة التشغيؼ الذاتي هستغيررات مختم رة     

 والرررررررررردعؼ االجتسرررررررررراعي ليسبرجررررررررررر ،(،2011يجررررررررررابي )الجبررررررررررؾري يجابيررررررررررة مررررررررررع الت كيررررررررررر اإلإعبلقررررررررررة 

 ,Gurcay & Baltaوالدافعيرة كؾراسري و هالظرا ) ،(Lemberger & Clemens, 2011وكميسيشرز)

)كدرررراب  والتحررررريل الدراسرررري ،(Jezegou, 2013ن ترررراحي جيزيقررررؾ )نسرررر  الذخرررررية اإل ،(2013

ن أولررؾحظ  ،(2011،قررة عهللادررية مررع الت كيررر الدررمبي )الجبررؾري وعبل ،(2015 ،والذررافعي وسررالؼ وعتررؾم

اليقغررة العقميررة والدررعادة الش دررية  ،(2008 ،يجابيررة مررع التذرراؤم الرردفاعي )غررزالإلمسرونررة الش دررية عبلقررة 

(Pidgeon & Keye, 2014)، والقرردرة عمررى حررل مذررهللابلت االضررظراهات الش دررجسية )جعرريص ،

ولعردم وجرؾد دراسرة ترر   بريؽ التشغريؼ الرذاتي  ،(Yokus, 2015والتحرريل الدراسري  رؾكس ) ،(2015

العبلقرة االرتباطيرة بيشيسرا التري لرؼ  إليجراديرريؽ والسرونة الش دية فقرد قامر  ىرذه الدراسرة هرالر   بريؽ الستغ

   .تتظرق ليا الدراسات الداهقة
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 من حيث العيشة 

وعمررى  ،والسرونررة الش دررية ل ئررات مختم ررة تشاولرر  الدراسررات الدرراهقة متغيرررات الدراسررة التشغرريؼ الررذاتي     

( وذلررػ حدررب حجررؼ مجتسررع الدراسررة مررؽ: طمبررة السرردارس والترري كرران 54-1360عيشررات تراوحرر  برريؽ)

وىرذه العيشرات  ،وفرر مرؽ الدراسراتحغي  فئة طمبرة الجامعرات هرالحظ األبيشسا  ،حغيا في الدراسات قميل

رشرراد الش درري والتر ررؾي فرري تير فرري برنررام  اإليررة )طمبررة الساجدررتختمررف عررؽ عيشررة مجتسررع الدراسررة الحال

و جامعرررات أالدررراهقة الظمبرررة مرررؽ جامعرررة واحررردة  غمرررب الدراسررراتأ فيسرررا تشاولررر   .الجامعرررات ال مدرررظيشية (

غمررررب الدراسررررات الدرررراهقة عمررررى طمبررررة البهللاررررالؾريؾس مثررررل دراسررررة )دراسررررة أ جريرررر  أكسررررا  ،بررررش س السد شررررة

  عمرى طمبررة الساجدرتير فرري راسررة الحاليرة فرجريررمرا الدأ ،(Cohen, 2013كرؾىيؽ ) ،(2011،الظرائي

   .رشاد الش دي والتر ؾي تخرص اإل

 من حيث الشتائج 

وجرررؾد مدرررتؾى عرررالل مرررؽ تشغررريؼ الرررذات كسرررا فررري دراسرررة الجبرررؾري  عيررررت نترررائ  الدراسرررات الدررراهقةأ     

 ,Lemberger & Clemensهعهللاررس دراسررة ليسبرجررر وكميسشررز ) ، (2011والظررائي ) ،(2011)

والتري  (Velayutham; Aldridge & Fraser, 2012) ودراسرة فيالؾقرام والردري  وفراسرر  ،(2011

كسرررا كذرر   الشترررائ  عررؽ مدرررتؾى عررالل مرررؽ السرونرررة  ،مدررتؾى مرررشخ ض مررؽ التشغررريؼ الررذاتيكذرر   عرررؽ 

  .(Yokus, 2015ويؾكس ) ،(2012وسعدون ) ،(2008الش دية كسا في دراسة غزال )

لستغيررر الجرررشس حيرر  كانررر   د فررروق فرري مدرررتؾى تشغرريؼ الرررذات تعررزى كسررا دلرر  الشترررائ  عمررى وجرررؾ      

 ،(Jezegou, 2013وجيزيقرؾ ) ،(2011 ،ض الدراسرات مثرل دراسرة : )الجبرؾري ناث في هعرلرالح اإل

 ,Gurcay & Bailaوكؾراسري و الظرا )،(Cohen،2013ولررالح الرذكؾر كسرا فري دراسررة كرؾىيؽ )

ي مدرررتؾى السرونرررة الش درررية تعرررزى لستغيرررر الجرررشس كسرررا دلررر  الشترررائ  عرررؽ عررردم وجرررؾد فرررروق فررر،(2013
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بيشسرا اختم ر  مرع دراسرة  رؾكس  ،(2008وغرزال ) ،(2012،)سرعدون والسدتؾى الدراسي كسرا فري دراسرة 

(Yokus, 2015والتي كان  لرالح الذكؾر ). 
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 الفرل الثالث

 جخاءات الطخيقة وال
 

  مشيج الجراسة 

  وعيشتيامجتسع الجراسة 

 جراسة دوات الأ 

 جخاءات الجراسة إ 

  متغيخات الجراسة 

 حرائية السعالجة ال 
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 الفرل الثالث

 جخاءات لاالطخيقة و 
كسررا  تحرردث عررؽ ، الدراسررة ، ومجتسررعجررراء الدراسررةإا ال رررل عررؽ السشيجيررة الستبعررة فرري  تحرردث ىررذ     

وانتيررراء هالسعالجرررات  ،ءاتيررراجراإمتغيررررات الدراسرررة و  إلرررىضرررافة إ ،يرررا وخرائررررياات الدراسرررة ودالالتدو أ

   .الشتائ  إلىحرائية السدتخدمة لمؾصؾل اإل

 مشيج الجراسة 
الرررذي يعسرررل عمرررى دراسرررة عررراىرة معيشرررة و الترررالي معرفرررة  ،رتبررراطياالسرررتخدم السرررشي  الؾصررر ي ؼ اتررر     

ىسرررا وتقرررؾم الدراسرررة الحاليرررة هرررإجراء دراسرررة وصررر ية لستغيرررريؽ   ،خررررى العبلقرررة بيشيرررا و ررريؽ الستغيررررات األ

   .ومعرفة العبلقة االرتباطية بيؽ الستغيريؽ ،التشغيؼ الذاتي والسرونة الش دية

 مجتسع الجراسة 
ترررررلف مجتسررررع الدراسررررة مررررؽ جسيررررع طمبررررة الساجدررررتير فرررري برنررررام  االرشرررراد الش درررري والتر ررررؾي فرررري      

( 232لا عرددىؼ )جامعرة الخميرل(  والبراو ، جامعرة القردسو ، )جامعرة الشجراحالتالية الجامعات ال مدظيشية 

. وقد طبقر  الدراسرة سشة قانية (133) أولى( سشة 99) ،ناثإ (165ذكؾر و) (67وطالبة مشيؼ ) اً طالب

  الدراسة الكمي . مجتسعوذلػ لرغر حجؼ عمى جسيع أفراد السجتسع الكمي 

 عيشة الجراسة 
الش درري والتر ررؾي فرري رشرراد ًا وطالبررة مررؽ طمبررة الساجدررتير فرري اإل( طالبرر211تكؾنرر  عيشررة الدراسررة مررؽ )

وجامعررة الخميررل ( وتررؼ اختيررار العيشررة هالظريقررة  ،وجامعررة القرردس ،قرربلث جامعررات وىرري ) جامعررة الشجرراح

 %( ويغير تؾزيع افراد العيشة في الجدول التالي : 91القردية و مغ  ندبة العيشة لمسجتسع )
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 .والسدتهى الجراسي ،شذتهزيع أفخاد مجتسع الجراسة حدب متغيخات الجامعة، والج :(1الججول )

 الجامؼت
المستىي 

 الذساسٍ

 المجمىع الجنس

 انثً ركش الطلبت

 جامؼت النجاح الىطنُت
 29 10 أٌٚٝ

81 
 30 12 شا١ٔح

 جامؼت القذس         
 25 10 أٌٚٝ

77 
 29 13 شا١ٔح

 جامؼت الخلُل
 12 6 أٌٚٝ

53 
 25 10 شا١ٔح

 211 150 61 119شا١ٔح : 92اٌٚٝ: المجمىع

 دوات الجراسة أ 
 ىسا: ؽدراسة تؼ استخدام مقياسييسئمة الأ إجاهات إلىلمؾصؾل       

 : مقياس التشظيم الحاتي ولا أ

 وصف السقياس
 ،الخراص هرالتشغيؼ الرذاتي ش دري والتر رؾي دب العمرى األ االطربلا عردؼ بشاء مقياس التشغيؼ الرذاتي هت     

          الدراسات الداهقة حؾل التشغيؼ الذاتي مشيا :في  عدة مقا يس استخدم  إلى عد الرجؾا و 

(Bandy & Moore,2010) ، 2012) ، Velayutham , Aldridge & Fraser) 

 . (2012عجؾة  )        

 ،( فقرة ذات عبلقرة هرالتشغيؼ الرذاتي هررؾرة تكامميرة50وقد اشتسل مقياس التشغيؼ الذاتي عمى : )       

يراس التشغريؼ الرذاتي فري كرل فقررة مرؽ فقررات السقيراس مرا  شظبري عميرو فري مقيراس ويجيب الظمبة عمرى مق

معررارض  ،معررارض ،محا ررد ،مؾافرري ،السهللاررؾن مررؽ خسررس درجررات وىرري ) مؾافرري هذرردة ،ليهللارررت الخساسرري

 أهعرراد أر عررةويتكررؾن السقيرراس مررؽ  ،( عمررى التررؾالي5-4-3-2-1هذرردة ( والترري ترخررذ الرردرجات التاليررة )

 ،(25-13مررؽ فقرررة ) مراقبررة الررذات ومبلحغتيررا ،(12-1مررؽ فقرررة ) وتحد رردىا ىررداعوىرري : وضررع األ
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وىرررذا مرررا يغيرررر فررري ،(50-40)مرررؽ فقررررة االسرررتجاهة الذاتيرررة،(39-26مرررؽ فقررررة)التقيررريؼ والحهللارررؼ الرررذاتي 

 (1،السمحي رقؼ )أ

 الخرائص الديكهمتخية لسقياس التشظيم الحاتي :

    صجق مقياس التشظيم الحاتي
 )السحكسين(صجق الظاىخي  .أ

ة مررؽ السحهللاسرريؽ مررؽ عمررى مجسؾعرر ،( فقرررة50عرررض السقيرراس هرررؾرتو األوليررة والسهللاررؾن مررؽ ) تررؼ     

في اإلرشاد الش دي، وعمؼ الرش س التر رؾي، والقيراس والتقرؾيؼ فري جامعرة الخميرل  ختراصواالذوي الخبرة 

 ،(دحهللاسررريؽ )ممحررري ( م8والبرررالا عرررددىؼ ) .وجامعرررة الشجررراح دس الس تؾحرررة وجامعرررة القررردسوجامعرررة القررر

مبلحغررررات حررررؾل ال قرررررات أي  بررررداءإو  ،ودقررررة الرررررياغة المغؾيررررة ،لتحد ررررد مرررردى تررررراه  ووضررررؾح ال قرررررات

   .و التعد لأهالحذع 

تررؼ و  ،فري السقيراس ات ال قرر  إلهقراء% فرركثر 85عتسرد عمرى ندربة ات رراق أ وفري ضرؾء آراء السحهللاسريؽ      

 ،( وتعد ل الرياغة المغؾيرة لبعزريا33ي فقرة رقؼ )حذع فقرة واحدة لؼ تحظ بشدبة االت اق السحددة وى

دررررختو  ش( فقرررررة و 49صررربح السقيرررراس مهللاررررؾن مرررؽ )أت السبشيررررة عمرررى تؾجييررررات السحهللاسرررريؽ و عرررد التعررررديبل

(، 12-1ُهعرد وضرع األىرداع وتحد ردىا، وتسثمرو ال قررات ) ىري أهعراد أر عرةالشيائية السعدلة مؾزعة عمرى 

(، وُ عرد التقيريؼ والحهللارؼ الرذاتي، وتسثمرو ال قررات 25-13مرو ال قررات )وُ عد مراقبة الرذات ومبلحغتيرا، وتسث

ا ىررؾ مؾضرح فرري السقيرراس هرررؾرتو كسرر،(49-39(، وُ عرد االسررتجاهة الذاتيررة، وتسثمرو ال قرررات )26-38)

 .(2،أ) الشيائية في السمحي
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 تداق الجالمي :صجق ال  .ب

درجة درجات كل مجال مع ال رتبا اس وقؾة امع الدرجة الكمية لمسقي قؾة ارتبا  ال قرة إلىوىؾ يذير 

ويغير مؽ  ،لمسقياس الدرجة الكميةوتؼ استخراج معامل االرتبا  بيؽ كل فقرة مع  ،الكمية لمسقياس

   .دالة احرائيا ن جسيع فقرات السقياسه( أ) نتائ  السمحي

 ثبات السقياس 
 تم التحقق من ثبات السقياس باستخجام الطخق التالية :

   ت باستخجام معامل ألفا كخونباخالثبا -

الرررداخمي حدرررب  ترررؼ حدررراب قبرررات مقيررراس التشغررريؼ الرررذاتي هحدررراب معامرررل الثبرررات هظريقرررة االتدررراق     

(، وىررؾ معامررل 0.77وقررد بمررا معامررل الثبررات الكمرري لمسقيرراس وفرري ىررذه الظريقررة ) ،كرونبرراخ أل ررا معادلررة

  .قبات مقبؾل ألغراض تظبيي السقياس عمى عيشة الدراسة

 الثبات بطخيقة التجدئة الشرفية : -

جرات ال قررات الزوجيرة لسقيراس بيؽ مجسؾا درجات ال قرات ال ردية ومجسرؾا در  تؼ حداب معامل االرتبا 

   .حرائيا( وىؾ دال إ0.79بما معامل االرتبا  بيؽ مجسؾا ال قرات ) الذاتي حي التشغيؼ 

 ترحيح مقياس التشظيم الحاتي
تررردري  ليهللاررررت  يجرررب عميرررو وفررري ،فقررررة( 49يؼ الرررذاتي هررررؾرتو الشيائيرررة مرررؽ )تكرررؾن مقيررراس التشغررر     

 ،درجررات( 4مؾافري ) ،درجرات( 5ترخرذ فيررو ال قررات السؾجبرة الرردرجات التاليرة : مؾافري هذرردة ) ،الخساسري

مررا ال قرررات الدررالبة فررتعهللاس فييررا أ ،درجررة( 1عررارض هذرردة )أ  ،درجررة ( 2عررارض )أ  ،درجررات( 3محا ررد )

قرربلث فئرررات بشرراء عمرررى  إلرررىؼ ترررشيف الستؾسرررظات الحدررابية السرررتجاهات افررراد العيشررة كسررا تررر ،الرردرجات

 ،( بدرجرة متؾسرظة2.34-3.66) ،فرقل ( بدرجة مشخ زة -2.33جاهة ال قرة وىي )إعمى سمؼ  األداء
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 (254ن يحررررل عمييرررا الس حرررؾص )أعمرررى درجرررة يسهللارررؽ أ ن رهررر عمسررراً  .فررررعمى( بدرجرررة مرت عرررة -3.67)

  .درجة (49)دنى درجة أدرجة و 

 مقياس السخونة الشفدية :ثانيا 

 وصف السقياس 
الش درية السرونرة  مقرا يسو  والش دري دب التر رؾي األ عمرى هاالعتسرادمقيراس السرونرة الش درية  تظؾيرتؼ     

 Yokus)  ، 2015)،  ررؾكسAnderson,2002))أندرسرؾن  :مثررل فرري الدراسرات الدرراهقة السدرتخدمة

 .((2008 غزال  ،((2007 حسدياأل

 اختيراروترؼ ،(1،وىذا مرا يغيرر فري السمحري )ب( فقرة 35وقد اشتسل مقياس السرونة الش دية عمى )     

ليهللارررت   جرراب عميررو وفرري ترردري وي ،الدراسررة الحاليررة ىررداعأ عررادة صررياغتيا هسررا  تشاسررب و إ تمررػ ال قرررات و 

والتري .ذردة (ه معارض معارض ،محا د ،مؾافي ،مؾافي هذدةالسهللاؾن مؽ خسس درجات وىي) ،الخساسي

  .(5-4-3-2-1الدرجات التالية ) ترخذ

 اس السخونة الشفدية :يالخرائص الديكهمتخية لسق

 صجق مقياس السخونة الشفدية 
 الرجق الظاىخي )السحكسين(  (1

ة مرؽ السحهللاسريؽ مرؽ مجسؾع عمى فقرة( 35مؽ ) ولية والسهللاؾن األتؼ عرض السقياس هرؾرتو 

سراليب فرري والقيرراس والتقرؾيؼ والسشراى  واأل ،رشراديواإل التر رؾي فري عمررؼ الرش س  خترراصواالذوي الخبررة 

( محهللاسرريؽ 8والبررالا عررددىؼ ) ،دس الس تؾحررة وجامعررة القرردسجامعررة الخميررل وجامعررة الشجرراح وجامعررة القرر

 وانتساؤىرررا المغؾيرررة(؛ لتحد رررد مررردى ترررراه  ووضرررؾح ال قررررات ودقرررة الررررياغة دكسرررا يغيرررر فررري السمحررري )

   .و التعد لأو الزيادة أمبلحغات حؾل ال قرات هالحذع  أيبداء إو  ،لمسجال



43 
 

وترؼ  ،هقراء ال قررة فري السقيراس% فرركثر إل85 ت راقاعتسرد عمرى ندربة أ وفي ضرؾء آراء السحهللاسريؽ 

 و يرذا ال قرراتولكرؽ ترؼ تعرد ل الررياغة المغؾيرة لربعض  ،ي مرؽ فقراتروي حرذع ألأاعتساد السقيراس دون 

كسررا ىرررؾ  ،( فقرررة تقرريس مدررتؾى السرونررة الش درررية لرردى الظمبررة35) تكررؾن السقيرراس هرررؾرتو الشيائيررة مرررؽ

 .(2،بالسمحي )ه

 صجق التداق الجالمي : (1

كرل فقررة  اسرتخراج معامرل االرتبرا  بريؽ وترؼ ،قؾة ارتبرا  ال قررة مرع الدرجرة الكميرة لمسقيراس إلىوىؾ يذير 

 .حرائياً سقياس دالة إو( أن جسيع فقرات ال)مؽ نتائ  السمحي ويغير لمسقياسلدرجة الكمية مع ا

 ثبات السقياس 
 تم حداب معامل الثبات بالطخق التالية :

  الثبات باستخجام معامل ألفا كخونباخ  -1

وقد بما معامل الثبات الكمي  ،كرونباخأل ا  ادلةة حدب معالش دي تؼ التحقي مؽ قبات مقياس السرونة

 .اس عمى عيشة الدراسة(، وىؾ معامل قبات مقبؾل ألغراض تظبيي السقي0.76)مسقياسل

 الثبات بطخيقة التجدئة الشرفية : -1

جات ال قرات الزوجية تؼ حداب معامل االرتبا  بيؽ مجسؾا درجات ال قرات ال ردية ومجسؾا در     

 .حرائيا( وىؾ دال إ0.72بما معامل االرتبا  بيؽ مجسؾا ال قرات ) حي الش دية لسقياس السرونة 

  ترحيح مقياس السخونة الشفدية
ال قررررات السؾجبرررة تكؾنررر  االسرررتجاهات عمرررى ىرررذا السقيررراس مرررؽ تررردري  ليهللاررررت الخساسررري ترخرررذ فيرررو      

 ،درجرة ( 2)عارضأ  ،درجات( 3)محا د ،درجات( 4مؾافي ) ،درجات( 5: مؾافي هذدة )الدرجات التالية

سرررظات كسرررا ترررؼ تررررشيف الستؾ  ،مرررا ال قررررات الدرررالبة فرررتعهللاس فييرررا الررردرجاتأ ،درجرررة ( 1عررارض هذررردة )أ 



44 
 

 -2.33جاهرة ال قررة وىري )إداء عمرى سرمؼ قبلث فئات بشاء عمى األ إلىفراد العيشة أ الستجاهاتالحدابية 

ن رهر عمسراً  .فررعمى( بدرجرة مرت عرة -3.67) ،( بدرجرة متؾسرظة2.34-3.66) ،فرقرل( بدرجرة مشخ زرة

  .ةدرج (35) ىي دنى درجةأدرجة و  (175) ىي ن يحرل عمييا الس حؾصأرجة يسهللاؽ عمى دأ 

 جخاءات الجراسة إ
 جراء الدراسة وفي عدد مؽ الخظؾات ىي : إىداع الدراسة تؼ أ لتحقيي  

وتظؾير  ،الستعمي هالسؾضؾا مؽ حي  الدراسات الداهقة والسقا يسالتر ؾي والش دي مراجعة األدب  .5

 .دوات الدراسة وعرضيا عمى السختريؽ بيدع تحهللايسياأ

عسادة القبؾل والتدجيل في  إلىالخميل، مؾجو  الحرؾل عمى كتاب تدييل ميسة مؽ جامعة .2

حراءات البلزمة مؽ أجل الحرؾل عمى البيانات واإل ،جاح الؾطشية وجامعة القدسجامعة الش

 .لتحقيي أىداع الدراسة

وذلػ  ،القيام بزيارة الجامعات التي جاءت ضسؽ أفراد عيشة الدراسة في الجامعات ال مدظيشية .9

 .يدع التظبيي  ب

قديؼ شرح عؽ أىداع الدراسة وأغراضيا لمظمبة، و يان أن السعمؾمات التي سيتؼ الحرؾل القيام بت .8

 .عمييا لؽ تدتخدم إال ألغراض البح  العمسي وستعامل هدرية

الدراسة عمى أفراد العيشة وإعظائيؼ الؾق  الكافي في اإلجاهة عمى ال قرات وقد  مقا يستؾزيع  .0

حي  قام  الباحثة  ،الجامعات ال مدظيشية إلى تظمب التظبيي عدة شيؾر لرعؾ ة الؾصؾل

قشاء السحاضرات الدراسية والتي تظمب  أىيئة التدريس حؾل عسمية التظبيي هالتشديي مع اعزاء 

 .عؽ اداتي الدراسة لئلجاهةحؾالي ساعة مؽ كل محاضرة 
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( 218استعيد مشيا ) ،مقياس (232التي تؼ تؾزيعيا ) سقا يسحي  بما عدد ال ،جسع البيانات .6

كتسال االجاهة فييا ( استبانات لعدم ا7و عد التدقيي في االستبانات السرتجعة تؼ استبعاد ) ،مقياس

  .( استبانة211حرائي )اإلالقابمة لمتحميل  ستباناتاالليربح عدد 

   .سئمة الدراسةأجاهة عمى حرائيا بيدع اإلإمعالجة البيانات  .7

 .تؾصم  إليو الدراسة مؽ نتائ  القيام بؾضع التؾصيات السشاسبة في ضؾء ما .8

 

 متغيخات الجراسة 

 اشتسم  الدراسة عمى الستغيرات التالية :

 السدتؾى الدراسي: الجشس، الجامعة، الستغيرات السدتقمة وتذسل.  

  : السرونة الش دية التشغيؼ الذاتي، والستغيرات التاهعة وتذسل. 

 

 السعالجات الحرائية
، وتؼ فراد الدراسةة السشاسبة هعد أن قام  الباحثة هجسعيا مؽ خبلل أتؼ إجراء السعالجات اإلحرائي

تؼ تحؾيل حي  ، (SPSSجياز الحاسؾب لتحميميا عمى برنام  الرزم اإلحرائية ) إلىإدخاليا 

  اإلجاهة أوافي يأرقام حتى ندتظيع القيام هاإلجراءات اإلحرائية السختم ة وأعظ إلىاإلجاهات الم غية 

واإلجاهة معارض  (عبلمات3)واإلجاهة محا د ( عبلمات4)واإلجاهة أوافي  (عبلمات(5هذدة 

 .(عبلمة1)واإلجاهة معارض هذدة  عبلمة(2)
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ول والثاني هاستخدام معامل ارتبا  بيرسؾن بيؽ الستؾسظات ال األجاهة عؽ الد  تس  اإل -

  .الحدابية لسقياسي التشغيؼ الذاتي والسرونة الش دية

 نحرافاتواالالستؾسظات الحدابية  ستخدامال الثاني والثال  مؽ خبلل الد ا جاهة عؽتس  اإل -

  .السعيارية

( ل حص قبات أداتي Cronbach’s Alphaكرونباخ )أل ا  الثبات ملكسا تؼ استخدام معا -

 .الدراسة
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 الفرل الخابع

 الجراسة نتائج 
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 الفرل الخابع

 الجراسة نتائج 
لدى  ش ديةال رونةوعبلقتو هالسالتشغيؼ الذاتي مدتؾى معرفة العبلقة بيؽ  إلى دراسةال ىذه ىدف     

لمشتائ   ، وفيسا  مي وص اً الجامعات ال مدظيشية طمبة الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في

  التي تؾصم  إلييا الدراسة:

 التشظيم الحاتيبين ذات دللة احرائية و : ىل ىشاك عالقة ارتباطيلشتائج الستعمقة بالدؤال الخئيذا

لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات والسخونة الشفدية 

 ؟ الفمدطيشية

لدى طمبة الساجدتير في برنام  اإلرشاد  األول تؼ حداب درجة االرتبا   لئلجاهة عمى الد ال الرئيس

 لتي تغير في الجدول التالي:كافة أفراد الدراسة وا ةالستجاه  مدظيشيةالش دي والتر ؾي في الجامعات ال

لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج  والسخونة الشفدية التشظيم الحاتيبين  (: يبين درجة الرتباط2ججول) 
  .الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية

لدى طمبة  يةوالسرونة الش د التشغيؼ الذاتيبيؽ يجابية إ( وجؾد عبلقة ارتباطيو 2) مؽ الجدول تبيؽ 

جامعة الشجاح، جامعة التالية ) الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

ؾ ( وى0.69) والسرونة الش دية التشغيؼ الذاتيرتبا  بيؽ الحي  بما معامل ا الخميل(جامعة القدس ، 

 قياسالتشغيؼ الذاتي وم قياسؽ مجاالت ممعامبلت االرتبا  بيإحرائيا، كسا أن قيؼ  دال معامل ارتبا 

حي  بمغ  قيسة الداللة  مراقبة الذات ومبلحغتيا السرونة الش دية دالة إحرائيا هاستثشاء مجال

 المتغُش ومجاالته
المؤششاث 

 اإلحصائُت

التنظُم 

اتٍالز  

وضغ األهذاف 

 وتحذَذها

مشاقبت الزاث 

 ومالحظتها

التقُُم والحكم 

 الزاتٍ

االستجابت 

 الزاتُت

 المشونت النفسُت
 0.58 0.59 0.11 0.58 0.69 االسذثاط

 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 اٌذالٌح
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 (، مسا يعزز العبلقة0.00( أما السجاالت األخرى فبمغ   قيؼ الداللة ليا)0.12) اإلحرائية

 .حدب الدرجة الكمية السرونة الش دية والتشغيؼ الذاتي  بيؽ االرتباطية

التشظيم الحاتي لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج : ما مدتهى ولؤال الفخعي األ الدالشتائج الستعمقة ب

جامعة القجس،  جامعة الشجاح،جامعة التالية )  الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية

 الخميل (

بية واالنحرافات السعيارية الستجاهات أفراد الدراسة لئلجاهة عؽ ىذا الد ال تؼ حداب الستؾسظات الحدا

الساجدتير في برنام  اإلرشاد مدتؾى التشغيؼ الذاتي ومجاالتو لدى طمبة لمدرجة الكمية والتي تعبر عؽ 

  .والجدول اآلتي  ؾضح الشتائ الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية، 

والتخبهي  الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفديلجى طمبة  مدتهى التشظيم الحاتي ومجالتو بين( ي3)ججول
 .)جامعة الشجاح، جامعة القجس، جامعة الخميل( ةفي الجامعات الفمدطيشي

الساجدتير في برنام  مدتؾى التشغيؼ الذاتي ومجاالتو لدى طمبة ( أن 3) تبيؽ نتائ  الجدول

( 3.96جاءت بدرجة عالية هستؾس  حدابي) الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية اإلرشاد

التشغيؼ الذاتي جاءت بدرجة عالية حي  تراوح  ن كافة مدتؾيات أ(، كسا 0.22وانحراع معياري)

( لسجال مراقبة الذات 3.68( لسجال وضع األىداع وتحد دىا، و)4.15الستؾسظات الحدابية بيؽ)

الساجدتير في برنام  لدى طمبة عالي  مدتؾى التشغيؼ الذاتيأن  ت كد بياناتىذه الو ومبلحغتيا، 

  .اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

 دسجت التقذَش االنحشاف المؼُاسٌ المتىسظ الؼذد المتغُش ومجاالته

ٚضغ ا٤٘ذاف ٚذؽذ٠ذ٘ا ِعاي  ػا١ٌح 0.31 4.15 211 

االعرعاتح اٌزاذ١ح ِعاي  ػا١ٌح 0.35 4.08 211 

اٌرم١١ُ ٚاٌؽىُ اٌزاذٟ ِعاي  ػا١ٌح 0.36 3.97 211 

ِشالثح اٌزاخ ِٚالؼظرٙا ِعاي  ػا١ٌح 0.24 3.68 211 

 ػا١ٌح 0.22 3.96 211 اٌرٕظ١ُ اٌزاذٟ اٌذسظح اٌى١ٍح
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السخونؤؤة الشفدؤؤية لؤؤجى طمبؤؤة الساجدؤؤتيخ فؤؤي بخنؤؤامج الرشؤؤاد الدؤؤؤال الفخعؤؤي الثؤؤاني : مؤؤا مدؤؤتهى 

 ؟الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية

هة عؽ ىذا الد ال تؼ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحرافات السعيارية الستجاهات أفراد الدراسة لئلجا

السرونة الش دية لدى طمبة الساجدتير في برنام  لدرجة الكمية والتي تعبر عؽ مدتؾى وتؼ حداب ا

  .والجدول اآلتي  ؾضح الشتائ اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية 

السخونة الشفدية لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في ( يهضح مدتهى 4ول )جج
 )جامعة الشجاح، جامعة القجس، جامعة الخميل(الجامعات الفمدطيشية 

السرونة الش دية لدى طمبة الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي ( أن مدتؾى 4) تبيؽ نتائ  الجدول    

جاءت بدرجة عالية هستؾس   التالية) الشجاح، القدس، الخميل( والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

ونة الش دية عالية كد عمى أن مدتؾى السر   ت بيانات(، وىذه ال0.22( وانحراع معياري)4.09حدابي)

  .لدى طمبة الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

عشج مدتهى الجللة  فخوق ذات دللة احرائية ىل ىشاك :دؤال الفخعي الثالثالنتائج 

(0.05<a) دي في مدتهى التشظيم الحاتي ومجالتو لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشف

  .السدتهى الجراسي ( ،الجامعة ،الجشذ) والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية تبعا لستغيخ 

 وىي :  ن الدؤال الفخعي الثالث عجة فخضياتويشبثق ع

 دسجت التقذَش االنحشاف المؼُاسٌ المتىسظ الؼذد المتغُش

)اٌذسظح اٌى١ٍح(اٌّشٚٔح إٌفغ١ح  حػا١ٌ 0.22 4.09 211   
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في  (a>0.05عشج مدتهى الجللة ) فخوق ذات دللة احرائية هججت ل :الفخضية األولى

تيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في مدتهى التشظيم الحاتي ومجالتو لجى طمبة الساجد

  .الجشذلستغيخ  تبعاا الجامعات الفمدطيشية 

دابية الستجاهة أفراد الدراسة تؼ استخدام اختبار "ت" والستؾسظات الح ذه ال رضيةلئلجاهة عؽ ى

رنام  الساجدتير في بمدتؾى التشغيؼ الذاتي ومجاالتو لدى طمبة الدرجة الكمية وكافة مجاالت  وحداب

 .(5)ر الجشس والتي تغير في الجدولتبعًا لستغي اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

التبار "ت" والستهسطات الحدابية لستجابة أفخاد الجراسة عمى الجرجة الكمية  نتائج بين(: ي5) الججول
اد الشفدي والتخبهي في الجامعات الساجدتيخ في بخنامج الرشلجى طمبة مجالتو مدتهى التشظيم الحاتي و 

 .تبعاا لستغيخ الجشذالفمدطيشية 

في  (a>0.05الداللة ) مدتؾى عشد دم وجؾد فروق ذات داللة إحرائية ( ع0الجدول )  تبيؽ لشا مؽ

الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في لدى طمبة  مجاالتوالتشغيؼ الذاتي وكافة مدتؾى 

( 0.05) حرائية أكبر مؽ، حي  أن كافة قيؼ الدالالت اإلمتغير الجشسحدب  الجامعات ال مدظيشية

 .( وىي قيؼ غير دالة إحرائيا0.92 و 0.64) وتراوح  ما بيؽ

المتغُش 

 ومجاالته
 الذاللت t دسجاث حشَت االنحشاف المؼُاسٌ المتىسظ الؼذد الجنس

ٚضغ 

ا٤٘ذاف 

 ٚذؽذ٠ذ٘ا

 0.29 4.14 61 روش
209 0.46 0.64 

 0.32 4.16 150 أٔصٝ

ِشالثح اٌزاخ 

 ِٚالؼظرٙا
 0.25 3.69 61 روش

209 0.44 0.66 
 0.24 3.67 150 أٔصٝ

اٌرم١١ُ ٚاٌؽىُ 

 اٌزاذٟ
 0.33 3.98 61 روش

209 0.32 0.75 
 0.38 3.97 150 أٔصٝ

االعرعاتح 

 اٌزاذ١ح
 0.34 4.08 61 روش

209 0.10 0.92 
 0.36 4.08 150 أٔصٝ

اٌزاذٟ اٌرٕظ١ُ 

ػاَ تشىً  

 0.22 3.97 61 روش
209 0.13 0.89 

 0.23 3.96 150 أٔصٝ
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عشج مدتهى الجللة  فخوق ذات دللة احرائيةل تهجج : ةالثاني لشتائج الستعمقة بالفخضيةا        

(0.05<a)  في مدتهى التشظيم الحاتي ومجالتو لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي

جامعة  ،الشجاحجامعة ،) جامعة الخميلوالتخبهي في الجامعات الفمدطيشية تبعا لستغيخ الجامعة 

 .(القجس

واختبار تحميل  الستؾسظات الحدابية واالنحرافات السعيارية راجتؼ استخ ذه ال رضيةلئلجاهة عؽ ى 

سدتؾى التشغيؼ الذاتي الدراسة عمى الدرجة الكمية لد عيشة أفرا ستجاهةال االتجاه التبا ؽ األحادي

تبعًا  الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشيةومجاالتو لدى طمبة 

 .(6) لجامعة والتي تغير في الجدوللستغير ا

                                                                                               

الستهسطات الحدابية والنحخافات السعيارية لستجابة أفخاد الجراسة لسدتهى التشظيم الحاتي  بيني: (6الجدول )

  ومجالتو لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات تبعاا لستغيخ الجامعة

 االنحشاف المتىسظ الؼذد المتغُشاث

 0.214 4.152 79 جامؼت النجاح

مؼت القذسجا  78 4.005 0.294 

 0.246 3.890 54 جامؼت الخلُل

 0.274 4.031 211 السجسهع

ىشرراال فررروق فرري مدررتؾى التشغرريؼ الررذاتي تبعررا لستغيررر الجامعررة أن ( 6 تبرريؽ لشررا مررؽ نتررائ  الجرردول )    

، ولجامعررررة (4.00) ولجامعرررة القررردس ،(4.15)حيررر  كانررر  ال رررروق لرررررالح جامعرررة الشجررراح هستؾسرررر  

لرردى  وكافررة مجاالتررومدررتؾى التشغرريؼ الررذاتي فرري حرررائيا دالررة إغاىريررة ال ررروق ال، وىررذه (3.89) لالخميرر

متغيررر الجامعررة،  وفرري الساجدررتير فرري برنررام  اإلرشرراد الش درري والتر ررؾي فرري الجامعررات ال مدررظيشيةطمبررة 
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ائجررو فرري تررؼ اسررتخدام اختبررار تحميررل التبررا ؽ األحررادي والررذي تغيررر نت لسعرفررة مررردر ال ررروق ول حررص و 

                                                                               .(7الجدول )

سدتهى التشظيم الجراسة لعيشة لستجابة أفخاد األحادي التجاه التبار تحميل التباين  نتائج تبين (: 7الججول ) 
تبعاا لستغيخ الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية الساجدتيخ في بخنامج الرشاد لجى طمبة مجالتو الحاتي و 

 الجامعة
 الجللة F متهسط التباين Df مجسهع السخبعات مرادر التباين
 1.148 2 2.296 بيؽ السجسؾعات

 0.065 209 13.423 داخل السجسؾعات 0.00 17.792
 ----- 211 15.720 السجسؾا

مدتؾى التشغيؼ الذاتي ؾد فروق ذات داللة إحرائية في ( وج7)  تبيؽ لشا مؽ نتائ  الجدول   

تبعًا  الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشيةلدى طمبة مجاالتو و 

( LSDالجامعة، ول حص اتجاىات ال روق تؼ استخراج السقارنات البعدية هاستخدام اختبار)لستغير 

 .(8ير في الجدول )ل حص اتجاىات ال روق والتي تغ

 ( لفحص اتجاىات الفخوق حدب متغيخ الجامعة ولكافة السجالتLSDنتائج التبار) بين(: ي8) الججول

 الجللة متغيخ الجامعات متغيخ الجامعات
 0.00 القدس )ابؾ ديس( الشجاح
 0.00 الخميل الشجاح

 0.011 الخميل القدس )ابؾ ديس(
لسدتؾى متغير الجامعة  إحرائيا حدبقارنات الثشائية دالة (: أن كافة الس8)  تزح مؽ الجدول

 ، وطمبةالذاتي هذهللال عام في كافة الجامعات ال مدظيشية)جامعة الخميل، وطمبة جامعة القدس  التشغيؼ

( 5.55و 5.55) جامعة الشجاح( حي  أن قيؼ الدالالت اإلحرائية كان   
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عشج مدتهى الجللة حرائية إوق ذات دللة فخ  ل تهجج:  ةالثالث شتائج الستعمقة بالفخضيةال

(0.05<a ) رشاد الشفدي لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج ال في مدتهى التشظيم الحاتي ومجالتو

  .سشة ثانية( ،أولى)سشة والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية تبعا لستغيخ السدتهى الجراسي 

واالنحرافات الستؾسظات الحدابية استخراج تؼ استخدام اختبار "ت" و  ئلجاهة عمى ىذه ال رضيةل

سدتؾى التشغيؼ الذاتي ومجاالتو عمى الدرجة الكمية وكافة السجاالت لالعيشة الستجاهة أفراد السعيارية 

تبعًا لستغير  الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشيةلدى طمبة 

 .(9جدول )السدتؾى الدراسي والتي تغير في ال

 سدتهى التشظيم الحاتيالتبار "ت" والستهسطات الحدابية لستجابة أفخاد الجراسة ل نتائج تبين(: 9الججول )
تبعاا لستغيخ السدتهى الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية لجى طمبة 

 الجراسي

ات الحخيةدرج النحخاف الستهسط العجد السدتهى الجراسي  t الجللة 
 0.248 3.977 92 األولى

209 2.541 0.01 
 0.286 4.072 119 الثانية

 (a>0.05عشد مدتؾى الداللة ) ( وجؾد فروق ذات داللة إحرائية9 تبيؽ لشا مؽ نتائ  الجدول )   

ر ؾي في الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتلدى طمبة  مجاالتوالتشغيؼ الذاتي و مدتؾى في 

قيسة الداللة  حي  بمغ لرالح الدشة الثانية متغير السدتؾى الدراسي حدب  الجامعات ال مدظيشية

 .(0.01) إلحرائيةا

عشج مدتهى الجللة  : ىل ىشاك فخوق ذات دللة احرائيةالخابع الشتائج الستعمقة بالدؤال الفخعي

(0.05<a)  بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في طمبة الساجدتيخ في  الشفدية لجىمدتهى السخونة

  .السدتهى الجراسي( ،الجامعة ،الجشذ ات)الجامعات الفمدطيشية تبعا لستغيخ 

 



55 
 

 التالية : من سؤال الفخعي الخابع الفخضياتويتفخع 

الشفدية مدتهى السخونة  في (a>0.05عشج مدتهى الجللة ) ىل ىشاك فخوق ذات دللة احرائية 

لستغيخ  رشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية تبعافي بخنامج ال طمبة الساجدتيخ  لجى

 .)الجشذ(

واالنحراع السعياري الستؾسظات الحدابية استخراج تؼ استخدام اختبار "ت" و  ىذه ال رضيةلئلجاهة عؽ 

ي برنام  الساجدتير فلدى طمبة السرونة الش دية الدرجة الكمية لسدتؾى و  الدراسةعيشة الستجاهة أفراد 

 .(10تبعًا لستغير الجشس والتي تغير في الجدول )اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية 

الجراسة عمى الجرجة عيشة الحدابية لستجابة أفخاد  نتائج التبار "ت" والستهسطات بين(: ي10الججول )
لرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الكمية لسدتهى السخونة الشفدية لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج ا

 لستغيخ الجشذ  الفمدطيشية تبعا

عشد مدتؾى الداللة فروق ذات داللة إحرائية وجؾد ( عدم 10مؽ نتائ  الجدول )ويتبيؽ لشا       

(0.05<a )الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في السرونة الش دية لدى طمبة  سدتؾى ل

( و التالي 0.70) تبعًا لستغير الجشس، حي  بمغ  قيسة الداللة اإلحرائيةالجامعات ال مدظيشية 

 ،.متداوية اإلناثالذكؾر و مدتؾى السرونة الش دية بيؽ 

 االنحراع الستؾس  الحدابي العدد الجشس الستغير
 الداللة T درجات حرية السعياري 

 السرونة
 الش دية
 

 0.22 4.10 61 ذكر
209 0.38 0.70 

 0.26 4.09 150 أنثى
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في  (a>0.05عشج مدتهى الجللة ) فخوق ذات دللة احرائية ل تهجج : نتائج الفخضية الخامدة

مدتهى السخونة الشفدية لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات 

  .(القجس ،الشجاح ،الخميل )الفمدطيشية تبعا لستغيخ الجامعة 

الستؾسظات الحدابية واالنحرافات السعيارية واختبار تحميل  راج تؼ استخ ه ال رضيةة عؽ ىذلئلجاه   

الدراسة عمى الدرجة الكمية لسدتؾى السرونة الش دية لدى طمبة عيشة التبا ؽ األحادي الستجاهة أفراد 

ر الجامعة والتي تبعًا لستغي الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

 .(11تغير في الجدول )

الجراسة لسدتهى  عيشة الستهسطات الحدابية والنحخافات السعيارية لستجابة أفخاد بين(: ي11الججول )
تبعاا لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية السخونة الشفدية 

 .لستغيخ الجامعة

 النحخاف الستهسط عجدال السجالت
 0.214 4.017 79 الشجاح

 0.254 4.10 78 القدس )ابؾ ديس(
 0.237 3.98 54 الخميل

 

( والترري تغيررر الستؾسررظات الحدررابية واالنحرافررات السعياريررة السررتجاهة 11) لشررا مررؽ نتررائ  الجرردول  تبرريؽ

اإلرشرراد الش درري والتر ررؾي فرري  الساجدررتير فرري برنررام لرردى طمبررة السرونررة الش دررية أفررراد الدراسررة لسدررتؾى 

فري مدرتؾى  (a>0.05عشرد مدرتؾى الداللرة ) ذات داللرة احررائيةال فرروق أن ىشا الجامعات ال مدظيشية

الساجدررتير فرري برنررام  اإلرشرراد الش درري والتر ررؾي فرري الجامعررات ال مدررظيشية السرونررة الش دررية لرردى طمبررة 

 ،الشجررراح لررررالح جامعرررة (4.017) يؽحدرررب متغيرررر الجامعرررة حيررر  تراوحررر  الستؾسرررظات الحدرررابية بررر

ول حررررص وجرررؾد دالالت إحرررررائية ترررؼ اسررررتخدام  .( لجامعررررة الخميرررل3.98و) ة القررردس( لجامعررر4.10)و

   .(12اختبار تحميل التبا ؽ األحادي والذي تغير نتائجو في الجدول )
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لجى طمبة ونة الشفدية السخ نتائج التبار تحميل التباين لستجابة أفخاد الجراسة لسدتهى  بين(: ي12الججول )
 .تبعاا لستغيخ الجامعةالساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية 

 

 

 الجللة F متهسط التباين درجات حخية مجسهع السخبعات مرادر التباين
 598. 2 1.196 بيؽ السجسؾعات

 056. 209 11.596 داخل السجسؾعات 0.00 10.73
االسجسؾ   12.791 211  

فري  (a>0.05عشرد مدرتؾى الداللرة ) ( وجؾد فروق ذات داللة إحرائية12 تبيؽ لشا مؽ نتائ  الجدول )

الساجدرررتير فررري برنرررام  اإلرشررراد الش دررري والتر رررؾي فررري الجامعرررات لررردى طمبرررة السرونرررة الش درررية مدرررتؾى 

( وىري قيسرة ذات داللرة، 0.00) مغ لستغير الجامعة حي  أن قيسة الداللة اإلحرائية ب تبعاً  ال مدظيشية

( ل حرررص اتجاىرررات LSDول حرررص اتجاىرررات ال رررروق ترررؼ اسرررتخراج السقارنرررات البعديرررة هاسرررتخدام اختبرررار)

 .(13ال روق والتي تغير في الجدول )

( لفحص اتجاىات الفخوق حدب متغيخ الجامعة ولكافة السجالت LSDنتائج التبار)تبين (: 13) الججول
 الجراسية

جامعاتمتغيخ ال  الجللة متغيخ الجامعات 

 الشجاح
 0.00 القدس )ابؾ ديس(

 0.00 الخميل
 0.011 الخميل القدس )ابؾ ديس(

حدرررررب متغيرررررر الجامعرررررة،  دالرررررة إحررررررائياً (: أن كافرررررة السقارنرررررات 13 تزرررررح مرررررؽ الجررررردول الدرررررابي )   

عشررد مدررتؾى  يا وكانرر فالرردالالت لسدررتؾى السرونررة الش دررية هذررهللال عررام برريؽ كافررة الجامعررات دالررة إحرررائ

 (a>0.01أو ) (a>0.05الداللة )

في (a>0.05عشج مدتهى الجللة )فخوق ذات دللة احرائية  ل تهجج: ةالدادس نتائج الفخضية   
مدتهى السخونة الشفدية لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات 

  .سشة ثانية( ،أولى)سشة اسي الفمدطيشية تبعا لستغيخ السدتهى الجر 
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 أفراد ستجاهةالالستؾسظات الحدابية استخراج تؼ استخدام اختبار "ت" و  ولئلجاهة عمى ىذه ال رضية  

الساجدتير في برنام  اإلرشاد الدراسة عمى الدرجة الكمية لسدتؾى السرونة الش دية لدى طمبة  عيشة

لستغير السدتؾى الدراسي والتي تغير في الجدول تبعًا  الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

(14). 

الجراسة عيشة الستهسطات الحدابية لستجابة أفخاد استخخاج نتائج التبار "ت" و  بين(: ي14)الججول 
الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات لسدتهى السخونة الشفدية لجى طمبة 

 دتهى الجراسيتبعاا لستغيخ السالفمدطيشية 

 الذاللت t دسجاث الحشَت االنحشاف المتىسظ الؼذد المستىي الذساسٍ

 23494. 4.0553 92 ا٤ٌٚٝ
209 2.20 0.30 

 25177. 4.1299 119 اٌصا١ٔح

السرونرة الش درية لردى مدرتؾى ( عردم وجرؾد فرروق ذات داللرة إحررائية فري 14الجردول )  تبيؽ لشا مؽ   

دررتؾى حدررب متغيررر الس م  اإلرشراد الش درري والتر ررؾي فرري الجامعرات ال مدررظيشيةالساجدررتير فرري برنرراطمبرة 

 .الدراسي
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 الفرل الخامذ

 مشاقذة الشتائج والتهصيات
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 الفرل الخامذ

 مشاقذة الشتائج والتهصيات
لرردى طمبررة السرونررة الش دررية برريؽ مدررتؾى التشغرريؼ الررذاتي و معرفررة العبلقررة  إلررى الدراسررة ىررذه ىرردف     

وفرررري متغيرررررات الجررررشس،  رشرررراد الش درررري والتر ررررؾي فرررري الجامعررررات ال مدررررظيشيةالساجدررررتير فرررري برنررررام  اإل

ىرررؼ أ قرررؼ عررررض  ،، وفيسرررا  مررري مشاقذرررة لمشترررائ  التررري تؾصرررم  إلييرررا الدراسرررةوالجامعرررة والسدرررتؾى الدراسررري

 التؾصيات السقترحة بشاء عمى ىذه الشتائ :

ذات رتباطيؤؤة الؤؤحي نؤؤص عمؤؤى :" ىؤؤل ىشؤؤاك عالقؤؤة ا: لدؤؤؤال الؤؤخئيذالشتؤؤائج الستعمقؤؤة با تفدؤؤيخأولا: 

رشؤؤاد لؤؤجى طمبؤؤة الساجدؤؤتيخ فؤؤي بخنؤؤامج ال بؤؤين التشظؤؤيم الؤؤحاتي والسخونؤؤة الشفدؤؤية حرؤؤائية إدللؤؤة 

  .الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية "

لرردى طمبررة الساجدررتير فرري ية تبرريؽ وجررؾد عبلقررة ارتباطيررو ايجابيررة برريؽ التشغرريؼ الررذاتي والسرونررة الش درر    

حير  بمرا معامرل االرتبرا  بريؽ التشغريؼ الرذاتي برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدرظيشية 

امبلت االرتبرررا  بررريؽ مجررراالت ( وىررري عبلقرررة دالرررة إحررررائيا، كسرررا أن قررريؼ معررر0.69والسرونرررة الش درررية )

مسرررا يعرررزز  مراقبرررة الرررذات ومبلحغتيرررا تثشاء مجرررال درررية دالرررة إحررررائيا هاسرررالسرونرررة الشالتشغررريؼ الرررذاتي و 

  .العبلقة بيؽ التشغيؼ الذاتي والسرونة الش دية هذهللال عام

ن يهللاررؾن أؼ الررذاتي تتظمررب مشظقيررة حيرر  أن ميررارة التشغرري هرنيررا نتيجررة ىررذه الشتيجررةويسهللاررؽ ت دررير       

 ،ومراقبتيررا هللاؼ بيررا وضرربظيالييررا، وقدرتررو عمررى الررتحإىدافررو الترري يدررعى أ القرردرة عمررى تحد ررد  ظالرربلرردى ال

واسرتخدام  ،هالقدرة عمى التكيف مع السؾاقف السختم ة ومؾاجية السؾاقرف الظارئرة ظالبن  تستع الأويجب 

 الترررالي ومررررؽ خررربلل امررررتبلال و  ،الستاحررررة فررري السؾاقررررف التررري  ؾاجييررررال والبررردائ سررررتراتيجياتاالوتؾعيرررف 

هسيرارة ن ىرذا يعشري تسترع الظالرب فري الدراسرات العميرا إالستعمقة هالتشغيؼ الذاتي فرلمقدرات الداهقة  ظالبال
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وضررب   تدراعد عمررى مؾاجيررة السؾاقرف ذات السدررتؾى العررالي مرؽ التحرردي هررالتحهللاؼالسرونرة الش دررية والترري 

طرة هالظالرب فري برنرام  داء السيرام التعميسيرة السشاأوىرذا يدريؼ فري الشجراح فري  والتؾتر والقمري ن عاالتاال

 .دي والتر ؾي رشاد الش ماجدتير اإل

( Martin, Anderson, Thweatt  (1998,وذويرات تؽ واندرسرؾن ر د أكد ىذه العبلقة االرتباطية ماوق

مامرو فري أهالخيرارات والبردائل الستاحرة  ظالربمردى وعري ال إلرىيؼ الرذاتي يعرؾد أن التشغر إلرىحي  أشاروا 

أن يهللايرف اسرتجاهاتو مرع السؾاقرف عمرى  ظالربرونرة الش درية تعشري مردى قردرة الن السأو  ،السؾاقف السختم رة

 .عمى تشغيؼ ذاتو هذهللال أكثر مرونة وإلى رغبتو ألن يهللاؾن مرنًا، وقادراً  ،السختم ة التي  ؾاجييا

ومسا  دل عمى العبلقة االرتباطية بيؽ التشغيؼ الذاتي و السرونرة الش درية ىرؾ تؾجرو العد رد مرؽ  

غريؼ ذاترو وذلرػ لمسرونرة الش درية وقدرترو عمرى تش لربظاش دية نحؾ الرر   بريؽ امرتبلال التعري ات السرونة ال

 ،ىرداعوالعسرل عمرى تحقيري تمرػ األ ،تحقيقيرا إلرىىدافو التري يدرعى أ عمى تحد د  ظالبمؽ خبلل قدرة ال

وىرذا  ت ري  ،وتكيي يرا هسرا  تشاسرب مرع السؾقرف وقدرترو عمرى اسرتخدام البردائل ،مراقبتيا وضربظيا وتقييسيرا

شغررريؼ الرررذاتي والت كيرررر يجابيرررة بررريؽ التيجررراد العبلقرررة اإلإ( فررري 2011،ري يزرررا مرررع نترررائ  دراسرررة )الجبرررؾ أ

 ،نسررا  السرونررة الش دررية( لرردى طمبررة الساجدررتير فرري العررراقأو نسرر  مررؽ أيجررابي )وىسررا شررهللال الدررمبي واإل

(فري وجرؾد عبلقرة ارتباطيرة طرديرة بريؽ مدرتؾى Jezegou,2013وتت ي ىذه الشتيجة مرع دراسرة جيزيقرؾ)

 .ن تاحي لدى طمبة جامعة ليؾن نس  الذخرية والت كير اإلالذاتي و التشغيؼ 

أن ميرررارتي التشغررريؼ الرررذاتي والسرونرررة الش درررية مرررؽ السيرررارات عمرررى مرررا سررربي يسهللارررؽ القرررؾل  و شررراءً 

فرامتبلال الظمبرة لسيرارة التشغريؼ  ،مرر ىرام جرداً أوتسترع الظمبرة بيراتيؽ السيرارتيؽ  السهللاسمة لبعزيا الربعض،

سررتجاهة الذاتيرررة( قبررة الذاتيررة والتقيرريؼ الررذاتي واإلاألىررداع وتحد رردىا والسرا الررذاتي هجسيررع أهعادىررا )وضررع

   .رشاد الش دي والتر ؾي ى طمبة الساجدتير في برنام  اإلدية لديداىؼ في زيادة مدتؾى السرونة الش 
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 ما مدتهى التشظيم الحاتي لجى طمبة الساجدتيخ : ولالدؤال الفخعي األ تفديخ الشتائج الستعمقة ب

 ؟ بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشيةفي 

الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي لدى طمبة السختم ة تبيؽ أن مدتؾى التشغيؼ الذاتي ومجاالتو    

ن كافة مدتؾيات التشغيؼ الذاتي جاءت أجاءت بدرجة عالية، و  والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

الساجدتير في عالي لدى طمبة  مدتؾى التشغيؼ الذاتيلسعظيات تركد عمى أن بدرجة عالية، وىذه ا

 .برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

رشرراد الش دررري فرري برنررام  اإلالسدررتؾى السرت ررع لمتشغرريؼ الررذاتي لرردى طمبررة الساجدررتير  ويسهللاررؽ ت دررير    

ىرررداع والسيرررام والؾاجبرررات ل قررردرتيؼ عمرررى تحد رررد األجررراء مرررؽ خررربلوالتر رررؾي فررري الجامعرررات ال مدرررظيشية 

 بيراتتشاسب مع قدراتيؼ والتخظي  ليرا وتش يرذىا ومتاهعتيرا والرتحهللاؼ  السظمؾ ة مشيؼ كظمبة ماجدتير هحي 

ي لترري تعترضرريؼ فررلقرردرتيؼ عمررى وضررع اسررتراتيجيات و رردائل تتشاسررب مررع التحررديات والسعيقررات ا وكررذلػ

تعررررد مررررؽ الررررذاتي ن ميررررارة التشغرررريؼ أكسررررا  ،ىرررردافيا هرررررعمى السدررررتؾياتأ طريرررري تحقيرررري السيررررام التعميسيررررة و 

ن طمبرة الساجدرتير أو سرا  ،تقران لتمرػ السيرارةالتردريب ومسارسرة اإل إلرىهحاجرة ىري السيارات العميا والتي 

ار رع  دىرات والقردرات الخاصرة بيرا عمرى مرنياء مرحمة البهللاالؾريؾس فقد اكتدبؾا ىذه السياإقد نجحؾا في 

بررز الت دريرات ليرذا أولعرل  ،كثر مسا سيل زيادة مدتؾى التشغيؼ الذاتي في مرحمة الساجدتيرأو أسشؾات 

مثرررل  ،ارات عميرررا فررري الت كيررررفررري مدرررتؾى التشغررريؼ الرررذاتي لظمبرررة الساجدرررتير ىرررؾ امرررتبلكيؼ لسيررر رت ررراااال

وىرذا  ،قرد ترؾاجييؼي وتحردي جسيرع العؾائري التر ،االستشتاج واالسرتقراء وميرارات الت كيرر مرا وراء السعرفيرة

ن التشغرريؼ الررذاتي يحررؾي العد ررد مررؽ السيررارات أ( فرري دراسررتو عمررى Karely, 1993مي )كررده كرراريأمررا 

وىرذه السيرارات  ،سعرفيرةالوراء  مرا والدرمؾال واالنتبراه واسرتخدام ميرارات ،ال رعية التي تتزسؽ االعتقادات

التعميسيرررة دور كبيرررر فررري السشررراى  اعيرررة و ن لمتشذرررئة االجتسأوال برررد  .إلتقانيررراتررردريب مدرررتسر  إلرررىتحتررراج 
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لررررى حريررررة إترررردريب و  إلررررىن ميررررارة تشغرررريؼ الررررذات تحترررراج أحيرررر   ،امررررتبلال ال رررررد لسيررررارة التشغرررريؼ الررررذاتي

وذلرػ مرؽ خربلل تعؾيرده عمرى تشغريؼ وتش يرذ  ،واستقبللية في التعبير عؽ الرذات وتشسيرة ققرة الظالرب بش درو

 ،القرررررارات تخررراذاوتسهللايشررررو مرررؽ  ،دون اعتسرررراد عمرررى االخرررريؽ هاسرررتقبللية ليررروإ السؾكمررررةالسيرررام والؾاجبرررات 

دارتيرررا هذرررهللال إو عمرررى تحسرررل مدررر ولية ذاترررو و و الترررالي قدرتررر ،وتذرررجيعو عمرررى مؾاجيرررة السؾاقرررف السختم رررة

  .ناجح

ىرررذه الدراسرررة ن نترررائ  أمرررا ه رررارق  ومرررؽ الدراسرررات التررري ات قررر  فررري نتائجيرررا مرررع ىرررذه الشتيجرررة نؾعررراً      

     ، (Cohen, 2013)مثرررل دراسرررة كرررؾىيؽ  ،عمرررى مرررؽ الستؾسررر أ التشغررريؼ الرررذاتي ن ندررربة أ إلرررىشرررارت أ

مررا أ ،(Gurcay & Balta, 2013)دراسررة كؾراسرري و الظررا  ،(Jezegou, 2013)دراسرة جيزيقررؾ 

 والردري  وفراسرر، ودراسرة فيالؾقرام (Lemberger & Clemens, 2011) دراسرة ليسبرجرر وكميسشرز

(Velayutham; Aldridge & Fraser, 2012) لردى عيرت نتائجيرا أن مدرتؾى تشغريؼ الرذات فرر

   .جاء مشخ زاً  الظمبة

السخونة الشفدية لجى طمبة الساجدتيخ الدؤال الفخعي الثاني : ما مدتهى تفديخ الشتائج الستعمقة ب

 ؟ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية

دى طمبرررة الساجدرررتير فررري برنرررام  اإلرشررراد الش دررري والتر رررؾي فررري السرونرررة الش درررية لرررتبررريؽ أن مدرررتؾى     

  .جة عاليةبدر  جاءالجامعات ال مدظيشية 

ن ىشرراال العد ررد مررؽ أحيرر   ،مررر متؾقررعأير بدرجررة مرونررة ن دررية مرت عررة ىرؾ ن تسترع طالررب الساجدررتإ    

يرررذه السرحمرررة يهللارررؾن لديرررو مرونرررة ن درررية مشيرررا  وصرررؾلو ل هررررن هالستغيررررات لررردى طالرررب الساجدرررتير تدررراعد

ن لديررو القردرة عمرى تحرردي كافرة الرررعاب التري واجيترو فرري الساضري ومررا أوذلررػ يعشري  ،العمسيرة الستقدمرة

حرد أن السرونرة الش درية ىري أامهللاانية اعتبرار  إلىضافة إ ،ىدافو دون ترددأ زال  تؾاجيو في سبيل تحقيي 
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درى طبيعرة التشذرئة وال نش ،رحمرة الدراسريةىدافو و مؾغيرا فري ىرذه السأ افع التي تدفع هال رد نحؾ تحقيي الدو 

ن يهللاررؾن قررادر عمررى التكيررف مررع الخبرررات ري ليررا دور كبيررر فرري تذررجيع ال رررد هررسرررية الترراالجتساعيررة واأل

   .هو فيسا يرب في مرمحة ال رد نخرا واالوتقبل كل ما ىؾ جد د  ،والسراحل الجد دة في حياتو

أن  إلررى (Martin, Anderson & Thweatt, 1998)تؽ واندرسررؾن وذويرات ر مرراحير  أشررار     

وأن  ،السرونرررة الش درررية تعبرررر عرررؽ مررردى  قررردرة ال ررررد عمرررى أن يهللايرررف اسرررتجابتو هسرررا  تشاسرررب مرررع السؾقرررف

 ،مامررو فرري السؾاقررف السختم ررةأ رررد هالخيررارات والبرردائل الستاحررة عيررؾر السرونررة يعتسررد عمررى مرردى وعرري ال

ن يهللارؾن قرد أىرذا مرا  تؾقرع مرؽ طالرب الساجدرتير ة و وإلى مدى قدرتو عمرى تشغريؼ ذاترو هذرهللال أكثرر مرونر

طبيعررررة  إلررررىيزررررا أويسهللاررررؽ عررررزو ذلررررػ  ،تسهللارررؽ مشررررو خرررربلل السراحررررل الدراسررررية البهللاررررالؾريؾس والساجدررررتير

نيررؼ قررادريؽ عمررى التكيررف أبشرراء الذررعب ال مدررظيشي فرري أاتيررة والبيئيررة الترري يعيذرريا جسيررع الغررروع الحي

رئررة والغررروع االسررتثشائية وىررذا جررزء ميررؼ مررؽ ارت رراا مدررتؾى والعسررل بشجرراح فرري الغررروع الستغيرررة والظا

   .السرونة الش دية لدى ى الء الظمبة

 ,Yokus)  ؾكس ودراسة ،(2008وىذه الشتائ  تت ي مع نتائ  دراسة كل مؽ دراسة غزال )

حي  أعيرت نتائ  ىذه الدراسات أن مدتؾى السرونة الش دية لدى الظمبة في الجامعات ( 2015

  .س جاء مرت عوالسدار 

 ت دير الشتائ  الستعمقة هالد ال ال رعي الثال :

ىررل ىشرراال فررروق ذات داللررة احرررائية فرري مدررتؾى التشغرريؼ الررذاتي ومجاالتررو لرردى طمبررة الساجدررتير فرري 

السدررتؾى  ،الجامعررة ،برنررام  االرشرراد الش درري والتر ررؾي فرري الجامعررات ال مدررظيشية تبعررا لستغيرررات )الجررشس

 .الدراسي(

 سئمة التالية :عؽ ىذا الد ال األويت را 
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حرؤؤؤائية فؤؤؤي مدؤؤؤتهى التشظؤؤؤيم الؤؤؤحاتي ومجالتؤؤؤو إ: ىؤؤؤل ىشؤؤؤاك فؤؤؤخوق ذات دللؤؤؤة  ولاأل  دؤؤؤؤالال    

 رشؤاد الشفدؤي والتخبؤهي فؤي الجامعؤات الفمدؤطيشية تبعؤاا لجى طمبة الساجدتيخ فؤي بخنؤامج ال السختمفة 

   .لستغيخ الجشذ

مدررررتؾى التشغرررريؼ الررررذاتي فرررري ق ذات داللررررة إحررررائية دم وجررررؾد فرررررو عررر مررررؽ نتررررائ  الدراسررررة  تبررريؽ

 الساجدرتير فري برنرام  اإلرشراد الش دري والتر رؾي فري الجامعرات ال مدرظيشيةلردى طمبرة  السختم ة مجاالتوو 

 .حدب متغير الجشس

حير   ،ن مدتؾيات تشغيؼ الذات لردى الظمبرة الساجدرتير مرؽ كربل الجشدريؽ متدراويةأتدل ىذه الشتيجة    

ن الظمبرة مرؽ أتغيرر الجرشس و الترالي يغيرر لرد شا ائ  عردم وجرؾد فرروق ذات داللرة تعرزى لسوضح  الشترأ

 .تذكركبل الجشديؽ قادريؽ عمى تشغيؼ ذواتيؼ دون وجؾد فروق 

 & Tomarken)ويسهللاررؽ ت دررير ىررذه الشتيجررة فرري ضررؾء مررا أشررار إليررو تؾمرراركؽ وكيرشرريشبؾم 

Kirschenbaum, 2002)  ؾامررل التري ليررا دور كبيررر فري الترررقير عمررى العد ررد مرؽ الع إلررىحيرر  أشرار

ىسيررا نسرر  التشذررئة االجتساعيررة الدررائدة أ و  ،والثقافيررة جتساعيررةواالل البيئررة قردرة ال رررد لتشغرريؼ ذاتررو، كالعؾامرر

ىررررداع واالسررررتراتيجيات البلزمررررة لتش يررررذىا يذررررجع عمررررى االسررررتقبللية فرررري وضررررع األ فرررري السجتسررررع والررررذي

 .وتقؾيسيا وتحقيي الشجاح فييا

ظالبرررة الجامعيرررة فررري برنرررام  صررربح لأ ،السجتسرررع ال مدرررظيشي لظبيعرررة الغرررروع التررري يعيذررريا اً نغرررر 

 .فري العد رد مرؽ السؾاقرف السجتسع يهللاراد ال يقرل عرؽ دور الظمبرة الرذكؾرمهللاانو ودور كبير في الساجدتير 

اة ن طبيعررة الحيررأمدرر ولية الكثيررر مررؽ األمررؾر، حيرر   حسررلتغمررب مجرراالت الحيرراة وتأ ويعتسررد عمييررا فرري 

ن أتير فررري الجامعرررات ال مدرررظيشية عمرررى الظالبرررات فررري برنرررام  الساجدرررأجبررررت ي نعيذررريا والغرررروع التررر

ىرداع أ هاتخراذ القررار وتش رذ مرا خظظر  مرؽ فتقرؾم  ،ومثابرتيرا تتحسل مؽ مد وليات وصسؾد ىذه الظالبرة
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كررؾن فرري ن توتدررعى دائسررة أل وتؾاجررو الرررعاب وتتحررداىا وتتكيررف مررع جسيررع الغررروع الترري تجبررر عمييررا

األمر الذي يجعميا تتذرارال مرع  الرذكؾر فري الكثيرر مرؽ  ،مدتؾى متقدم مؽ التشافس مع الظبلب الذكؾر 

مجرراالت الحيرراة، ومررا يحرردث فييررا مررؽ مذررهللابلت ومؾاقررف، وأكثررر قرردرة عمررى تحد ررد أىرردافيؼ، ومتاهعتيررا، 

ألمرؾر مرؽ شرررنيا أن وتقييسيرا، واالسرتجاهة لكرل مرا يحردث مرؽ تظرؾرات هذررهللال مرشغؼ وإيجرابي، كرل ىرذه ا

ىدافرو ومحترؾاه أ رشاد  ؾجرو فري ن برنام  اإلإف كذلػ ذواتيؼاالناث قادريؽ عمى تشغيؼ تجعل مؽ الذكؾر و 

ي نررؾا مررؽ أفالسيررام والسدرر وليات مذررتركة دون م انرراث أذا كررانؾا ذكررؾر إالظمبررة هغررض الشغررر عسررا  إلررى

د كربل الجشدريؽ يجعرل مرؽ االخرتبلع لمرتعمؼ عشرن الدافعيرة العاليرة إذلػ فر إلىضافة إ ،التسييز بيؽ الظمبة

لمظالرررب  ي فذرررل يدرررببأالشجررراح و  إلرررىن كررربل الجشدررريؽ يدرررعى و وجرررؾد فرررروق بيشيسرررا غيرررر مؾجرررؾد ألأ

ن ال يقل عؽ تقد ر جيد جدا فري السعردل التراكسري وعبلمرة أفي السعدل التراكسي والذي  شبغي شهللااليات إ

 .70%الشجاح في كل مادة ماال يقل عؽ 

مرررع نتررررائ  هعرررض الدراسررررات فيسرررا  تعمرررري هستغيرررر الجررررشس، مثرررل دراسررررة   رررريتتترررائ  الحاليرررة ن الشإ

 ,Lemberger & Clemens) ودراسررة ليسبرجررر وكميسشررز ،(Zimmerman, 2010)زيسرمرران 

 إلررىوالترري أعيرررت نتائجيررا عرردم وجررؾد فررروق دالررة إحرررائيًا فرري مدررتؾى تشغرريؼ الررذات تعررزى  ،(2011

 .متغير الجشس

أعيرررت نتائجيرا فررروق ذات داللررة إحرررائية  الترري (Jezegou,2013)دراسررة جيزيقرؾ مررع واختم ر     

 .متغير الجشس، وجاءت ال روق لرالح اإلناث إلىفي مدتؾى تشغيؼ الذات تعزى 

ىل ىشاك فخوق ذات دللة احرائية في مدتهى  :الثاني تفديخ الشتائج الستعمقة بالدؤال

رشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات لساجدتيخ في بخنامج ال لجى طمبة االتشظيم الحاتي ومجالتو 

  .(القجسجامعة  ،الشجاحجامعة  ،)جامعة الخميلالفمدطيشية تبعا لستغيخ الجامعة 
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وجؾد فروق ذات داللة إحرائية في مدتؾى التشغيؼ الذاتي حرائي التحميل اإل نتائ  مؽتبيؽ      

تبعًا  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشيةالساجدتير في برنام  ومجاالتو لدى طمبة 

 لسدتؾى التشغيؼمتغير الجامعة  حدب إحرائياً لستغير الجامعة، وتبيؽ أن كافة السقارنات الثشائية دالة 

، وطمبة جامعة لخميل، وطمبة جامعة القدس)جامعة ا الذاتي هذهللال عام في كافة الجامعات ال مدظيشية

 .الشجاح(

ىؾ وجؾد الدبب خمف وجؾد ىذه ال روق لرالح جامعة الشجاح  نأالداهقة ؽ ت دير الشتيجة ويسهللا    

 في مرحمة الساجدتير ن يهللاؾن الظالب محؾر العسمية التعميسية وخرؾصاً أفمد ة لمجامعة تقؾم عمى 

 التعميسيةىداع عمى الظمبة في تحقيي األ عتساداالبا ؽ في فمد ة الجامعة في مدى ن ىشاال تأحي  

هاالعتساد عمى الجانب  السؾاد ومحتؾاىا ن السعا ير الستبعة في البرنام  مؽ حي  طبيعةإف كذلػ

تمف اختبلع نؾعيًا عؽ دوات ووسائل التقؾيؼ تجعل مؽ البرنام  يخأكثر مؽ الشغري وطبيعة أالتظبيقي 

   .خرى خرى في الجامعات األالبرام  األ

 ،اختم   مع نتائ  ىذا الستغير في الدراسة الحالية أو ت ق ا التي الداهقة وفيسا  تعمي هالدراسات    

بيؽ طمبة الجامعات سؾاء عمى صعيد  تشاول  ال روق اسات در  ؼ تجد الباحثة مؽ خبلل هحثيامف

 .تغير الجامعةفي مدتؾى التشغيؼ الذاتي تبعًا لس البهللاالؾريؾس والساجدتير

ىشاك فخوق ذات دللة احرائية في مدتهى  : ىل الثالث تفديخ الشتائج الستعمقة بالدؤال    

رشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج ال التشظيم الحاتي ومجالتو 

 .سشة ثانية( ،أولى)سشة الفمدطيشية تبعا لستغيخ السدتهى الجراسي 
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غررريؼ الرررذاتي ومجاالترررو وجرررؾد فرررروق ذات داللرررة إحررررائية فررري مدرررتؾى التش مرررؽ نترررائ  الدراسرررة تبررريؽ    

حدررب  الساجدررتير فرري برنررام  اإلرشرراد الش درري والتر ررؾي فرري الجامعررات ال مدررظيشيةلرردى طمبررة السختم ررة 

   .متغير السدتؾى الدراسي

وجرررؾد فرررروق ذات داللرررة إحررررائية فررري مدرررتؾى تشغررريؼ تعرررزى وأعيررررت الشترررائ  الستعمقرررة بيرررذا الدررر ال    

 .ق لرالح طمبة الدشة الثانيةوجاءت ال رو  ،لستغير السدتؾى الدراسي

 إلرىعرزى مدرتؾى التشغريؼ الرذاتي ي الثانيرة فريوجرؾد فرروق لررالح طمبرة الدرشة ن أويسهللاؽ ت دير ذلػ     

فرالخبرات التري  ؛ مرع مررور الؾقر  كداللرة خبررة الظالرب تتغيرر الش درية لمظالربالسعرفية والقردرة  أن البشية

بدرجررة كبيرررة فرري تررراكؼ الخبرررات والتجررارب الدرراهقة مسررا  زيررد  يررة ليررا ترررقروالسرحمررة العسر  يسرر بيررا الظالررب

 لررد يؼو  خبرررةكثررر أىررؼ  الدراسرري سدررتؾى العمررى فرري ن الظمبررة األإو التررالي فرر ،ترروتشغرريؼ ذا مررؽ قدرتررو عمررى

 .(Jezegou, 2013) فزلأالقدرة عمى تشغيؼ ذواتيؼ هرؾرة 

وضررررورة تشغررريسيؼ لرررذواتيؼ، هسرررا يخررردم أن طمبرررة الدرررشة الثانيرررة يذرررعرون هرىسيرررة  إلرررىىرررذا هاإلضرررافة     

، حيرررر   ررررزداد عمررررى مذررررارع نيايررررة مرحمررررة الساجدررررتيرتحقيرررري أىرررردافيؼ خرؾصررررًا أنيررررؼ  رررررون أن درررريؼ 

حيرر   ،لييررا و ررذلؾا مررا بؾسررعيؼ لبمؾغيرراإالترري طالسررا سررعؾ التعميسيررة إحداسرريؼ هرىسيررة تحقرريقيؼ لؤلىررداع 

مرحمرة كتاهرة الرسرالة  ذلػ دخؾل الظمبة فري لىإضف أ ،مة مؽ السراحل اليامة في حياتيؼتعد ىذه السرح

ن ىذه السرحمة تتظمب مرشيؼ التخظري  بدرجرة كبيررة لسرا  رراد كتابترو هحير   تحقري اليردع مرؽ إالجامعية ف

تسررام مدررتؾى إال هعررد إولررى وىررذا لررؽ يهللاررؾن ىررذا يعتسررد عمررى الظالررب هالدرجررة األكررل فرررل مررؽ الرسررالة و 

 .استيا في درجة الساجدتيرمعيؽ مؽ السؾاد الدراسية السظمؾب در 

وفررري ضرررؾء نترررائ  الدراسرررات الدررراهقة الستعمقرررة بيرررذا السؾضرررؾا، وجررردت الباحثرررة أن الشترررائ  الحاليرررة       

والرردري  مثررل: دراسررة فيالؾقررام  ،ات قرر  مررع نتررائ  هعررض الدراسررات فيسررا  تعمرري هستغيررر السدررتؾى الدراسرري
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 ،Jezegou,2013))اسرة جيزيقرؾ ودر  ،(Velayutham, Aldridge & Fraser,2012) وفراسرر

متغيررررر  إلرررىوالتررري بيشرررر  نتائجيرررا وجررررؾد فرررروق ذات داللررررة إحررررائية فرررري مدرررتؾى تشغرررريؼ الرررذات تعررررزى 

 .عمىلح طمبة السدتؾى الدراسي األوجاءت ال روق لرا الدراسي، السدتؾى 

 ت دير الشتائ  الستعمقة هالد ال ال رعي الراهع:

لررردى طمبررة الساجدرررتير فرري برنرررام  دررتؾى السرونرررة الش دررية ىررل ىشررراال فررروق ذات داللرررة احرررائية فررري م

 السدتؾى الدراسي( ،الجامعة ،رشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية تبعا لستغيرات )الجشساإل

ىل ىشاك فخوق ذات دللة احرائية في مدتهى السخونة  : الخابع تفديخ الشتائج الستعمقة بالدؤال

رشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية تبعا ل تيخ في بخنامج االشفدية لجى طمبة الساجد

 .لستغيخ الجشذ

مدتؾى السرونة الش دية لدى طمبة  في فروق ذات داللة إحرائية وجؾد عدممؽ الشتائ  تبيؽ    

ن أتبعًا لستغير الجشس، حي  الساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية 

 .متداوية  دية بيؽ الذكؾر واإلناثالسرونة الش مدتؾى 

ن طبيعة السجتسع ال مدظيشي مجتسع مت تح غير مشغمي عمى ن دو ويتيح مداحة أوترى الباحثة    

وخؾض التجارب  ،ا  هاآلخريؽواالنخر  ،ندماجواال هاالطبلا،مؽ الحرية ألفراده ويدسح ليؼ كبيرة 

و التالي تزداد  ،نثىأو أمجابية الرعاب لكبل الظرفيؽ ذكر  وليات و وتحسل السد ،الحياتية السختم ة

يزا يسهللاؽ ت دير أو  ،كظمبة ماجدتير قدرتيؼ عمى التكيف مع مختمف الغروع الرعبة التي تؾاجييؼ

استيؼ في برنام  ذلػ هرن كبل الجشديؽ مؽ الظمبة  ؾاجيؾن ن س التحديات والسيام االكاديسية خبلل در 

فالذكؾر  ن وجدت هسدتؾى هدي  جداً إل ال روق بيؽ الظمبة والظالبات و رشاد مسا يجعإلالساجدتير في ا
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خرى وىذا يقمل مؽ ال روق بيؽ الجشديؽ لظمبة في مدتؾى أناث في جؾانب  ت ؾقؾن في جؾانب واإل

 .السرونة الش دية 

( Sahin Baltaci 2015)، karatas كرتاس و التيدي وىذه الشتائ  تت ي مع نتائ  دراسة كل مؽ   

حرائية في مدتؾى السرونة إعدم وجؾد فروق ذات داللة  إلى( والتي تذير 2008غزال )آل ودراسة 

 .لستغير الجشس الش دية تعزى 

والتي  (Yokus, 2015) ؾكس ( ودراسة 2015وتختمف مع نتائ  دراسة كل مؽ جعيص )    

الش دية تعزى لستغير الجشس لرالح  حرائية في مدتؾى السرونةإوجؾد فروق ذات داللة  إلىشارت أ

  .الذكؾر

ىل ىشاك فخوق ذات دللة احرائية في مدتهى السخونة : خامذال تفديخ الشتائج الستعمقة بالدؤال

 رشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية تبعاا لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج ال الشفدية 

 .(القجس ،الشجاح ،)جامعة الخميل لستغيخ الجامعة

لدى طمبة السرونة الش دية وجؾد فروق ذات داللة إحرائية في مدتؾى مؽ نتائ  الدراسة تبيؽ     

تبيؽ لستغير الجامعة، و  تبعاً  ال مدظيشيةالساجدتير في برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات 

  .متغير الجامعة حدب إحرائياً دالة أن كافة السقارنات 

دى طمبة الساجدتير في حي  ارت اا ندبة السرونة الش دية لمؽ الشتائ  الداهقة  ديرويسهللاؽ ت     

طبيعة السؾاد الدراسية في برنام  الساجدتير في جامعة الشجاح الذي تشسي وتظؾر  إلى جامعة الشجاح

مؽ  زيد مسا االجتساعي وال كري في الجامعة  ن تاحاال إلى هاإلضافة ،السرونة الش دية لدى طمبتيا

  .لسرونة لدى طمبتيا هذهللال ممحؾيمدتؾى ا
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حرائية في مدتهى السخونة إىل ىشاك فخوق ذات دللة : الدادستفديخ الشتائج الستعمقة بالدؤال 

 الفمدطيشية تبعاا رشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات لجى طمبة الساجدتيخ في بخنامج ال الشفدية 

 .ثانية(سشة  ،أولى)سشة لستغيخ السدتهى الجراسي 

الساجدتير في تبيؽ عدم وجؾد فروق ذات داللة إحرائية في مدتؾى السرونة الش دية لدى طمبة    

 .حدب متغير السدتؾى الدراسي برنام  اإلرشاد الش دي والتر ؾي في الجامعات ال مدظيشية

لشغر عؽ ن طمبة الساجدتير عمى درجة مؽ السرونة الش دية هغض اأجة ىذه الشتيويسهللاؽ ت دير      

تستع طمبة الساجدتير بدرجة عالية مؽ السرونة مؽ خبلل خبراتيؼ حي  ي ترض  ،لسدتؾى الدراسي ليؼا

كاديسية ولد يؼ مخزون ىام مؽ األفي مرحمة متقدمة مؽ حياتيؼ  وىؼ حالياً  ،الداهقة التي مرو بيا

االجتساعية واالست ادة مؽ وتحسل الزغؾ  الش دية و عمى التكيف والترقمؼ مع الغروع السختم ة  القدرة

و التالي يجعميؼ قادريؽ عمى التستع هسدتؾى مشاسب مؽ  ،خبراتيؼ الداهقة في مؾاجية ىذه الزغؾ 

ن السدتؾى الدراسي في الساجدتير يختمف عشو في البهللاالؾريؾس ف ي أذلػ  إلىضف أ ،السرونة الش دية

 أولىمؽ سشة  متداداي البهللاالؾريؾس فيشاال ما فأ ،وسشة قانية فالسدى قريب أولىالساجدتير ىشاال سشة 

ن طمبة أكسا  ،وسشة راهعة أولىسشة راهعة مسا يجعل ال روق تغير هذهللال واضح بيؽ سشة  إلى

عباء األ مؽ السرونة الش دية وتحسل قدريهللاؾن لد يؼ ل لد يؼ تجر ة حياتية ت ىميؼ الساجدتير

  .ةوالسد وليات والعسل عمى تحقيقيا في عروع غير اعتيادي
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 التهصيات :
 تية آلاقذتيا قدم  الباحثة التؾصيات افي ضؾء الشتائ  التي تؾصم  الييا الدراسة ومش

ضرورة عسل برام  مذتركة بيؽ الجامعات ال مدظيشية في برنام  ماجدتير اإلرشاد الش دي والتر ؾي  -

 .الجامعاتحتى تكؾن ىشاال تكاممية في األىداع والخظ  والبرام  الدراسية بيؽ ىذه 

ضرورة االىتسام هالبرام  التعميسية عمى مدتؾى السدارس ومدتؾى الجامعة في مرحمة البهللاالؾريؾس  -
لعميا وذلػ مؽ خبلل وضع مداقات بتشسية القدرات البلزمة لشجاح الظالب في مرحمة الدراسات ا

 نذظة مشيجية وال مشيجية تظؾر القدرة عمى التشغيؼ الذاتي والسرونة الش دية.أو 

جراء دراسات عمى مدرسي برام  الساجدتير والدكتؾراه في الجامعات ال مدظيشية لسعرفة اقتراح إ -

  .ا عمى التؾافي الؾعي ي لد يؼسمدتؾى التشغيؼ الذاتي والسرونة الش دية ومدى ترقيرى
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دمحم الدررعيد ابررؾ  :ترجسررة ) .السخونؤؤة الشفدؤؤية إلؤؤىالطخيؤؤق  .(2002) .عمررؼ الررش سالجسعيررة االمريهللايررة ل

   .جامعة االسهللاشدرية ،كمية التر ية بدمشيؾر ،قدؼ عمؼ الش س ،(الحبلوة

نؤؤؤا لؤؤؤجى طالبؤؤؤات رشؤؤؤادي مقتؤؤؤخح لديؤؤؤادة مخونؤؤؤة األ إفاعميؤؤؤة بخنؤؤؤامج  .(2008) .سرررحيإ ءوال ،حدررران

 .غزة ،سبلميةالجامعة اإل ،ر غير مشذؾرةرسالة ماجدتي ،سالمية بغدةالجامعة ال
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 طمب تحكيم اداتي الجراسة

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا    

 جامعة الخميل 

 كمية التر ية 

 قدؼ عمؼ الش س 

الساجدتير  \لعميا الدراسات ا  

 السحترم  ..................................االستاذ الدكتؾر ال اضل

 الدبلم عميهللاؼ ورحسة هللا و ركاتو :

التشظيم الحاتي وعالقتو بالسخونة الشفدية لجى تقؾم الباحثة هإجراء دراسة عمسية هعشؾان: "

"، وذلػ لمحرؾل الجامعات الفمدطيشية طمبة الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في 

لذا قام  الباحثة بتظؾير استبانتان لقياس التشغيؼ  ،عمى درجة الساجدتير في االرشاد الش دي والتر ؾي 

 .الذاتي والسرونة الش دية

ذا كان إاتكؼ هذرن فقرات االستبيان فيسا رأيهللاؼ ومقترح هإبداءلذا نرجؾ مؽ حزرتكؼ التكرم 

و أية اقتراحات أو  ،و شائيا المغؾي  ،ومدى انتساء كل فقرة لمسجال السحدد ليا ،سبمشاسبا او غير مشا

  .ىداع الدراسة الحاليةأ تعديبلت ترونيا مشاسبة لتحقيي 

مع لالص                                                                                    

 الذكخ والتقجيخ 
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 اٌثُؼذ ا٤ٚي: ٚضغ ا٤٘ذاف ٚذؽذ٠ذ٘ا  

      .أِرٍه اٌمذسج ػٍٝ اخر١اس ا٤٘ذاف إٌّاعثح ٌخطح اٌؼًّ  .1

      .أ١ًِ ٌرط٠ٛش ٚذؼذ٠ً ا٤٘ذاف ؼغة اٌرغ١١شاخ اٌؽاصٍح  .2

      .ِٓ طش٠مح تؤوصشٌٟ ٘ذف ِا افىش فٟ ذؽم١ك اٌٙذف  ػٕذِا ٠ىْٛ  .3

      .ال ذؼ١مٕٟ اٌرؽذ٠اخ فٟ عث١ً ذؽم١ك أ٘ذافٟ  .4

       .اِرٍه اعرشاذ١ع١اخ ِؼشف١ح ِرٕٛػح ٌرؽم١ك أ٘ذافٟ  .5

      .ػٕذِا أعػ فٟ ذؽم١ك أ٘ذافٟ شمرٟ تٕفغٟذض٠ذ   .6

      .رمث١ٍحاال٘ذاف اٌّغإٌعاغ ٠ض٠ذ ِٓ ِغرٜٛ طّٛؼٟ فٟ ذط٠ٛش   .7

ٚاْ وأد غ١ش فؼاٌح فٟ ذؽم١ك  اٌطش٠مح ٔفغٙاذىشاس أصش ػٍٝ   .8

 .اال٘ذاف

     

      .اعرثذي أفىاسٞ ٚأ٘ذافٟ فٟ اٌّٛالف اٌطاسئح  .9

      .ِشاسوح ا٢خش٠ٓ فٟ اٌرخط١ظ ٚاٌرٕف١ز ٌرؽم١ك اال٘ذاف اٌٝأ١ًِ   .11

      .اٌرضَ تاٌرؼ١ٍّاخ اٌالصِح ٌؼًّ أٞ ِّٙح ِطٍٛتح  .11

      .أشؼش تّغئ١ٌٚح أخالل١ح ذعاٖ أ٘ذافٟ فٟ اٌؽ١اج  .12

 اٌثُؼذ اٌصأٟ: ِشالثح اٌزاخ ِٚالؼظرٙا

      .أشؼش تاٌرخثظ ػٕذِا أؼاٚي ذغ١١ش اٌٙذف أٚ اٌطش٠مح ٌرؽم١مٗ  .13

      .ال أذاتغ ِا أفؼٍٗ ؼرٝ ٠ٕثٕٟٙ ا٢خش٠ٓ ٌزٌه  .14

      .أذاتغ ٔرائط لشاساذٟ تؼذ فرشج ط٠ٍٛح ِٓ اذخار٘ا  .15

      .أفىش وص١شاً فٟ و١ف١ح أدائٟ ٚعثً ذط٠ٛشٖ  .16

      .أشؼش تشٟء ِٓ اٌمٍك ػٕذ اٌثذء ترٕف١ز ِا ذُ ذؽذ٠ذٖ ِٓ أ٘ذاف  .17

      .تاٌّٙاَأسوض أرثاٟ٘ تشىً واٍف أشٕاء ل١اِٟ   .18

      .أضغ أ٘ذافٟ ٚأسالة ِغاس اٌرمذَ ٔؽٛ ذؽم١مٙا  .19

      .أٚظٗ راذٟ ٔؽٛ اعرغالي اٌٛلد تفاػ١ٍح  .21

      .أٚظف االعرشاذ١ع١اخ اٌثذ٠ٍح ؼاي فشً االعرشاذ١ع١اخ اٌؽا١ٌح  .21

      .أتذٞ اشٕاء اٌّّٙح ا٘رّاِاً ػا١ٌاً فٟ اْ ٠ىْٛ أدائٟ تؤفضً ِغرٜٛ  .22

       .أذّٕٝ أْ أوْٛ دائّاً فٟ االذعاٖ اٌصؽ١ػ  .23

      .ألاسْ أدائٟ اٌؽاٌٟ فٟ أٞ ِّٙح تؤدائٟ فٟ اٌغاتك  .24

       .تا٢خش٠ٓ ِٓ ٔفظ اٌّغرٜٛ ٚاٌمذساخألاسْ أدائٟ   .25

 اٌثُؼذ اٌصاٌس: اٌرم١١ُ ٚاٌؽىُ اٌزاذٟ 

      .ٌذٞ ِشىٍح فٟ اٌؽىُ ػٍٝ ا٤ِٛس تصٛسج ِٛضٛػ١ح  .26

      .أظذ أوصش ِٓ طش٠مح ٌرم١١ُ أدائٟ  .27

      .أذ١ّض تغشػح اٌرم١١ُ ٚاٌؽىُ ػٍٝ ا٤ش١اء  .28

      .ِؽذدجٚأؼىُ ػٍٝ أػّاٌٟ فٟ ضٛء ِؼا١٠ش ٚاضؽح   .29

      .ِٓ أخطائٟ فٟ اٌّٛالف اٌرؼ١ّ١ٍح اٌّغرمث١ٍح أذؼٍُ  .31

      .أضغ ِؼ١اس ِٕاعة ٌىً ٘ذف أس٠ذ ذؽم١مٗ  .31

      .أعرف١ذ ِٓ اٌّالؼظاخ اٌّمذِح ٌٟ ِٓ ا٢خش٠ٓ ٌرؽغ١ٓ أدائٟ  .32

       .إٌٙا٠ح اٌٝاٚظف اٌرم١١ُ تّشاؼٍٗ اٌّخرٍفح ِٓ اٌثذا٠ح   .33

      .اٌرؼ١ّ١ٍحفٟ ِشؼٍح اٌرخط١ظ ٚاٌرٕف١ز ٌٍّٛالف  ال١ُ ِغرٜٛ ذفى١شٞ  .34
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      .أشؼش تؼذَ اٌشضا ػٕذ ذم١١ُ ا٤ػّاي ٚاٌّٙاَ اٌرؼ١ّ١ٍح  .35

       .ا٤ؼىاَ اٌؼاطف١ح أوصش ِٓ اٌؼمال١ٔح فٟ ذم١١ُ ا٤داء اٌٝأ١ًِ   .36

      .أفىش تٕرائط أفىاسٞ اٌّغرمث١ٍح  .37

رم٠ُٛ ٌٙا فٟ ؼاي ظٙٛس ٌذٞ اعرؼذاد ٌرغ١١ش اإلظشاءاخ ٚطشق اٌ  .38

 .ِؼط١اخ ظذ٠ذج

     

      .أل١ُ راذٟ ػٍٝ أعاط اٌر١١ّض فٟ ا٤داء  .39

 اٌثُؼذ اٌشاتغ: االعرعاتح اٌزاذ١ح 

ألَٛ ترغ١١ش طش٠مرٟ فٟ اٌؼًّ ارا ٚاظٙرٕٟ ِشىٍح فٟ اٌرؼاًِ ِغ   .41

  .اٌّٛالف

     

      .ذضداد دافؼ١رٟ فٟ ؼاي اٌرمذَ ٔؽٛ ذؽم١ك ا٤٘ذاف  .41

      .ؼش تاسذ١اغ أشٕاء ل١اِٟ تؼًّ ِاأش  .42

      .أفىش وص١شاً لثً أْ أتذأ اٌؼًّ فٟ أٞ ِٛلف  .43

      .أذمثً ا٤ِش ؼ١ٓ ذىْٛ إٌرائط غ١ش ِشض١ح  .44

       .ٌذٞ ػّك فٟ سإ٠ح ٚذم١١ُ ا٤ؼذاز ٚاٌّعش٠اخ اٌؽا١ٌح  .45

      .اٌصؼةأذؽىُ تّشاػش اٌض١ك اٌرٟ ذٕراتٕٟ أشٕاء اٌؼًّ   .46

      .ذفى١شٞ ِٓ اظً ِغا٠شج اٌرغ١شاخ اٌّغرّشجأو١ف   .47

      .أذًّٙ فٟ اذخار لشاساذٟ  .48

      .ال أورفٟ تّا ألشأٖ فٟ إٌص، تً أذّؼٓ تٗ الورشف ِا ٠خف١ٗ إٌص  .49

      .أغ١ش أ٠ٌٛٚاذٟ اعرعاتح ٌطث١ؼح اٌرغ١شاخ  .51
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(1 ب،  ممحق (

برهرتو الولية السخونة الشفدية  مقياس  

اس
ػ

أ
ذة

ش
 ب

ض
 

ض
اس

ػ
 أ

َذ
حا

 م

ق
اف

ى
 م

ذة
ش

 ب
ق

اف
ى
 م

 الشقم الؼبـــــــاسة

 1 اذخز لشاساذٟ تٕفغٟ فٟ ِؼظُ االٚلاخ      

 2 ٌذٞ اٌعشأج ٌّٛاظٙح اٌٛالغ ِّٙا واْ اٌرؽذٞ      

ػٕذِا أعػ فٟ ؼً ِشىٍح أظذ ِرؼح فٟ اٌرؽشن ٌؽً      

 ِشىٍح أخشٜ   

3 

اعرّغ ٣ٌخش٠ٓ شُ ألشس  أْ اٌٝاػرثش سأ٠ٟ اٌؽاٌٟ ِثذئٟ      

 اٌشأٞ إٌٙائٟ 

4 

 5 أعؼٝ ٌثٕاء ػاللاخ اظرّاػ١ح ِغ ا٢خش٠ٓ      

 6   .اػرشف تاٌخطؤ ارا الرٕؼد تٛظٙح إٌظش اٌّخاٌفح     

 7 اشؼش تاٌخٛف ِٓ ِٛاظٙح اٌّشىالخ اٌطاسئح     

 8  .اعؼٝ ٌرؽم١ك ا٘ذافٟ فبِّٕٟٔٙا وأد اٌؼمثاخ      

ْ اٌخالف فٟ اٌشأٞ ضشٚسج إلششاء اٌرفى١ش أإِٓ تؤ       9 

 11 ٌذٜ ؼة اعرطالع ٚسغثح فٟ ِؼشفح ِاال اػشفٗ      

اػرمذ أْ اٌؽ١اج اٌّص١شج ٟ٘ اٌرٟ ذٕطٛٞ ػٍٝ ِشىالخ      

 ٔغرط١غ ِٛاظٙرٙا

11 

أشاسن أعشذٟ فٟ ِٛاظٙح ٚؼً اٌّشاوً اٌّرٕٛػح اٌرٟ      

 ذٛاظٕٙا 

12 

ٌٟ شخص١ح ٌط١فح ٚل٠ٛحأْ ذىْٛ  اٌٝأ١ًِ       . 13 

اسفض اٌم١اَ تاٌّٙاَ اٌرٟ ٠ىٍفٕٟ تٙا ا٢خش٠ٓ ارا ذؼاسضد      

 ِغ أفىاسٞ

 

14 

 15 اسذثه ػٕذِا أٚاظٗ ِٛالف ظذ٠ذج ال خثشج ٌٟ تٙا      

 16 اشؼش تاٌؽشض ػٕذ االذصاي تآخش٠ٓ ال اػشفُٙ      

 17 اشؼش تمٍك شذ٠ذ ػٕذ فشٍٟ فٟ اٌرؼث١ش ػٓ أفىاسٞ     

  18 أذغٍة ػٍٝ غضثٟ ِٓ ا٢خش٠ٓ ٚتغشػح      

 19 اؼرشَ اٌّصً اٌؼ١ٍا ٚاٌم١ُ اإلٔغا١ٔح ِّٙا ذىٓ اٌظشٚف      

 21 اعرط١غ ِؼاٌعح تؼض اٌّشىالخ فٟ ٚلد ٚاؼذ     

 21 اطٍة اٌّغاػذج ِٓ ا٢خش٠ٓ ٚلد اٌؽاظح      

 22 أذؼاطف ِغ أؼضاْ ا٢خش٠ٓ ٚأفشاؼُٙ      

اٌمذسج ػٍٝ اٌرى١ف إٌفغٟ ِغ اٌظشٚف اٌّرغ١شج ٌذٞ       23 

 24 اٌؽ١اج تإٌغثح ٌٟ راخ ِؼٕٝ ٚ٘ادفح     

اعرط١غ اْ أعػ فٟ ذؽم١ك ا٘ذافٟ فٟ اٌؽ١اج ػٍٝ اٌشغُ      

ذٛاظٙٙآِ اٌصؼٛتاخ اٌرٟ  . 

25 

 26 أ١ًِ اٌٟ اعرؼادج ذٛاصٟٔ إٌفغٟ تؼذ ا٤صِاخ     

ّٛالف اٌؽ١اذ١ح اٌصؼثح ٌذٞ أضثاط راذٟ فٟ اٌ       27 
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 الشقم الؼبـــــــاسة

 28 اؼرً ِشوض اٌصذاسج فٟ ؼً اٌّشىالخ اٌصؼثح     

 29 اعرط١غ اٌرغٍة ػٍٝ ِشىالذٟ دْٚ أفؼاي ٚذٛذش     

اشؼش أْ فُٙ ِشاػش ا٢خش٠ٓ ١ٌُِٚٛٙ ٘ٛ اٌطش٠ك ٌٍٕعاغ      

 فٟ الاِح ػاللح ِؼُٙ

31 

 31  اٌرعاسب اٌّمٍمح ال ذئشش ػٍٝ خططٟ اٌّغرمث١ٍح     

 32 اعرمثً اٌؽ١اج ترفاإي ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌرؽذ٠اخ     

 33 ا٠ّأٟ تاهلل ٠خفف ػٕٟ اٌّصاػة فٟ اٌؽ١اج      

 34 اِرٍه لذسا ِٓ اإلسادج ٚاٌّصاتشج ذئٍٕٟ٘ ٌٍٕعاغ فٟ اٌؽ١اج      

ٌذٞ اٌمذسج ػٍٝ ضثظ أفؼاالذٟ ٚاٌرؼاًِ ِغ االخش٠ٓ      

ِٚشاػشُ٘ؼغة أفؼاالذُٙ  . 

35 
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 استبانة التشظيم الحاتي والسخونة الشفدية بذكميا الشيائي

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة الخميل 

 كمية التر ية 

 قدؼ عمؼ الش س 

 الساجدتير  \الدراسات العميا 

 ......................عزيزي الظالب/ عزيزتي الظالبة

 تحية طيبة و عد:

التشظيم الحاتي وعالقتو بالسخونة الشفدية لجى طمبة ية هعشؾان: "تقؾم الباحثة هإجراء دراسة عمس   

"، وذلػ استكسااًل الساجدتيخ في بخنامج الرشاد الشفدي والتخبهي في الجامعات الفمدطيشية 

 .لستظمبات الحرؾل عمى درجة الساجدتير في االرشاد الش دي والتر ؾي مؽ جامعة الخميل

تح  الدرجة )×( فقرات االستبانة السرفقة، وذلػ بؾضع إشارة  راجيًا مشكؼ التكرم هاإلجاهة عمى

التي ترونيا معبرة عشكؼ، عمسًا هرن السعمؾمات التي ستقدمؾنيا سؾع تدتخدم ألغراض البح  العمسي 

      .فق 

 شاكخه لكم حدن تعاونكم

 البيانات الذخرية 

 نثى الجشس :                          )  ( ذكر          )  ( ا -
 القدس ابؾ ديس     )  ( الخميل  الجامعة :     )  ( الشجاح       )  ( -
 )  (قانية                   أولىالسدتؾى الدراسي:           )  ( سشة  -
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 (2،أ)ممحق 

 برهرتو الشيائيةالتشظيم الحاتي  مقياس

 مضمىن الفقشة الشقم
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 اٌثُؼذ ا٤ٚي: ٚضغ ا٤٘ذاف ٚذؽذ٠ذ٘ا  

      .أِرٍه اٌمذسج ػٍٝ اخر١اس ا٤٘ذاف إٌّاعثح ٌخطح ػٍّٟ 1

      .أ١ًِ ٌرط٠ٛش ٚذؼذ٠ً ا٤٘ذاف ؼغة اٌرغ١١شاخ اٌظشٚف اٌعذ٠ذج 2

      .طش٠محافىش فٟ ذؽم١ك ا٘ذافٟ ٚأعاص٘ا تؤوصش ِٓ  3

      .ك أ٘ذافٟال ذؼ١مٕٟ اٌرؽذ٠اخ فٟ عث١ً ذؽم١ 4

       .اِرٍه اعرشاذ١ع١اخ ِؼشف١ح ِرٕٛػح ٌرؽم١ك أ٘ذافٟ 5

      .ػٕذِا أعػ فٟ ذؽم١ك أ٘ذافٟ شمرٟ تٕفغٟذض٠ذ  6

      .ا٘ذافٟ اٌّغرمث١ٍحٔعاؼٟ ٠ض٠ذ ِٓ ِغرٜٛ طّٛؼٟ فٟ ذط٠ٛش  7

ٚاْ وأد غ١ش فؼاٌح فٟ ذؽم١ك  ذىشاس اٌطش٠مح ٔفغٙاأصش ػٍٝ  8

 .ا٘ذافٟ

     

      .اعرثذي أفىاسٞ ٚأ٘ذافٟ فٟ اٌّٛالف اٌطاسئح 9

      .ِشاسوح ا٢خش٠ٓ فٟ اٌرخط١ظ ٚاٌرٕف١ز ٌرؽم١ك ا٘ذافٟ اٌٝأ١ًِ  11

      .اٌرضَ تاٌرؼ١ٍّاخ اٌالصِح ٌؼًّ أٞ ِّٙح ِطٍٛتح 11

      .أشؼش تّغئ١ٌٚح أخالل١ح ذعاٖ أ٘ذافٟ فٟ اٌؽ١اج 12

 ِٚالؼظرٙا اٌثُؼذ اٌصأٟ: ِشالثح اٌزاخ

      .أشؼش تاٌرخثظ ػٕذِا أؼاٚي ذغ١١ش اٌٙذف أٚ اٌطش٠مح ٌرؽم١مٗ 13

      .ال أذاتغ ِا أفؼٍٗ ؼرٝ ٠ٕثٕٟٙ ا٢خش٠ٓ ٌزٌه 14

      .أذاتغ ٔرائط لشاساذٟ تؼذ فرشج ط٠ٍٛح ِٓ اذخار٘ا 15

      .أفىش وص١شاً فٟ و١ف١ح أدائٟ ٚعثً ذط٠ٛشٖ 16

      .ػٕذ اٌثذء ترٕف١ز ِا ذُ ذؽذ٠ذٖ ِٓ أ٘ذاف أشؼش تشٟء ِٓ اٌمٍك 17

      .تاٌّٙاَأسوض أرثاٟ٘ تشىً واٍف أشٕاء ل١اِٟ  18

      .أضغ أ٘ذافٟ ٚأسالة ِغاس اٌرمذَ ٔؽٛ ذؽم١مٙا 19

      .أٚظٗ راذٟ ٔؽٛ اعرغالي اٌٛلد تفاػ١ٍح 21

      .حأٚظف االعرشاذ١ع١اخ اٌثذ٠ٍح ؼاي فشً االعرشاذ١ع١اخ اٌؽا١ٌ 21

      .أتذٞ ا٘رّاِاً ػا١ٌاً اشٕاء ذٕف١ز اٌّّٙح ٌىٟ ٠ىْٛ أدائٟ تؤفضً ِغرٜٛ 22

       .أذّٕٝ أْ أوْٛ دائّاً فٟ االذعاٖ اٌصؽ١ػ 23

      .ألاسْ أدائٟ اٌؽاٌٟ فٟ أٞ ِّٙح تؤدائٟ فٟ اٌغاتك 24

       .ألاسْ أدائٟ تا٢خش٠ٓ ِٓ ٔفظ اٌّغرٜٛ ٚاٌمذساخ 25

 اٌصاٌس: اٌرم١١ُ ٚاٌؽىُ اٌزاذٟ اٌثُؼذ 

      .اٚاظٗ صؼٛتاخ فٟ اٌؽىُ ػٍٝ ا٤ِٛس تصٛسج ِٛضٛػ١ح 26

      .أظذ أوصش ِٓ طش٠مح ٌرم١١ُ أدائٟ 27

      .أذ١ّض تغشػح اٌرم١١ُ ٚاٌؽىُ ػٍٝ ا٤ش١اء 28

      .ِٚؽذدجأؼىُ ػٍٝ أػّاٌٟ فٟ ضٛء ِؼا١٠ش ٚاضؽح  29

      .ّٛالف اٌرؼ١ّ١ٍح اٌّغرمث١ٍحِٓ أخطائٟ فٟ اٌ أذؼٍُ 31

      .أضغ ِؼ١اس ِٕاعة ٌىً ٘ذف أس٠ذ ذؽم١مٗ 31

      .أعرف١ذ ِٓ اٌّالؼظاخ اٌّمذِح ٌٟ ِٓ ا٢خش٠ٓ ٌرؽغ١ٓ أدائٟ 32

الَٛ ترغ١١ش االظشاءاخ ٚطشق اٌرم٠ُٛ فٟ ؼاٌح ظٙٛس ِؼط١اخ ظذ٠ذج  33

 .ٌٍّٛلف
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      .ّاي ٚاٌّٙاَ اٌرؼ١ّ١ٍحأشؼش تؼذَ اٌشضا ػٕذ ذم١١ُ ا٤ػ 34

       .ا٤ؼىاَ اٌؼاطف١ح أوصش ِٓ اٌؼمال١ٔح فٟ ذم١١ُ ا٤داء اٌٝأ١ًِ  35

      .أفىش تٕرائط أفىاسٞ اٌّغرمث١ٍح 36

ٌذٞ اعرؼذاد ٌرغ١١ش اإلظشاءاخ ٚطشق اٌرم٠ُٛ ٌٙا فٟ ؼاي ظٙٛس  37

 .ِؼط١اخ ظذ٠ذج

     

      .داءأل١ُ راذٟ ػٍٝ أعاط اٌر١ّض فٟ ا٤ 38

 اٌثُؼذ اٌشاتغ: االعرعاتح اٌزاذ١ح 

ألَٛ ترغ١١ش طش٠مرٟ فٟ اٌؼًّ ارا ٚاظٙرٕٟ ِشىٍح فٟ اٌرؼاًِ ِغ  39

  .اٌّٛالف

     

      .ذضداد دافؼ١رٟ فٟ ؼاي اٌرمذَ ٔؽٛ ذؽم١ك ا٤٘ذاف 41

      .أشؼش تاسذ١اغ أشٕاء ل١اِٟ تؼًّ ِا 41

      .فٟ أٞ ِٛلف أفىش وص١شاً لثً أْ أتذأ اٌؼًّ 42

      .أذمثً ا٤ِش ؼ١ٓ ذىْٛ إٌرائط غ١ش ِشض١ح 43

       .ٌذٞ ػّك فٟ سإ٠ح ٚذم١١ُ ا٤ؼذاز ٚاٌّعش٠اخ اٌؽا١ٌح 44

      .اٌصؼةأذؽىُ تّشاػش اٌض١ك اٌرٟ ذٕراتٕٟ أشٕاء اٌؼًّ  45

      .أو١ف ذفى١شٞ ِٓ اظً ِغا٠شج اٌرغ١شاخ اٌّغرّشج 46

      .خار لشاساذٟأذًّٙ فٟ اذ 47

      .ال أورفٟ تّا ألشأٖ فٟ إٌص، تً أذّؼٓ تٗ الورشف ِا ٠خف١ٗ إٌص 48

      .أغ١ش أ٠ٌٛٚاذٟ اعرعاتح ٌطث١ؼح اٌرغ١شاخ 49
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 مالشق الؼبـــــــاسة

 1 اذخز لشاساذٟ تٕفغٟ فٟ ِؼظُ االٚلاخ      

 2 ٌذٞ اٌعشأج ٌّٛاظٙح اٌٛالغ ِّٙا واْ اٌرؽذٞ      

ػٕذِا أعػ فٟ ؼً ِشىٍح أظذ ِرؼح فٟ اٌرؽشن ٌؽً ِشىٍح      

 أخشٜ   

3 

أْ اعرّغ ٣ٌخش٠ٓ شُ ألشس اٌشأٞ  اٌٝاػرثش سأ٠ٟ اٌؽاٌٟ ِثذئٟ      

 إٌٙائٟ 

4 

 5 ء ػاللاخ اظرّاػ١ح ِغ ا٢خش٠ٓ أعؼٝ ٌثٕا     

 6   .الثً تٛظٙح ٔظش االخش٠ٓ ارا الرٕؼد تٙا     

 7 اشؼش تاٌخٛف ِٓ ِٛاظٙح اٌّشىالخ اٌطاسئح     

 8  .اعؼٝ ٌرؽم١ك ا٘ذافٟ فبِّٕٟٔٙا وأد اٌؼمثاخ اٌرٟ ذٛاظٕٟٙ      

 9 أإِٓ تؤْ اٌخالف فٟ اٌشأٞ ضشٚسج إلششاء اٌرفى١ش      

 11 ذٜ ؼة اعرطالع ٚسغثح فٟ ِؼشفح ِاال اػشفٗ ٌ     

أْ اٌؽ١اج اٌّص١شج ٟ٘ اٌرٟ ذٕطٛٞ ػٍٝ ِشىالخ ٔغرط١غ       

 ِٛاظٙرٙا

11 

 12 أشاسن أعشذٟ فٟ ِٛاظٙح ٚؼً اٌّشاوً اٌّرٕٛػح اٌرٟ ذٛاظٕٙا      

 13 أْ ذىْٛ ٌٟ شخص١ح ل٠ٛح  اٌٝأ١ًِ      

ٟ تٙا ا٢خش٠ٓ ارا ذؼاسضد ِغ اسفض اٌم١اَ تاٌّٙاَ اٌرٟ ٠ىٍفٕ     

 أفىاسٞ

 

14 

 15 اسذثه ػٕذِا أٚاظٗ ِٛالف ظذ٠ذج ال خثشج ٌٟ تٙا      

 16 اشؼش تاٌؽشض ػٕذ االذصاي تآخش٠ٓ ال اػشفُٙ      

 17 اشؼش تمٍك شذ٠ذ ػٕذ فشٍٟ فٟ اٌرؼث١ش ػٓ أفىاسٞ     

  18  ا٢خش٠ٓ تغشػحأذغٍة ػٍٝ غضثٟ ِٓ      

 19 ّصً اٌؼ١ٍا ٚاٌم١ُ اإلٔغا١ٔح ِّٙا ذىٓ اٌظشٚف اؼرشَ اٌ     

 21 اعرط١غ ِؼاٌعح تؼض اٌّشىالخ فٟ ٚلد ٚاؼذ     

 21 اطٍة اٌّغاػذج ِٓ ا٢خش٠ٓ ٚلد اٌؽاظح      

 22 أذؼاطف ِغ أؼضاْ ا٢خش٠ٓ ٚأفشاؼُٙ      

 23 ٌذٞ اٌمذسج ػٍٝ اٌرى١ف إٌفغٟ ِغ اٌظشٚف اٌّرغ١شج     

 24 إٌغثح ٌٟ راخ ِؼٕٝ ٚ٘ادفحاٌؽ١اج ت     

 25 اٌصؼٛتاخ اٌرٟ أٚاظٙٙا اٌؽ١اج سغُاؼمك أ٘ذافٟ فٟ      

 26 أ١ًِ اٌٟ اعرؼادج ذٛاصٟٔ إٌفغٟ تؼذ ا٤صِاخ     

 27 ٌذٞ أضثاط راذٟ فٟ اٌّٛالف اٌؽ١اذ١ح اٌصؼثح      

 28 اؼرً ِشوض اٌصذاسج فٟ ؼً اٌّشىالخ اٌصؼثح     

 29 غٍة ػٍٝ ِشىالذٟ دْٚ أفؼاي ٚذٛذشاعرط١غ اٌر     

اشؼش أْ فُٙ ِشاػش ا٢خش٠ٓ ١ٌُِٚٛٙ ٘ٛ اٌطش٠ك ٌٍٕعاغ فٟ      

 الاِح ػاللح ِؼُٙ

31 
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 مالشق الؼبـــــــاسة

 31 اٌرعاسب اٌّمٍمح ال ذئشش ػٍٝ خططٟ اٌّغرمث١ٍح      

 32 اعرمثً اٌؽ١اج ترفاإي ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌرؽذ٠اخ     

 33 ة فٟ اٌؽ١اج ا٠ّأٟ تاهلل ٠خفف ػٕٟ اٌّصاػ     

 34 اِرٍه لذسا ِٓ اإلسادج ٚاٌّصاتشج ذئٍٕٟ٘ ٌٍٕعاغ فٟ اٌؽ١اج      

 35 .ٌذٞ اٌمذسج ػٍٝ ضثظ أفؼاالذٟ ػٕذ اٌرؼاًِ ِغ االخش٠ٓ     
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 (دممحق )

 قائسة اسساء السحكسين

 مكان العسل السم            

 جامعة الخميل  كامل كتمؾ  .د

 جامعة الخميل  سرري ابراىيؼ ال .د

 جامعة القدس الس تؾحة  خالد كتمؾ  .د

 جامعة القدس الس تؾحة  عادل ريان  .د

  قدس الس تؾحة جامعة ال اياد ابؾ ههللار  .د

 جامعة القدس ابؾ ديس  نبيل عبد اليادي  .د

 جامعة الشجاح الؾطشية  فاخر الخميمي  .د

 جامعة القدس الس تؾحة  دمحم شاىيؽ  .د
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رجة الكمية ألداة التشظيم الحاتي( يهضح معامالت الرتباط بين كل فقخة مع الجهممحق رقم)  

 النتائج مؤششاث إحصائُت الفقشة النتائج مؤششاث إحصائُت الفقشة

q1 
 q26 (**)406. االسذثاط

 

 (**)469. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q2 
 q27 (**)413. االسذثاط

 

سذثاطاال  .460(**) 

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q3 
 q28 (**)349. االسذثاط

 

 (**)383. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q4 
 q29 (**)364. االسذثاط

 

 (**)385. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q5 
 q30 (**)340. االسذثاط

 

 (**)213. االسذثاط

ذالٌحاٌ 1.11 اٌذالٌح  0.002 

q6 
 q31 (**)178. االسذثاط

 

 (**)281. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 0.009 اٌذالٌح

q7 
 q32 0.121 االسذثاط

 

 (**)283. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 0.081 اٌذالٌح

q8 
 q33 (**)457. االسذثاط

 

 (**)291. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q9 
 q34 (**)397. االسذثاط

 

 (**)364. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q10 
 q35 (**)411. االسذثاط

 

 (**)436. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q11 
 q36 (**)402. االسذثاط

 

 (**)368. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q12 
 q37 (*)147. االسذثاط

 

 (**)354. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 0.033 اٌذالٌح

q13 
 q38 0.106- االسذثاط

 

 (**)294. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 0.124 اٌذالٌح

q14 
 q39 (**)332. االسذثاط

 

 (**)324. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q15 
 q40 (**)313. االسذثاط

 

 0.095 االسذثاط

 0.17 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q16 
 q41 (**)249. االسذثاط

 

 (**)408. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q17 
 q42 (**)350. االسذثاط

 

 (**)378. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q18 
 q43 (**)397. االسذثاط

 

 (**)489. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q19 393. االسذثاط(**) q44 482. االسذثاط(**) 
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 النتائج مؤششاث إحصائُت الفقشة النتائج مؤششاث إحصائُت الفقشة

 1.11 اٌذالٌح  1.11 اٌذالٌح

q20 
 q45 (**)365. االسذثاط

 

 (**)403. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q21 
 q46 (**)384. االسذثاط

 

 (**)406. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q22 
 q47 (**)236. االسذثاط

 

 (**)330. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 0.001 اٌذالٌح

q23 
 q48 (*)166. االسذثاط

 

 (**)442. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 0.016 اٌذالٌح

q24 
 q49 (**)276. االسذثاط

 

 (**)406. االسذثاط

 1.11 اٌذالٌح 1.11 اٌذالٌح

q25 
 (**)257. االسذثاط

   
 1.11 اٌذالٌح
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كمية ألداة السخونة الشفدية( يهضح معامالت الرتباط بين كل فقخة مع الجرجة ال)وممحق رقم  

 الفقشاث النتائج مؤششاث إحصائُت الفقشاث
مؤششاث 

 إحصائُت
 النتائج

a1 
 (**)400. االسذثاط

a18 
 (**)538. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a2 
 (**)381. االسذثاط

a19 
 (**)367. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a3 
 (**)336. االسذثاط

a20 
 (**)490. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a4 
 (**)356. االسذثاط

a21 
 (**)423. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a5 
 (**)282. االسذثاط

a22 
 0.061 االسذثاط

 0.376 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a6 
 (**)281. االسذثاط

a23 
 (**)285. االسذثاط

ٌحاٌذال  0.000 اٌذالٌح 0.000 

a7 
 (**)345. االسذثاط

a24 
 (**)224. االسذثاط

 0.001 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a8 
 (**)267. االسذثاط

a25 
 (**)358. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a9 
 (**)371. االسذثاط

a26 
 (**)289. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a10 
سذثاطاال  .258(**) 

a27 
 (**)413. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a11 
 (**)344. االسذثاط

a28 
 (**)525. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a12 
 (**)225. االسذثاط

a29 
 (**)494. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.001 اٌذالٌح

a13 
 (*)147. االسذثاط

a30 
 (**)319. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.033 اٌذالٌح

a14 
 (**)250. االسذثاط

a31 
 (**)336. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a15 
 (**)375. االسذثاط

a32 
 (**)297. االسذثاط

 0.000 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a16 
 (**)427. االسذثاط

a33 
 0.042 االسذثاط

ٌحاٌذال 0.000 اٌذالٌح  0.540 

a17 
 (**)502. االسذثاط

a34 
 (*)160. االسذثاط

 0.020 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

a18 
 (**)538. االسذثاط

a35 
 0.134 االسذثاط

 0.052 اٌذالٌح 0.000 اٌذالٌح

 


