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 اإلىداء
 ـى اهلل عميو كسمٌ د صمٌ محمٌ دم رسكؿ اهلل إلى حبيبي كسيٌ 

 إلى النكر الذم ينير لي درب النجاح...أبي

 يأمٌ  .مكد ميما تبدلت الظركؼ كغمرتني بحنانيا كحبيا..متني الصٌ ف عمٌ إلى مى 

 ..إلى زكجي الغالي.

 ارن ا كتقديحبن ي...تي كأخكاتإلى إخك  

  البكاسؿؿ...أسرانا بلحتالاا زىرات شبابيـ خمؼ قضباف كٍ أفنى  إلى الذيف

ىـ لمػػا الر الحػػزيف، إلػػى الػػذيف لػػك ػػك يـ قناديػػؿ السٌ ئب ىػػذا الػػكطف كأشػػعمك بػػدماػػف عشػػقكا تػػرامى  إلػػى كػػؿٌ 
 برارألنا ائى تمؾ السطكر... شيداعم كممةن  منا أف تخطٌ بلاستطاعت أق

 جامعة الخميؿعمػى أيػدييـ فػي  ػف تتممػذتي مى  عإلى جمي

 كؿ في إعداد ىذه الرسالةألصاحب الفضؿ ا براىيـ أبك عقيؿالدكتكر إ ةحضر إلى  

ت بلء كزمػػػيبلػاه، مػػف زمػػكتتمنػٌ  وكانػػت نفسػػي تصػػبك إليػػ ابيػػدم كأكصػمني إلػى مػػ ذػف أخػمى  لػى كػػؿٌ كا  
 بكمعمميف، كأىؿ كأقار 

إنجاح ىذه الرسالة، ككانكا عمى قدرو أسإلى كؿ مف   مف المسؤكلية كالتعاكف كبيرو  يـ في و

 حجابكؿ كالنٌ القى  وفي أف يجدى  كجؿٌ  عزٌ  مف المكلى ةن يراج أىدم ىذا البحث 
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 شكر وتقدير

 ٹٱٹٱُّٱ خل مل ىل يل زت زت زتزت زت زت زت  زت زتجم حم زت زت زت زت زت َّ )لقماف12(       

 وحبصك  وى آلمد كعمحمٌ دنا سيٌ  فيماء كالمرسنبياألرؼ ى أشبلـ عمة كالسٌ بلكالصٌ  فالعالمي ربٌ  هللالحمد 

 .اكآخرن  الن ك أالحمد  مو، فلي  أحمدي اهلل عمى تكفيقة، فإني  فالدي ـلى يك ف إبإحسا وتبع فكمى 

في ا دن يج يدخر ـالذم ل براىيـ أبك عقيؿإ ى الرسالة الدكتكرمع ؼمشر لإلى ا يؿبالشكر الجز  ـبداية أتقد
 .خرةآلخير الجزاء في الدنيا كا هللفي الرسالة، فجزاه ا كلىألمات امي منذ بداية كتابة الكيكتكجي ادمشإر 

لى كك ذه الرسالة، ىنجاز إل فيد العك  ـفي تقديػ يـأس فم ؿٌ كإلى  ؿبالشكر الجزي ـأتقدك  زرعكا  فمؿ ا 
 .تً سييبلكالت المساعداتً  افي دربنا كقدمكا لن ؿالتفاؤ 

ا ا كرئيسن براىيـ أبك عقيؿ مشرفن مف الدكتكر إ قشة الرسالة المككنةتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى لجنة مناأ ؾككذل
ساعدني  فمى  ؿٌ كأشكر ك ،اا خارجين ا كالدكتكر مجدم زامؿ ممتحنن ا داخمين كالدكتكرة مناؿ أبك منشار ممتحنن 

 في أبيى صكرة. الكجكد زً ؛ لتخرٌج إلى حيٌ ذه الدراسةىفي إنجاز 
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 ص الدراسة ممخّ 

 الخميل محافظة في نظرىم وجية من ةثانويّ ال المدارس مديري لدى الذات إدارة ممارسة مستوى

 نظرىـ كجية مفة ثانكيٌ المدارس ال مديرم لدل اتالذٌ  إدارة ممارسة لى مستكلىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إ
كسنكات ة، ، كالمديريٌ ص، كالمؤىؿ العمميٌ )الجنس، كالتخصٌ  راتالمتغيٌ الخميؿ، كتحديد دكر  محافظة في

بالطريقة العشكائية الطبقية مف  اختيارىـ كمديرةن تـٌ  ( مديرنا83ككنت عينة الدراسة مف )الخبرة(، حيث ت
بناء ك  ،التحميميٌ  الكصفيٌ  ، كاستخدمت الباحثة المنيجى ( مديرو كمديرةو 604مع الدراسة المككف مف )مجت
كقد  ،الذات إلدارة ةالخارجيٌ  ىما: المظاىر ،لى محكريفكتطكيرىا، فقد قسمتيا الباحثة إدكات الدراسة أ

 مككف ،الذات إلدارة الداخمية كأما المحكر الثاني فيك المظاىر ،( فقرة38( مجاالت بكاقع )5تككنت مف )
دكات الدراسة السيككمترية مف خصائص أ التأكدٌ  كقد تـٌ  مجاالت،( 6) عمى عةن مكزٌ  ،فقرة( 39) مف

 المقاببلتً  جرل استخداـ، ك مف المديريف استطبلعيةو  قيا عمى عينةو دؽ كالثبات( مف خبلؿ تطبي)الصٌ 
 .المقننةى 

 ةالثانكيٌ  المدارس مديرم لدل الذات إدارة ممارسة مستكل لييا الدراسة أفٌ مت إظيرت النتائج التي تكصٌ كأ
لدل مديرم ة مستكل إدارة الذات الخارجيٌ  كأفٌ  ،مرتفعةو  بدرجةو  جاء الخميؿ محافظة في نظرىـ كجية مف

صاؿ االتٌ ىا مظاىر  ككانت أىـٌ  ،جدان  مرتفعةو  المدارس في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاء بدرجةو 
مظاىرىا  ، ككانت أىـٌ مرتفعةو  مستكل إدارة الذات الداخمية بدرجةو  التخطيط، في حيف جاء كاصؿ، ثـٌ كالتٌ 

 فس.التنظيـ كالثقة بالنٌ  التفاؤؿ، ثـٌ 

مستكل إدارة الذات ك  ةمستكل إدارة الذات الخارجيٌ ظيرت النتائج كجكد عبلقة طردية دالة إحصائيان بيف أك 
المدارس في محافظة الخميؿ،  كمف جانب آخر بينت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات  لدل مديرم الداخمية

مدارس لمستكل ممارسة مديرم ال طات تقديراتفي متكسٌ  (α≤.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
ص كالمديرية( في رات )الجنس كالتخصٌ متغيٌ ى لإعزل تي  إدارة الذات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ

مديرم طات تقديرات في متكسٌ  (α≤.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة حيف تبيف كجكد فركؽ 
كلصالح فئة )ماجستير فأعمى(،  ىؿ العمميٌ لممؤ  المدارس لمستكل ممارسة إدارة الذات في محافظة الخميؿ

 (.سنكات فأقؿٌ  5كعمى سنكات الخبرة لصالح فئة )
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 عمميةو  كدكراتو  تقديـ نشراتو منيا:  ،مف التكصياتء نتائج الدراسة، جرل التكصؿ إلى عدد كٍ كفي ضى 
المديريف بغرض ضركرة اعتماد برامج تقييـ أداء ك  ،المدارس لتنمية ذكاتيـ ينخرط فييا مديرك تطبيقيةو 

ا لى تحفيزىـ كتطكيرىـ لينعكس ايجابن ، مٌما يفضي إاتدارة الذٌ مكافأة المديريف الذيف يمارسكف مظاىر إ
 دارتيا.ز كاإلبداعات عندىـ ككيفية إداء المتميٌ عمى األ

 محافظة الخميؿ.ة، المدارس الحككميٌ  مديرك الممارسة، ات،دارة الذٌ ات، إالذٌ  الكممات المفتاحية:
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Abstract 
Abstract 

The level of Self management practice among principals of high school 

from their point of view in The Hebron Governorate. 

This study aimed to identify  the level of management practice among principals of high 

school from their point of view in the Hebron Governorate , and to identify the differences in 

the mediating variables (gender, specialization, academic qualification, directorate, and years 

of experience). As the study sample consisted of (83) headmaster, and headmistress whom 

were chosen by the stratified random method from the study population consisting of (604) 

headmaster, and headmistress. In this study, the researcher used the descriptive and analytical 

method. In order to collect data, we built and developed the study tools, which have been 

divided into two aspect: the external aspects of management practice which consisted of (5) 

areas composed of (38) paragraphs, While the second aspect discussed the internal 

manifestations of management practice consisting of (39) paragraphs distributed into (6) 

areas, and the characteristics of psychometric study tools (validity and reliability) were 

ascertained by applying them to an exploratory sample of substitute teachers. To confirm the 

results of the questionnaire, the researcher used standardized interviews. 

The results of the study showed that the level of management practice among secondary 

school principals from their point of view in the Hebron Governorate was high, and that the 

level of external management practice among school principals in the Hebron Governorate 

from their point of view was very high. The most important aspects of the study were 

communication and communication then planning, while the level of internal management 

practice was at a high degree. The most important manifestations of which were optimism, 

then organization and self-confidence. 

The results also showed a statistically significant positive relationship between the level of 

external  management and the level of internal management practice among school principals 

in the Hebron Governorate. On the other hand, the results showed that there are no 

statistically significant differences at the significance level (α≤.05) in the averages of school 

principals ’estimates of the level of  management practice in the Hebron governorate  from 

their point of view, is due to variables (gender, specialization, and directorate), while it was 

found that there are statistically significant differences at the significance level (α≤.05) in the 

averages of school principals estimates of the level of management practice in the Hebron 

Governorate for academic qualification and in favor of the category (Master And higher), and 

years of experience in favor of the category (5 years or less). 

In light of the results of the study, the researcher presented a set of recommendations, 

including: Presenting brochures and practical courses in which school principals are involved 

to develop there skills, and the need to adopt programs for evaluating the performance of 

principals in order to reward the principals who practice the manifestations of management 

practice, which works to motivate and develop there skills to reflect positively on their 

outstanding performance, creativity and how Managing it. 

Key words: self, self-management, practice, government school principals, Hebron 

Governorate. 
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 المقدمة 

فٌ ، ك ةسات التربكيٌ في المؤسٌ  ماال سيٌ  ناجحةو  سةو مؤسٌ  في أمٌ  اكضركري   اميمن  اجانبن  دارمٌ يشغؿ العمؿ اإل   ا 

 ةً خصيٌ الشٌ  :اتاة عمى المستكيلمنجاح في الحي ىي مطمب حيكمٌ  لمقائد اإلدارمٌ ة خصيٌ تنمية الميارات الشٌ 

دارة كقادة مسؤكليف عف التكجيو كا   فديريبحاجة الى م ساتجميع المؤسٌ  فَّ إ، حيث ةً كاإلداريٌ  ةً كالميني

  .ةالتربكيٌ  سةمف أجؿ ضماف نجاح المؤسٌ كمتابعتيا  ةاألنشطة اليكميٌ 

 كالخططً  ستراتيجيةً اال الخططً  بكضعً  _منذ استبلميا زماـ مسؤكلياتيا _ لقد دأبت كزارة التربية كالتعميـ

أثناء  في التي يمكف استخداميا البديمةى  ككضعت الخططى  ،كالتكنكلكجيَّ  العمميَّ  التي تكاكب التقدـى  التطكيريةً 

   (.2008مف قبؿ سمطات االحتبلؿ )كزارة التربية كالتعميـ، األزمات كاإلغبلقات

 ، كعمى كافة األصعدة كجدت الكزارة أفَّ ةى العالميٌ  ةى التربكي األنظمةى  كاكب ر الذمنتيجة لمتطكر الكبيك 

تيا إلى البلمركزية في اإلدارة مف خبلؿ خطٌ  لتحكؿ التدريجيٌ اىك لبلستفادة مف ىذه التطكرات  الطريقةى 

 ةً ربكيٌ الت سسةً كاف مف أحد جكانبيا التركيز عمى قائد المؤٌ  ،تطكيريةو  في اتخاذ خطكاتو رية ية التطك الخمسيٌ 

 .(2001، كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينيٌ ( كالتأىيؿي  التدريبي  مف حيثي 

العمؿ عمى تنظيـ  في كلو الدكر الرئيسيٌ لخدمة العممية التربكية،  مدير المدرسة المركز األساسيَّ  عدٌ يي ك 

اؼ تحقيؽ األىد بغيةى  ككضع الخطط المساندة، ،شرية، كاألفكار كالمبادئ العمميةاإلمكانات المادية كالب

تنمية  عف فضبلن   ،كاستمرار حماسيـ كدافعيتيـمميف كمشاعرىـ، بعيف االعتبار مصالح العا االمرجكة آخذن 

مدير المدرسة عندما يمارس الدكر  لذا يجب عمى ؛نتماء لممدرسة التي يعممكف بياركح االبتكار، كاال

 .(2001الطكيؿ، ) أسمكب الحكمة في التعامؿ بعى المنكط بو، أف يتٌ 

، كيزيد عادةعكر بالسٌ بثقة كتفاؤؿ، كالشٌ بمكاجية حياتو تقدير الذات يسمح لئلنساف الناجح  ال شؾ في أفٌ 

حسافذلؾ مف قدرتو عمى معاممة اآلخر  جاح في بناء العبلقات ، كيساعده عمى النيف باحتراـ كا 
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 كصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التي يصبكعاب كالمشاكؿ التي تكاجيو، كالب عمى الصٌ ، كالتغمٌ ةاالجتماعيٌ 

 .(2016)طمايزة، إلييا،

دارة الذات ىي القدرة عمى إ عتبري كتي  دارة ذاتو،جاح في الحياة نجاح اإلنساف في إنٌ أكؿ طريؽ لم عدٌ كيي  

مع  الفشؿى  كأفٌ  بقدرات ىائمة لمتغيير كالنجاح، عي تتمتٌ  داريةو إ قياداتو  ة األكلى نحك صنعً األساسيٌ الخطكة 

دار ذاتو لناجح الذم يعمؿ عمى تقدير ا فاإلدارمٌ  ، االفشؿ في الحياة عمكمن  م غالبان إلىالنفس يؤدٌ   تياكا 

كتدعكه إلى النظر إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التي  ،تتجاذب فييا المصالح كعكامؿه  ضمف متغيراتو 

 . (2018)حمداف، ،في سبيؿ ذلؾكتطكيعيا ينتمي إلييا مع تكفر كافة اإلمكانات كاالحتياجات 

مكف شكٌ التقييـ كالمراجعة الذاتية باستمرار مف أىـ سمات األفراد الناجحيف الذيف يي  أفى  (2006 كيرل الديب)

ذك القدرة عمى  التربكمٌ  القائدي ما ، ال سيٌ األخطاءنكا مف كشؼ ى يتمكٌ حتٌ  ،ى مجاالتوأعبلـ المجتمع في شتٌ 

عطاء تغذية راجعة لعممو ،ستمرارية الذاتية في تقكيـ األداء اإلدارمٌ اال مف التجكيد  دائمةن  ا يعني حالةن ، ممٌ كا 

 .ممكنةو  فترةو  ، كبمكغ القمة، كالبقاء عمييا أطكؿى المستمرٌ 

ػػػرات النجػػاح فػػي ذاتػػو كتعاممػػو مػػع نفسػػو بكػػؿ كفػػاءة كاقتػػدار ىػػي إحػػدل مؤشٌ لإدارة اإلنسػػاف  حسػػفى  إفٌ 

األعماؿ إلى  ككؿي ا يجعمو ي، ممٌ ة  لفشػمو فػي حياتػوػدعامى فشػمو مػع ذاتػو ىػك  فػإفٌ  ؛، كفػي مقابػؿ ذلػؾةالحيػا

تو في تطكير ذا متياكف في تطبيؽ إدارتو، متساىؿه  خطائو عمى اآلخريف، فيكؽ معظـ أكيعمٌ  ،غيره

 (.2010اليػذلي،)

 ةذا كانػت نظػر إىػؿ نظرتػو لذاتػػو سػمبية أـ ايجابيػة ؟ ف :لػى التساؤؿذاتػو يكصػمو إل إدراؾ اإلنسافمعمكـه أٌف 

في عمؿ األشياء كفاشػبلن كال يسػتطيع عمػؿ شػيء نافع، كالتياكف  ائن ػيٌ ل نفسػو سيػر  فإنو ؛لذاتو سػػمبيةن الفػرد 

عمى عمؿ  اكقادرن  اناجحن فإنو يرل نفسو   ةن يػٌ إيجابلذاتو ة الفػرد أمػا إذا كانػت نظػر  ،فييا االسمبية كمتمادين 

 .إيجابيٌ  في تقدير ذاتو بشكؿو  امستمرن  ، متأثران نافعة ةأشياء كثير 
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الميارات اإلدارية  أحد أىـٌ تعٌد عمى التعامؿ مع ذاتو  قدرة القائد اإلدارمٌ  ( إلى أفٌ 2001كأشار القحطاني )

خريف كقيادتيـ مالـ أم شخص في التعامؿ مع اآل أف ينجحى ألنو ال يمكف  جاح في القيادة؛التي يتطمبيا النٌ 

 .في تعاممو مع نفسو ايكف ناجحن 

ات اإلدارة التربكية، كىي إدارة الذات؛ كذلؾ مكضكعمف  سمط الٌضٍكءى عمى مكضكعو لت ىذه الدراسة كجاءت

باحثة ال فإفٌ  ،كمف ىذا المنطمؽ ،ارس الثانكيةمستكل ممارسة إدارة الذات لدل المديريف في المد لتبيفى 

، ةم المدارس الثانكيٌ ات لدل مدير دارة الذٌ تسعى مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى معرفة مستكل ممارسة إ

  .كمعرفة العبلقة بيف مظاىر إدارة الٌذات الداخمٌية كمظاىر إدارة الٌذات الخارجٌية

  :وأسئمتيا مشكمة الدراسة

كؿ المديريف كالعامميف فييا عمى إدارتيـ لذاتيـ بالشٌ ؼ عمى قدرة سات يتكقٌ قو المؤسٌ جاح الذم تحقٌ النٌ  إفٌ 

المدير الناجح الذم يعمؿ عمى تطكير ذاتو كمحاكلة  إفٌ لذلؾ ف ؛حقيؽ األىداؼ المنشكدةت ى يتـٌ ميـ حتٌ السٌ 

ستو كالنجاح في العمؿ، كلو القدرة ؽ أىداؼ مؤسٌ لتحقيميـٌ كضركرٌم فإفى ىذا  ؛تقييميا كديمكمة تطكيرىا

تخمؽ لديو الفرصة في النجاح كاالستفادة مف األخطاء كنقاط ضعفو ك عمى مكاجية نفسو بأخطائو، 

مدير  كنادت التربية الحديثة بضركرة التركيز عمى جميع الجكانب التي تؤىؿي نقاط قكة، ى لإكتحكيميا 

ت التربية اىتمٌ نفسو ياؽ السٌ  ، كفيىفضمال ةستو بالطريقسٌ عمى إدارة مؤ  اتجعمو قادرن ك  سة التربكيةالمؤسٌ 

 سةكبير عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسٌ مف أثرو  سة لما لوا عند قائد المؤسٌ خصكصن  ،الحديثة بإدارة الذات

 .عيؽ طريقوالمشكبلت التي ت ، كحؿٌ ىا كازدىارىاكنمكٌ 

 ةً التربكيٌ  إلداراتً ا ة، الحظت أنماطى في المدارس الخاصٌ  كمف خبلؿ عمؿ الباحثة في الميداف التربكمٌ 

دارة  ،دةً المتعدٌ  كتبادرت العديد مف األسئمة حكؿ ىذه اإلدارات كتبايناتيا، كقد شعرت الباحثة أٌف التقدير كا 
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تحديده في مشكمة  سة، كىنا بزغ التساؤؿ الذم تـٌ ـ في قدرة المدير عمى إدارة المؤسٌ يماألمر الىك ات الذٌ 

 :اسة التي تمحكرت في السؤاؿ اآلتيجاءت مشكمة الدر  وسبؽ كمٌ ا كممٌ  الدراسة،

 ؟"في محافظة الخميل ة من وجية نظرىمدارة الذات لدى مديري المدارس الثانويّ "ما مستوى ممارسة إ

 حك اآلتي: ة عمى النٌ رعيٌ فى السئمة األ الرئيسيالٌسؤاؿ  كقد انبثؽ عف

 الثانكٌية في محافظة الخميؿ؟. ما مظاىر إدارة الٌذات لدل مديرم المدارس 1

ـٌ  . ما مستكل ممارسة إدارة الٌذات لدل مديرم المدارس الثانكٌية2 مف كجية نظرىـ؟ كمف ىذا الٌسؤاؿ ت

 صياغة األسئمة الفىرعٌية اآلتية:

مف في محافظة الخميؿ ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الخارجٌية دارة الذات ما مستكل ممارسة إ. أ

  كجية نظرىـ؟

مف في محافظة الخميؿ ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ  داخميةات المستكل ممارسة إدارة الذٌ  ما. ب

 كجية نظرىـ؟

بيف متكسطات تقديرات مديرم  (α ≤.05)ة عند مستكل الداللة ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ . 3

ص، التخصٌ ك الجنس ،ية: )تاآلة المستقمٌ رات عزل إلى المتغيٌ ة لمستكل ممارسة إدارة الذات تي المدارس الثانكيٌ 

 .(سنكات الخبرةك ، المؤىؿ العمميٌ ك المديرية، ك 

لدل مديرم  ةات الخارجيٌ ة كمظاىر إدارة الذٌ ات الداخميٌ ىؿ ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف مظاىر إدارة الذٌ .4

 ؟المدارس الثانكٌية في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ
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 :راسةات الدّ فرضيّ 

 الفرضٌيات الٌصفرية اآلتية:  ثٌالثؤاؿ الالسٌ  انبثؽ عف

 طات درجات( في متكسٌ α ≤.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .1

لى إ عزلمف كجية نظرىـ تي في محافظة الخميؿ ة دارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ممارسة إ

 .الجنس

 طات درجاتمتكسٌ ( في α ≤.05الداللة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ال  .2

 لىإعزل مف كجية نظرىـ تي في محافظة الخميؿ ة دارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ممارسة إ

 ص.التخصٌ 

 طات درجات( في متكسٌ α ≤ .05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال  .3

 لىإعزل مف كجية نظرىـ تي في محافظة الخميؿ ة دارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ممارسة إ

 ة.المديريٌ 

 طات درجات( في متكسٌ α ≤ .05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال  .4

 لىإعزل مف كجية نظرىـ تي في محافظة الخميؿ دارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكية ممارسة إ

 .المؤىؿ العمميٌ 

 طات درجات( في متكسٌ α ≤ .05إحصائية عند مستكل الداللة )تكجد فركؽ ذات داللة ال  .5

 لىإعزل مف كجية نظرىـ تي في محافظة الخميؿ ة دارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ممارسة إ

 سنكات الخبرة.
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 :راسةأىداف الدّ 

 :ةتياألىداؼ اآللى تحقيؽ إىدفت ىذه الدراسة 

في محافظة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ  الداخمية كالخارجٌية اتدارة الذٌ مستكل ممارسة إ تحديد .1

 مف كجية نظرىـ.الخميؿ 

لمستكل في محافظة الخميؿ ة مديرم المدارس الثانكيٌ تقديرات طات في متكسٌ الٌتعرؼ إلى الفركؽ   .2

ة، المديريٌ ك ص، التخصٌ ك  ية: )الجنس،آلترات االمتغيٌ  باختبلؼمف كجية نظرىـ  تادارة الذٌ إ

 سنكات الخبرة(.ك ، المؤىؿ العمميٌ ك 

  .إلدارة الذات ةالخارجيٌ ك ة مظاىر الداخميٌ المعرفة العبلقة بيف  .3

 أىمية الدراسة:

 تكمف أىمٌية الدراسة النظرية كالتطبيقية في: 

االستفادة مف النتائج التي تقدميا الدراسة، التي ييؤمؿ بأف تككف مفيدةن ألصحاب القرارات في  .1

 عمى المخرجات. اينعكس إيجابن المدارس الحككمٌية، ككزارة التربية كالتعميـ، كمديريات التربية، مٌما 

 .ية ميارة إدارة الذاتتفيد في تخطيط البرامج التدريبية لمديرم المدارس في تنم .2

 في مجاؿ إدارة الذات. يجني منو الباحثكف الٌثمرةى  ميمنا اؤمؿ أف تمٌثؿ ىذه الدراسة مرجعن يي  .3

 ة.لتشخيص كاقع إدارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ  عمميةن  مٌثؿ ىذه الدراسة محاكلةن تي  .4

 ،جػاحفػي تحقيػؽ النٌ  كالمعنػكمٌ  خصػيٌ الشٌ  لالػذات عمػى المسػتك  ةإدار  بػوقكـ بياف الدكر الذم ت .5

 أىـٌ  ، مف خبلؿ تبيافً المختمفة ةفي مكاقؼ الحيا ـ بالسمكؾ البشرمٌ ىداؼ، كالتحكٌ إلى األكالكصػكؿ 

 ة كالداخمية إلدارة الذات.المظاىر الخارجيٌ 
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                                                                                         :ومحّدداتيا حدود الدراسة

 لمدراسة: اتحديد المعايير اآلتية حدكدن  تـٌ 

  ٌ(.2020-2021) الدراسيٌ  العاـ كؿ مفالفصؿ األ في راسةأجريت ىذه الدٌ ة: الحدكد الزمني 

  ٌكىي: الخميؿمحافظة التربية كالتعميـ في ات مديريٌ اقتصرت ىذه الٌدراسة عمى ة: الحدكد المكاني ، 

 ة يطا(.مديريٌ ك ة جنكب الخميؿ، مديريٌ ك ة الخميؿ، مديريٌ ك ة شماؿ الخميؿ، )مديريٌ 

   ٌالخميؿ.محافظة ة في المدارس الثانكيٌ  ممدير  اقتصرت ىذه الٌدراسة عمى ة:الحدكد البشري 

  ٌالمدارس  يرممستكل ممارسة مداسة عمى ر ىذه الدٌ  اقتصرتة: ة كالمكضكعيٌ الحدكد األكاديمي

 إلدارة الذات.

 الّتعريفات الصطالحية واإلجرائية:

 ة في الدراسة، كىي:الكممات المفتاحيٌ  تقديـ تعريفات ألىـٌ  تـٌ 

ف جميع األفكار شامؿ يتضمٌ  فتراضيٌ مفيكـ ا" عمى أنيا: (اتالذٌ ) (15:2016)ؼ كراسنة عر  تي  ات:الذّ 

، كتشمؿ معتقدات ةو كشخصيٌ  ةو كعقميٌ  ةو ر عف خصائص جسميٌ عف نفسو، كالتي تعبٌ  كالمشاعر عند الفرد

 و كخبراتو كطمكحاتو".يمى خص كقً الشٌ 

، ػخص كمشػاعره عػف نفسػوجاىػات الشٌ مػا ىػي إال اتعمى أٌنيا:  (اتذٌ ال) (13:2016ؼ طمايزة )عر  كتي 

 .ة التي تحكـ السمكؾيا العمميات النفسيٌ أنٌ ك 

( عمى أٌنيا: العممية الديناميكية المكٌجية بعدد مف الخبرات 219:2001يعٌرفيا الٌنكبلكم) الممارسة:

لبلنتقاؿ بفكرة أك تكٌجو مف التكٌجيات مف ككنو معنى أك مضمكف  د أنسب الطرائؽرات التي تحدٌ كالتصكٌ 

 إلى ككنو كاقعنا قائمنا.
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عمى جميع شؤكنيا، كالقدكة الحسنة لزمبلئو،  ىك المسؤكؿ األكؿ في مدرستو، كىك المشرؼ المقيـ" :رالمدي

، إنجاز أىداؼ محددةكىك قائد لديو القدرة عمى  ،مف حكلو كتكجيياتيـ مميفالعا ر عمى سمكؾكيؤثٌ 

 (7:2019،)عٌساؼ

 فييا األكؿ الثانكمٌ  "المدرسة التي يككف أعمى صؼٌ  :بأنيا (8:2019) اؼعسٌ فيا رٌ عى  ة:المدرسة الثانويّ  

 .ة"كالعمكـ اإلنسانيٌ  عييما العمميٌ ر بفى  أك الثاني الثانكمٌ 

إدارة الذات بأنىيا: "قدرة اإلنساف عمى تنظيـ كقتو، كمكاعيده،  (13:2017) العكاكدة ؼرٌ عى  إدارة الذات:

عمى تحديد  تومساؾ زماميا مف خبلؿ قدر ـ في النفس، كا  كارتباطاتو، كأكراقو، كأشيائو، كمحاكلة التحكٌ 

 تو، كمتابعة تحقيؽ تمؾ األىداؼ.امكانأىدافو، كاالستفادة مف قدراتو كا  

ىي تعظيـ استخداـ مياراتنػا لتحقيػؽ أىػدافنا مػف خػبلؿ فيػـ كجيػة نظػرؾ "(:19:2016فيا طمايزة )عر  كتي 

 ".ػاػخص التػي تسػاعد عمػى تحديػد األىػداؼ بكضػكح كتحقيقيعف نفسؾ، كتحديد صػفات الشٌ 

ة المستخدمة في قياس األداالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى " :يانّ أب اإجرائيً وتعرفيا الباحثة 

 ."إدارة الذات
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 الفصل الثاني

 ابقةوالدراسات السّ  الطار النظريّ 

 

 اإلطار النظرّي. -

 الدراسات الّسابقة.  -

 التعقيب عمى الدراسات الّسابقة. -

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

 الفصل الثاني

 طار النظريّ إلا

 مقدمة:

ة التي شممت جميع مناحي الحياة، ؛ الرتباطو بكافة التطكرات العالميٌ كبيرو  باىتماـو  حظي المجاؿ اإلدارمٌ 

فاىيـ اإلدارية ر العممية اإلدارية، كتعتبر إدارة الذات مف المسيٌ قان بالجكانب التي تي ما كاف متعمٌ  كباألخٌص 

عمى التكيؼ مع البيئة  خص قدرةن إذ تجعؿ لمشٌ  ؛في الحياة المينية لمفرد ا كبيرنادكرن  ؤدمالحديثة التي ت

كأكثر  ،نان مف أدائو المينيٌ ي إلى تقكية النفس، حيث يككف الفرد متمكٌ يفضا المينية التي يعمؿ فييا، ممٌ 

يستطيع الفرد مف ، ككذلؾ كاالجتماعيٌ  كاألكاديميٌ  ؽ النجاح المينيٌ ا يحقٌ في الحياة المينية، ممٌ  إنتاجيةن 

كيجعمو  ،كالمينيٌ  ؽ لو التكازف كاالستقرار النفسيٌ يحقٌ بحيث ة، حاجاتو النفسيٌ  خبلؿ إدارة الذات أف يشبعى 

 (2008؛ ماىر،2019)عٌساؼ،عمى أداء كاجباتو المينية اقادرن 

 اإلدارة المدرسية: 

اؿ أك تغيير فعٌ  ال يمكف تحقيؽ أمٌ  سة التربكية، ك بغيرهىي المرتكز األساس الذم يعتمد عميو تقدـ المؤسٌ 

سات مف خبلليا تحقيؽ سة، ككذلؾ ىي األداة الرئيسة التي تستطيع المؤسٌ في ىذه المؤسٌ  إصبلح حقيقيٌ 

سة إلى التكامؿ المنشكد بيف أىدافيا، كىي القادرة عمى التنسيؽ بيف العناصر المختمفة لتصؿ بالمؤسٌ 

، مف أجؿ تحقيؽ كالتربكمٌ  مٌ االقتصاد :عيديفيا كالبشرية، عمى الصٌ دخبلت العمميات اإلدارية، المادية منمي 

 (. 22:2006، الثقفيأىداؼ المجتمع)
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 ة: أنماط اإلدارة المدرسيّ 

ميا إلى ف قسَّ ىناؾ مى  باحث، فنجد أفٌ  و كؿٌ اختمؼ الباحثكف في تحديد األنماط القيادية لمقادة حسب تكجٌ 

ميا إلى ف قسٌ استشارية )إنسانية(، كقيادة سمحة )متساىمة(، كىناؾ مى طة(، كقيادة قيادة استبدادية )متسمٌ 

عمى التيديد كالتخكيؼ، كقيادة إيجابية تعتمد عمى التحفيز  ـائالق قيادة سمبية تعتمد عمى التحفيز السمبيٌ 

، فيا البعض إلى قيادة آمرةة كاالجتماعية لممرؤكسيف، كصنٌ مف خبلؿ إشباع الحاجات النفسيٌ  اإليجابيٌ 

 .(2010)القيسي، اءةكقيادة بنٌ 

كأما أبرز التقسيمات فكانت تمؾ التي اعتمدت عمى طريقة إدارة القائد لمجماعة، كىي ثبلثة أنماط رئيسة:  

 .ميةالقيادة األكتكقراطية، كالديمكقراطية، كالترسٌ 

 : القيادة األكتكقراطية

، ، أك النمط الديكتاتكرمٌ ـ، أك النمط الفردمٌ أك المتحكٌ  تعددت تسميات ىذا النمط، مثؿ النمط االستبدادمٌ 

، كىك المركزية المطمقة لمقائد، الذم نفسو المعنى يات تحمؿالمسمٌ  ، أك اآلمر، كاف كانت كؿٌ طيٌ أك التسمٌ 

ة داخؿ جماعة العمؿ تجاه القائد، كيحتكر القائد خصيٌ ز النفكذ في يديو، كتتحرؾ التفاعبلت الشٌ يتركٌ 

ـ المجمكعة، كيتحكٌ  يـ السياسات كاإلجراءات كصنع القرارات، كينفرد بتحديد مياـٌ السمطة كينفرد بتصم

،  فيك مف ممان كفكران كثقافةن سة األكثر عً بأساليب الثكاب كالعقاب، كيرل في نفسو األقدر عمى إدارة المؤسٌ 

لو بحكـ مركزه في المدير ىنا قكتو في إصدار القرارات مف السمطة الممنكحة  كجية نظره األذكى، كيستمدٌ 

 بغض النظر عف األشخاص ،، كيعزك ىذا النكع مف القادة اإلدارييف إداراتو إلى نفسوالتنظيـ اإلدارمٌ 

ذا ما تمخٌ   فإفٌ  ؛ض عف ىذه القرارات نتائج سمبيةالمنفذيف حينما تظير نتائج إيجابية لقرارتو المختمفة، كا 

  .(2012)أبك النكر، كالتياكف مرؤكسيو الذيف قد يكصفكف باإلىماؿ ىالمـك يقع عم



13 
 

ياسات كالخطط دكف كيبلحظ أٌف القائد في ىذا النمط كمف خبلؿ انفراده بكظيفة اتخاذ القرارات، ككضع السٌ 

ما تككف ىناؾ نتائج سمبية تظير  _في الغالب_ى استشارتيـ في ذلؾ، فإنو مشاركة مف مرؤكسيو، أك حتٌ 

 ر، كانخفاضنتيجة اإلحباط كالتكتٌ  المرؤكسيف داخؿ التنظيـ الرسميٌ ة بيف عات غير رسميٌ مف خبلؿ تجمٌ 

ىذا  كبشكؿ عاـ، فإفٌ  ،لؤلفراد، حيث يككف ذلؾ السمكؾ غير مناسب أقؿٌ  الركح المعنكية لممياـ، كاىتماـ

    فقط بالعمؿ العاجؿ ا، كليس ليذا القائد ثقة في اآلخريف، كييتـٌ كبيرن  االنمط يعطي اىتمامن 

 .( 2008،)الجميمي

 القيادة الديمكقراطية: 

كذلؾ ألٌنو  ؛اء أك التكجيييٌ ، كالنمط البنٌ ، كالنمط اإليجابيٌ يٌ ، كالنمط التشاركبالنمط التشاكرمٌ  اى أيضن سمٌ كيي 

مف االحتراـ المتبادؿ كالثقة بينيما،  كلذلؾ يسكد جكٌ  ؛كف كالتفاعؿ بيف القائد كمرؤكسيويقكـ عمى التعا

عمى التفكيض في تسيير العمؿ كتكزيعو كاتخاذ القرارات البلزمة بشأنو، كيتيح  كيحرص القائد الديمكقراطيٌ 

سة، كيتيح القائد لمرؤكسيو نيا تحقيؽ أىداؼ المؤسٌ أمف شة كاالبتكارات التي خصيٌ الفرصة لممبادرات الشٌ 

إلي زيادة المبادأة  _في النياية _ما يؤدٌ ممٌ  ،جماعة كمناقشة مشكبلتيـالحرية في ممارسة شئكف ال

دة، كال تعني القيادة الديمكقراطية المشاركة الكاممة حيث تختمؼ كاالبتكار كالكصكؿ إلى األىداؼ المحدٌ 

ئية في خر إال أٌنو في جميع األحكاؿ ال بٌد أف يحتفظ القائد بالسمطة النياآإلي  درجات المشاركة مف مكقؼ

  (. 2012)أبك النكر،اتخاذ القرارات

مكف عنده، فيك يستمع ستو يعممكف معو كال يعمكينطمؽ القائد ىنا مف أنو عضك في فريؽ، كاألفراد في مؤسٌ 

 سة، كما أنو ييتـٌ ر المؤسٌ يٍ كسى  كيعتمد عمى التغذية الراجعة التي يقدمكنيا تجاه السمكؾ القيادمٌ  ،اإلييـ كثيرن 

 .(2019عٌساؼ،)زيادة رضاىـ لرفع ركحيـ المعنكيةلبما لدييـ مف احتياجات 
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كتشجيع ركح  ،ةاقة اإلنتاجيٌ كمضاعفة الطٌ  ،كح المعنكية لمعامميفم إلى رفع الرٌ كالقيادة الديمكقراطية تؤدٌ 

ـ القائد كتنمية القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار، كتحقيؽ التآلؼ كاالندماج بيف العامميف، كتفيٌ  ،المبادأة

شباع الحاجات اإلنسانية لمشاعر مرؤكسيو، كمعرفة المشكبلت التي تكاجو العامميف عمى حمٌ  يا، كا 

 .(2004)الشريؼ، ة لمعامميفكاالقتصادية كالنفسيٌ 

 :ةالقيادة الترسميّ  

القائد  ، فإفٌ كتكقراطيٌ إنو عمى النقيض مف القائد األ، أك النمط الحر، حيث بيٌ مط التسيٌ ى بالنكيسمٌ  

ة المطمقة في اتخاذ القرارات سة لؤلفراد الذيف يعممكف معو، كليـ الحريٌ يترؾ جميع شئكف المؤسٌ  ميٌ الترسٌ 

إلى في رسـ السياسة كالتخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالمتابعة كالتقكيـ كما  إسيامنا فعاالن  سيـدكف أف يي 

 .(2019عٌساؼ،ذلؾ)

يا الرغبات كالنزاعات محمٌ  لتحؿٌ  ميٌ في ىذا النمط تقؿ فاعمية األنظمة كالقكانيف كالمكائح لدل القائد الترسٌ 

ء في حالة انعداـ المراقبة، فبل شي الحدكد بيف النجاح كالفشؿ، كيصبح كؿٌ ك ـ الحكاجز دكف تمييز، كتتحطٌ 

ينحصر  ميٌ ب كبمبمة كانعداـ الرؤية الكاضحة لؤلمكر، كالقائد الترسٌ ، بؿ اضطراب كتسيٌ كال رقابةى  مسؤكليةى 

 .( 2004 بة)الخطيب،إلى المرؤكسيف دكف متابعة أك مراق دكره في تكصيؿ األكامر

ؿ في اتجاه القائد، إلعطاء تتمثٌ  ،األنماط األخرلزىا عف غيرىا مف كتتصؼ القيادة الحرة بخصائص تميٌ 

صدار القرار إلنجاز العمؿ كتفكيضو السمطة أكبر قدر مف الحريٌ  ة لمرؤكسيو لممارسة نشاطاتيـ، كا 

 (. 2008)الجميمي،لمرؤكسيو عمى أكسع نطاؽ، كاتباعو سياسة الباب المفتكح في االتصاالت

ة تحقؽ مف خبلؿ إعطاء الحريٌ تفيف كزيادة إمكاناتيـ في العمؿ تنمية قدرات المكظٌ  أفٌ  كيعتقد القائد الحرٌ 

بالتكجيو العاـ لمرؤكسيو مف خبلؿ  كلذلؾ فإنو ييتـٌ  ؛مطة كاستقبلليـ في إنجاز أعماليـفي ممارسة الس

دكف أىدافيـ في نطاؽ األىداؼ العامة حدٌ تعميمات غير محددة كمبلحظات عامة، كيترؾ المرؤكسيف يي 
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ؿ جماعة العمؿ كجكد ركف ألنفسيـ حكافز العمؿ دكف االعتماد عمى القائد، كبذلؾ تتجاىكيكفٌ  ،لمتنظيـ

 .(2013أبك الخير، )االقائد تمامن 

ح دكره لعمؿ األفراد كالجماعات، فيصب  _باعتباره مكجينا كمميمنا_يتنازؿ عف دكره  ميٌ القائد الترسٌ  لذا فإفٌ 

عمى إعطاء المعمكمات عند  اا، كيصبح عممو مقتصرن ى سمبين ، بؿ ينحك منحن اك ثانكين كسيطان أ

 .(2004)مجممي،الطمب

ألٌف القائد في  ؛، كيرل بعضيـ أنو غير مجدكيختمؼ اإلداريكف حكؿ نمط القيادة الحرة في التطبيؽ العمميٌ 

نظرىـ يمقي مسؤكلية إنجاز العمؿ عمى المرؤكسيف دكف ضبط سمككيـ أك تكجيو جيكدىـ، في حيف يرل 

في ظؿ ظركؼ معينة تقتضي تطبيقو، كمعظـ االنتقادات  اىذا النمط يمكف أف يككف مجدين  آخركف أفٌ 

ؾ نظيـ أك المرؤكسيف، كمنيا: تفكٌ التي كجيت إلى نمط القيادة الحرة تتركز حكؿ اآلثار السمبية عمى الت

 .(2013)أبك الخير، مجمكعة العمؿ، كفقداف التعاكف، كاالفتقار إلى الضبط كالتنظيـ، كزيادة الركح الفردية

 ات:الذّ 

مف متغيرات  ارن متغيٌ  دٌ ععاـ بدكف مفيكـ الذات، حيث يي  ة أك السمكؾ بشكؿخصيٌ ال يمكف فيـ الشٌ 

نيا عف نفسو، كذلؾ مف خبلؿ ككٌ ة التي يي كرة الكميٌ اإلنساف إال مف خبلؿ الصٌ ة، كال يمكف فيـ خصيٌ الشٌ 

فالطفؿ في بداية  ة،يـ كالمعايير االجتماعيٌ ة كالعقمية كاالنفعالية، إضافة إلى القً صفاتو كقدراتو الجسميٌ 

كنماء دماغو،  المحظات التي ليا تأثير عمى مستقبؿ الطفؿ حياتو ال يدرؾ ذاتو، فالمحظات األكلى مف أىـٌ 

غار مع بيئتيـ، الذات، مف خبلؿ تفاعؿ األطفاؿ الصٌ  كنمكٌ  ،أثناء ىذه المحظات يكتسب الخبراتً في فيك 

 (.2001عف أنفسيـ، كعالميـ كعبلقاتيـ مع المحيطيف بو )نام، اا يكتسبكف أفكارن فيـ تدريجين 
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، كذات الشيء ،في المغة بأنيا: النفس كالشخص (اتالذٌ ) (2009ابك أسعد كعربيات )ؼ ففي المغة عرٌ 

جاء فبلف  :نو يقاؿ( أ2008أبك النصر )ا، كذكر عن يٌ أم نفسو كجكىره، جاء مف ذات نفسو، أم جاء طى 

 بذاتو، عينو كنفسو، كعرفتو مف ذات نفسو، سيرتو المضمرة. 

يا مفيكـ الذات طمؽ عميخص كمشاعره عف نفسو، كيي اتجاىات الشٌ "ىي:  (الذات)كفي االصطبلح 

ف شامؿ يتضمٌ  ( بأنيا: "مفيـك افتراضيٌ 131:2005) اـبسٌ فيا عدناف ك رَّ (، كعى 2001المكضكعية )نام،

كيشمؿ ذلؾ  ،تور عف خصائص جسمو كعقمو كشخصيٌ عبٌ جميع األفكار كالمشاعر عند الفرد التي تي 

( عمى 2007ز الزبيدم)بينما يركٌ ابقة كطمكحاتو "، يمو كقناعتو، كما يشمؿ خبراتو السٌ معتقداتو كقً 

زة أك تجعمنا المتميٌ  القكيةى  ةى خصيٌ كسبنا الشٌ كىي التي تي  ،المشاعر كاألحاسيس التي نممكيا تجاه أنفسنا

ة كاالنطباعات كالمشاعر، كتشمؿ إدراؾ المرء ب مف عدد الحاالت النفسيٌ سمبييف خامميف، كأنيا مركٌ 

 فسو. لنفسو، كصكرتو عف مظيره، كمفيكمو عف ن

خص عمى الدراية كالمعرفة بقدراتو التي يمتمكيا، درة الشٌ يعني: قي  (الذات)مفيكـ  كترل الباحثة أفٌ 

ى صمٌ _ا لقكؿ رسكلنا كاالستخداـ األمثؿ ليذه القدرات مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي يسعى إلييا، كاستنادن 

ف ظممكا ظممنا، :" _ـاهلل عميو كسمٌ  : إٍف أحسفى الٌناسي أحسٌنا، كا  كلكف كط نكا ال تككنكا إٌمعةن، تقكلكفى

ٍف أساءكا فبل تظممكا "، فينبغي عمى المؤمف أٍف ييحسف اعتقاداتو أنفسكـ، إف أحسفى الٌناس أف تيحسنكا، كا 

 .(ترمذمال)كأقكالو كأعمالو، سكاء أحسف الٌناس أـ أساؤكا

 ات:الذّ رة في العوامل المؤثّ 

 ؿ في:تتمثٌ  ،( إلى أٌف الذات تتأثر بعدة عكامؿ2008( كأبك النصر )2016مف طمايزه ) أشار كؿٌ 

رؼ كالقانكف الذم يتعامؿ بو ؿ في العادات كالتقاليد كالجزاء كالعقاب كالعي ة: كتتمثٌ البيئة الخارجيٌ  .1

 خص. المجتمع المحيط بالشٌ 



17 
 

اعتبار  ب العمؿ دكف أمٌ مف أجؿ إشباع ذاتو لتجنٌ خص اليك: كىي الممارسات التي يمارسيا الشٌ  .2

 لمكاقع الخارج الذم يعيش فيو.

 بكؿ اآلخر، ككذلؾ قبكؿ األشياء األخرل.ـ بالذات مف أجؿ قى األنا األعمى: كىي القدرة عمى التحكٌ  .3

ر عمى لتي تؤثٌ ا فييا ىي العامؿ األساسيٌ  اميمن  اة التي تككف األسرة جانبن الخارجيٌ  كترل الباحثة أٌف البيئةى 

مسؤكليف تزيد مف  اكاألـ لؤلبناء، كاعتبارىـ أشخاصن الذات كتنميتيا لدل اإلنساف، فالثقة التي يمنحيا األب 

ر عمى مف العكامؿ التي تؤثٌ  اكعمميات إشباعيا ىي أيضن  ةى األساسيٌ  اتيـ، كأٌف الحاجاتً ك ذى لإانتمائيـ 

 الذات.

 ات:احتياجات الذّ 

تتنكع الحاجات كتتعدد لدل اإلنساف، كقد تقدـ القرآف الكريـ بالحديث عف الحاجات اإلنسانية بقكلو تعالى: 

حظ أٌف القراف نبل (،1-4)سكرة قريش، ٱٱٱٱَّ  زت زت زت زت زت زت  حم جم زت زت زت زت زت زت  زت زت زت يل ىل مل خل ٱُّٱ
الحاجة إلى الطعاـ كاألمف ة الحاجات اإلنسانية، كمف ىذه الحاجات: عمى أىميٌ  دالكريـ أكؿ مف أكٌ 

 زت زت زت ٱُّٱٱمؽ اإلنساف مف أجميا، ككذلؾ قكلو تعالى:ة كالحاجة إلى العبادة التي خي كالعبلقات االجتماعيٌ 

التي  االجتماعيةً  ة العبلقاتً (، كقد بينت ىذه اآلية أىميٌ 13)سكرة الحجرات،  َّ رتيب ىب نب  زت زت رب زت زت
 التعاكف بيف الناس. ؽي تحقٌ 

ثكا عف الحاجات اإلنسانية مف خبلؿ ىـر ماسمك مف أكائؿ العمماء الذيف تحدٌ  األمريكيٌ كيعتبر العالـ 

ة، كتنتيي بتحقيؽ مستكيات مف الحاجة، تبدأ بالحاجات الفسيكلكجيٌ  ةالحاجات اإلنسانية الذم يشمؿ خمس

 .((2009الذات، كيتككف اليـر مف الحاجات اآلتية، كما ذكرىا أبك أسعد كعربيات

 ؛عاـ كالماء كالجنس كالنكـة: ترتبط بشكؿ مباشر بالبقاء، كتشمؿ الحاجة إلى الطٌ الفسػػيكلكجيٌ الحاجػات  .1

 .عمى حياة الفرد كاممةن  تسيطر سيطرةن فإٌنيا شبع مف إشباعيا؛ ألنيا إذا لـ تي  لذا ال بدٌ 
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دكافع ا باعتبارىحاجػػات األمػػػاف: حيف تشبع الحاجات الفسيكلكجية بشكؿ مرض تظير حاجات األمف  .2

خص في ، كىي تشمؿ الحاجة إلى البنية كالنظاـ كاألمف كالقابمية لمتنبؤ؛ لذلؾ يككف ىدؼ الشٌ مسيطرةن 

شباع حاجات األمف لمفرد كيتخمٌ  ،ؾىذا المستكل ىك أف ينقص الشٌ  ص مف عدـ اليقيف في حياتو، كا 

 أف يعيش في بيئة متحررة مف الخطر.ك 

ة كحاجات عت الحاجات الفسيكلكجيٌ شبً متى ما أي  :ة"كاالنتماء "الحاجات االجتماعيٌ  حاجات الحبٌ  .3

ذا لـ تي  ،، كأف يككف مكضكع حبٌ كالٌتراحـ دفع بالحاجة إلى التكادٌ الفرد يي  األمف، فإفٌ  شبع ىذه كا 

 .(2016الفرد يشعر بالكحدة كاالغتراب)كراسنة، الحاجة، فإفٌ 

: تسيطر ىذه الحاجة عمى الفرد في حاؿ كاف محظكظان في إشباع الحاجات الحاجػػة لبلحتػػراـ كالتقػػدير .4

م كاالنتماء، إذ يحتاج الفرد إلى التقدير مف اآلخريف، كىذا التقدير يؤدٌ  ة كاألمنية كالحبٌ الفسيكلكجيٌ 

كالثقة، كىذه إلى مشاعر االنتماء  كذك مكانة كشيرة، إضافةن  مشاعر لدل الفرد بأنو متقبؿه  إلى خمؽً 

،  كالقصكر في إشباع ااجتماعي   نافعةن  دٌ ف االنغماس في األنشطة التي تععالمشاعر تنتج عادة 

 يرملدل األفراد المسؤكليف كمد امـ كمشاعر القصكر، خصكصن م إلى تثبيط اليً حاجات التقدير، يؤدٌ 

 المدارس.

يككف مف فإٌنو ، امناسبن  اة لمفرد إشباعن إشباع الحاجات األساسيٌ  ات: إذا تـٌ ذٌ الحاجة إلى تحقيؽ ال .5

اتيـ كقدراتيـ كان، إلمات المستمرٌ و دكافعيـ نحك تحقيؽ الذٌ قكا ذكاتيـ، كتتكجٌ القبلئؿ الذيف حقٌ 

خص كتقبمو ليا، ككاتجاه ال كمكاىبيـٌ  باعتبار ذلؾ تحقيقان لرسالة أك أداء ليا كمعرفة تامة بطبيعة الشٌ 

 .(2017خص)العكاكدة،الشٌ  يتكقؼ نحك الكحدة، كالتكامؿ، كالتعاكف داخؿ

ذا تـٌ ألنيا القاعدة كالنكاة الرئيسيٌ  ؛ةات ىي تمبية الحاجات األساسيٌ الذٌ  ٌف احتياجاتً إ  ة في ىـر ماسمك، كا 

كاالنتماء كالحاجة لمتقدير إلى  تمبية حاجات األمف كالحبٌ  سكؼ يتـٌ فة في القاعدة تمبية الحاجات األساسيٌ 
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لمحاجات  المدارس إشباعه  يرمىنا ال بٌد مف أف تككف لدل مد ذاتو، كمفخص إلى تحقيؽ أف يصؿ الشٌ 

 ة ليصؿ مدير المدرسة إلى تحقيؽ ىدفو، كقدرتو عمى تحقيؽ ذاتو.األساسيٌ 

 :اتإدارة الذّ 

، كما تتطمب ةً كاالجتماعيٌ  ةً كالسمككيٌ  ةً كالنفسيٌ  ةً خصيٌ كالشٌ  العمميةً  ـً المتعمٌ  تعتمد إدارة الذات عمى مقكماتً 

يا: ات بأنٌ ؼ إدارة الذٌ عرٌ ـ، كيمكف أف ني تتكافر فييا حكافز التعمٌ  ا كبيئةن كأسمكبن  ككسيمةن كطريقةن  كقدرةن  ادافعن 

ؽ الرخاء كالسعادة كبما يحقٌ  ،ة بأكبر مقدار مف الكفاءةخصيٌ قة بتحقيؽ األىداؼ الشٌ "العممية المتعمٌ 

ة األصمية )الذات( إذا سعد في حياتو، فالنكاة الرئيسيٌ سيفإٌنو إدارة الفرد لذاتو،  تخص نفسو"، فإذا حسنلمشٌ 

أٌف صبلح  الباحثة تأكيد بلح لمجميع كىذه قاعدة ال مجاؿ لمجدؿ فييا، كىنا تكدٌ الصٌ  فسيتػـٌ  ،حتمي صى 

يا" بأنٌ  )الٌذات(ؼعرٌ كتي  ،(11:2007)مفمح كحريز، ييافينة كمكجٌ اف السٌ بٌ فيك ري  ،المدرسة بصبلح قائدىا

مكانقدرة الفرد   (،51:2004)رضا،األىداؼ التي يصبك إلى تحقيقيا"اتو نحك عمى تكجيو مشاعره كأفكاره كا 

طرىـ النظرية التي يتبعكنيا، قد اختمؼ الباحثكف في تعريفيـ إلدارة الذات بسبب اختبلؼ مناىجيـ كأي ك 

، مصنفةن لعمميٌ كالتراث ا كسكؼ تقـك الباحثة بعرض مجمكعة مف التعريفات كما كرد في األدب التربكمٌ 

 :كاآلتي ىي مجمكعات إلى ثبلث

 يا قدرةات عمى أنّ أول: إدارة الذّ 

أٌف إدارة الذات ىي قدرة الفرد الذاتية عمى إدارة أمكر حياتو المختمفة  (348:2017تذكر )أبك ىدركس،

ميارات العمؿ دة في بنجاح، كذلؾ مف خبلؿ امتبلؾ مجمكعة مف الميارات الحياتية كاالجتماعية المتجسٌ 

ارئة، كميارة ركؼ الطٌ تحت الضغكط كميارة استثمار الكقت كحسف إدارتو، كميارة التكيؼ كالتكافؽ مع الظٌ 

دارتيا.  التعامؿ مع المكاقؼ المغضبة كا 
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القدرة عمى البعد عف االكتئاب،  :"( بأف إدارة الذات ىيRedman,2004:33يضيؼ ردماف )ك كما 

 ."كالمجتمع بطريقة تساعده عمى تحقيؽ األىداؼكالتكافؽ مع النفس كاألسرة 

 ات عمى أنيا ميارة أو مجموعة من المياراتا: إدارة الذّ ثانيً 

( إلى أٌف إدارة الذات مجمكعة مف : الميارات كاآلليات الشاممة التي 138:2003يشير عبد الغفار )

عمى  يدؿٌ  اكسيطن باعتبارىا كمف خبلؿ أنماط سمككية متنكعة،  ،تستخدـ نماذج مختمفة في مكاقؼ متعددة

، كيضيؼ مير، كالتفاؤؿ اإلنجازمٌ ، كالثقة بالنفس، كالتكيؼ الكاعي بالضٌ بط الكجدانيٌ ميارات الضٌ 

ذلؾ ىناؾ  إلى إدارة الذات بأٌنيا: "تعظيـ استخداـ ميارتنا؛ لتحقيؽ أىدافنا، كلكي يتـٌ  (13:2008)ماىر

 .ة"خصيٌ فات الشٌ فيـ الذات، كتحديد أىداؼ كاضحة، كتحديد الصٌ  ثبلث خطكات:

 ات عمى أنيا أسموبثا: إدارة الذّ ثال

ـ في سمككياتو يقكـ الفرد مف خبللو بالتحكٌ  ( إدارة الذات بأن يا أسمكب معرفيٌ 55:2004كيصؼ إبراىيـ)

مكب تكظيؼ ىذا األس ، كمف ثـٌ الذاتيٌ  ، كالتعزيزعف طريؽ رؤية الذات أك المراقبة الذاتية، كالتقكيـ الذاتيٌ 

األساليب  "( بأٌف إدارة الذات ىي:13:2017ح العكاكدة )يكضٌ نفسو السياؽ  في المكاقؼ المختمفة، كفي

مف قدراتو لتحقيؽ أفضؿ أدائو، مف خبلؿ تنظيـ كقتو كحياتو  كالكسائؿ كالطرؽ التي يمكف لمفرد أف يستفيدى 

 ."غباتوكالسعي مف أجؿ تحقيؽ أىدافو كر 

بناءن عمى كجية نظر الفرد اتجاه إدارتو لذاتو، فقد يصؼ  (اتإدارة الذٌ )كترل الباحثة أٌنو يمكف كصؼ 

تحقيؽ أىدافو أك ىي ى لإقدرتو عمى إدارتو لذاتو أك ىي أسمكب كطريقة تكصمو  :"إدارتو لذاتو بأٌنيا

 ."أىدافو مجمكعة مف الميارات التي يمكف استخداميا في مكاقؼ محددة لتحقيؽ
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 رة:إدارة الذات والنظريات المفسّ 

فنظرية  رة ليا:غير مسبكؽ، كتقدـ الباحثة بعض النظريات المفسٌ  ات بعرض تنظيرم  حظي مفيكـ إدارة الذٌ 

يطرة كالتي يتحدد فييا سمكؾ األفراد مف خبلؿ األىداؼ التي يضعيا الفرد كالطرؽ التي ـ كالسٌ التحكٌ 

سمكؾ إدارة الذات يتطمب مف األفراد تحديد األىداؼ  فٌ إف ،ا إلى ذلؾاألىداؼ، كاستنادن يختارىا لتحقيؽ تمؾ 

التي يتبعيا الفرد لتحقيؽ مف التناقض بيف األساليب  كرصد التقدـ المحرز نحك تحقيقيا، كمحاكلة الحدٌ 

 .(Denise, Ridder and John,2006ة الفرد)كذلؾ طبقان لمحالة الراىنة كالمكقؼ كشخصيٌ  ؛أىدافو

نساف يمتمؾ جيازان عصبيان يستطيع مف خبللو إدارة ة ألصحاب تمؾ النظرية أٌف اإلكمف الفركض األساسيٌ 

ز عمى األىداؼ المكضكعة مف قبؿ الفرد، إال أٌف ، كعمى الرغـ مف أٌف ىذه النظرية تركٌ  ياكتنظيمذاتو 

ليا، كتقترح ىذه النظرية  كضع تنظيـ ىرميٌ  لذلؾ يجب ؛تيا بالنسبة لمفردىذه األىداؼ تتفاكت في أىميٌ 

ألىداؼ العميا، كفي ىذا إلى امف األىداؼ الدنيا كصكالن  كضع تسمسؿ لحمقات التغذية الراجعة ابتداءن 

في تسييؿ االنتقاؿ إلى األىداؼ  اكبيرن  اتحقيقيا دكرن  األىداؼ التي يتـٌ  ؤدملؤلىداؼ ت التنظيـ اليرميٌ 

قة التي تساعد في مف األىداؼ المحقٌ  عمى، كتككف النتيجة بالنياية سمسمةن المحددة في المستكيات األ

 (.2010)شحكد،ؿ الي إدارة الذات كتنظمياالتكصٌ 

التي تصؼ اإلرادة بأٌنيا القكة الدافعة أك ما يدفع الفعؿ يطرة عمى المكارد الذاتية كأما نظرية اإلرادة كالسٌ 

لو مف  ما يدخؿ في مجاؿ التصكر كالفكر البدٌ  ؿ، فكؿٌ كالتخيٌ  رز التصكٌ ؽ بعد أف كاف في حيٌ إلى التحقٌ 

ؽ، كما تمؾ الطاقة سكل إلى مجاؿ العمؿ الكاقعي المتحقٌ  ر التجريدمٌ طاقة دافعة تخرجو مف مجاؿ التصكٌ 

 (.2006)عمارة،  اإلرادة

 :(2008)أبك النصر،ية اآلتعمى االفتراضات  ياكتنظيمالٌذات كتعتمد نظرية اإلرادة في تفسير سمكؾ إدارة 

 ٌف قدرة الفرد عمى إدارة ذاتو محدكدةأ.                                               



22 
 

  عب ثابتة محددة تجعؿ مف الصٌ  كأساليبى  جميع مياـ إدارة الذات كتنظيميا تعتمد عمى مكاردى أٌف

  .لديو قكيةو  دكف تكفر إرادةو التي بدأىا الفرد مع األىداؼ المبدئية بنفسيا الكتيرة  االستمرار عمى

  ـ بيا ٌف نجاح الفرد في إدارة ذاتو يعتمد عمى تكفر المكارد الذاتية مف جية، كقكة الفرد في التحكٌ أ

 مف جية أخرل.

ط ؿ في الميكانيزمات التي تقاـ مف أجؿ ضبتتمثٌ  ياكتنظيمالٌذات اإلدارية إلدارة  كىكذا فإٌف الجكانبى 

ي يتعرض ليا الفرد، كبالتالي كذلؾ في مكاجية المعكقات الذاتية كالبيئية الت ؛النجاحالتركيز لتحقيؽ التقدـ ك 

ألٌف األخيرة معرضة  ؛لدل الفرد أكثر مف الميارة أك المعرفة قكيةو  ر إرادةو إدارة الذات تعتمد عمى تكفٌ  فٌ إف

 .(Denise, Ridder and John,2006) اؿلمنضكب كالزك 

 نفسو المضمار في _في مجمميا _ات كثيرة، كتصبٌ إلدارة الذٌ  المفٌسرةى  كتضيؼ الباحثة أٌف النظرياتً 

 كعميو اقتصرت الباحثة عمى النظريتيف السابقتيف.  

 مكونات إدارة الذات:

 ات، كىي:ة إلدارة الذٌ مككنات رئيسيٌ  ة( إلى ثبلث2007يشير الزبيدم)

، كأحد ا بسمككو الخاٌص أكثر كعين  ليككفى ات: إٌف اليدؼ مف مراقبة الذات ىك تعميـ الفرد مراقبة الذٌ  .1

معيف، ىك تعميـ الفرد عمى مراقبة سمككو  بعة لتحقيؽ ىدؼ سمككيٌ ستراتيجيات المتٌ ىذه اال

مرغكب فيو، كذلؾ الغير يقمؿ مف السمكؾ  س، بحيث يككف ىناؾ أثر تفاعميٌ بدكف مدرٌ  الخاٌص 

 مف خبلؿ المبلحظة.

، فعميو  زمنيةو  المحدد بفترةو  في تحقيؽ اليدؼ السمككيٌ  ايمكن خص منتقييـ الذات: فعندما يككف الشٌ  .2

أثناء الفترة الزمنية المحددة، كذلؾ ليقٌرركا في أكلئؾ الذيف يساعدكنو مراقبة تحقيقو لميدؼ عمى ك 

ذا ما إذا كاف اليدؼ قد تحقؽ أـ ال ليتمكٌ  ف لمفرد أف يتقدـ إلى المرحمة الثانية كىي تقكية الذات، كا 



23 
 

كيحتاج األمر إلى إعادة  ،عت قد تحتاج إلى تعديؿضً فإٌف األىداؼ التي كي  ،ر غير ذلؾكاف األم

 كقابمةن  ، كلكي نرفع احتمالية النجاح ينبغي أف تككف األىداؼ كاقعيةن ثانيةن  مراقبة الذات مرةن 

 .كمكضكعٌيةو  بثباتؽ الفرد النجاح ما حقٌ م كمٌ لمتحدٌ  لمتحقيؽ، كيمكف جعؿ األىداؼ قابمةن 

 كمعنكيةن  ماديةن  كمكافآتو  تعزيز الذات: كىنا ال بٌد مف تقكية الذات مف خبلؿ تسميـ الذات معززاتو  .3

ذا حقؽ الفرد اليدؼ الفرد نفسو )التعزيز  ئي حينئذ يكافً  ،لمكصكؿ إلى األىداؼ المكضكعة،  كا 

 (.الذاتيٌ 

أٌف تدريب الفرد لمراقبة سمككو بعد القياـ بسمكؾ غير مرغكب فيو، كمبلحظتو ليذا  مما سبؽ ترل الباحثة

السمكؾ يساعد عمى تعديؿ سمكؾ الفرد، أك التخفيؼ مف أثر ىذا السمكؾ )المراقبة الذاتية(، كأٌف السماح 

عمؿ عمى شعكر مف عرض مكافأة كاحدة، كت لمفرد باالختيار مف المكافآت كالمعززات المتنكعة أكثر فعاليةن 

 الفرد بالرضا.و 

 ات:مبادئ إدارة الذّ 

( في 2008ات، كقد أجمميا أبك النصر)ة إلى أٌف ىناؾ عدة مبادئ إلدارة الذٌ أشارت األدبيات التربكيٌ  

 اآلتي:

  ٌز عمى إبداع الجديدال تستنفذ طاقتؾ في إصبلح القديـ، كلكف رك. 

  د اليأسكلٌ الفشؿ يي. 

  لفة تقكد إلى المقاكمة.الفعالية، كنقص األي المركنة كليس الجمكد تكسبؾ 

  ٌمكؾالنكايا تختمؼ عف الس. 

 األفراد في حاجة إلى نتيجة التغيير. 

 ما ىك ممكف لشخص ما، فيك ممكف لآلخريف. 
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 ف في االستجابة لياكملمراد تكصيمو مف خبلؿ الرسالة يالمعنى ا. 

 اإلدراؾ يككف في العقؿ كالكاقع. 

  كنتائجياأنا مسؤكؿ عف قراراتي. 

 أٌف المبادئ السابقة ىي بمثابة إرشادات كتكجييات لمدير المدرسة.مف خبلؿ ما سبؽ تعتقد الباحثة  

 اآلتي:عمى الٌنحك ات، ( العديد مف مبادئ إدارة الذٌ 2006ص الثقفي)كيمخٌ 

  المككمة كلكيات، كطريقة التخطيط لتنفيذ المياـٌ األالتخطيط: كيشمؿ تحديد األىداؼ، كترتيب. 

  تكزيع المياـ كاألعماؿ عمػى كقػت الدكاـ الرسميٌ  بحيث يتـٌ  ،قصد بيا إدارة العمؿإدارة الكقت: كيي. 

 القدكة المناسبة: أم البحث عف قدكة مناسبة لبلستفادة مف تجاربو كخبراتو. 

  حسػف  ات تسػاعدىا فػيكامكان عػامميف بمػا لػدييـ مػف قػدراتقصػد بيػا إيمػاف اليي الثقػة بػالنفس: ك

   .اتإدارة الذٌ 

  ٌالمشػػكبلت التػػي تكاجػػو العػػامميف، كلكػػػف بطريقػػػة  فػػي حػػؿٌ  : فػالتفكير ىنػػا كاقعػيٌ التفكيػػر اإلبداعي

 إبداعية مبتكرة.

 :تتـ مراعاة التكازف بيف متطمبات العمؿ، كحياة المدير الخاصة. التكازف 

 أك فػػي  سػكاء فػػي عممو ،كالتفاعػػؿ مػػع المحيطػػيف بالعػػامميف االتصػػاؿ: أم القػػدرة عمػػى التعامػػؿ

 ة كغيرىا.ى في المناسبات االجتماعيٌ مكاف آخر، كحتٌ  أمٌ 

  ٌكذلػؾ بمتابعػة  ،: العمػؿ عمػى تطػكير الػذات كتنميتيػا بزيػادة المعػارؼ كالمعمكمػاتـ الذاتيٌ التعم

 ب عمييا.اب الميارات كالتدرٌ الجديػد في مختمؼ العمكـ، كالعمؿ عمى اكتس

  ًيـ بػػربٌ  يريفمػػف إيمػػاف المد صػػحيح مسػػتمدٌ  مػػيٌ يى ػة: إيجػػاد نظػػاـ قً ة كالتنظيميػٌ خصػػيٌ ػػيـ الشٌ الق

 .سبلميٌ كديػػنيـ اإل
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عدة مبادئ يستطيع المػرء مػف خبلليػا النجػاح فػي إدارة ذاتػو  (2002)القعيد(، ك 2004)رضاد حدٌ  كذلؾك 

 كىي:

  ٌكالكيؼ  ة محددة بالكـٌ رعيٌ المجزأ إلى أىداؼ فى  كضكح اليدؼ: فاليدؼ الكاضح ىك الكاقعي

  ف مف القدرة عمى تحقيقو بشكؿ أيسر كأسرع.د ىدفو يتمكٌ كالزمف، فالمدير الذم يحدٌ 

  ٌفإذا أصبح أماـ العيف، في اليدؼ عمى تحقيقو التفكير الجاد في اليدؼ: يساعد التفكير الجاد ،

                                                        .اا كاقعين سيا، أصبح تحقيقو أمرن يعيشو المرء، كحياة يتنفٌ  اككاقعن 

 مع عدـ التقميد فبل يككف المرء إال  ،اتخػاذ النمػكذج المناسػب: كذلؾ مف خبلؿ اتخاذ قدكة مناسبة

                           نفسو، فالمدير الناجح في إدارتو لذاتو ىك قدكة.      

  ٌيمانو بذاتوإافو كقراراتو كقدراتو بذاتو، أم فس: يرل أٌنيا تعني إيماف المرء بأىدالثقػة بػالن. 

  ٌيجابين ز بككنو كاقعين : كيتميٌ كالمنطقيٌ  التفكير اإليجابي  ز عمى اإلبداع.يركٌ  اا كمنطقين ا متزنن ا كا 

 :ـٌ  ات، فيناؾ التخطيط االستراتيجيٌ رة الذٌ يعتبر التخطيط مف أىـ قكاعد إدا التخطػيط لمكزارة كمف ث

ـٌ التخطيط اليكميٌ  التخطيط المدرسيٌ   .                                                              كمف ث

  ٌر في العمكـ ـ كالتبحٌ ـ: فالسبيؿ إلى الكصكؿ إلى إدارة الٌذات الناجحة ىك انتياج طريؽ التعمٌ الػتعم

 لمكصكؿ إلى المعالي. ةبر عمى ما يبلقيو في ذلؾ مف مشقٌ النافعة، كالصٌ 

  ٌنزؿ أصحابيا يا تي بحر في مصائب الحياة الدنيا، لكنٌ فينة التي تي بر بالسٌ و الصٌ بٌ شي  ػبر كالثبػات:الص

 .أكـر المنازؿ كأرفعيا في الدنيا كاآلخرة

 كال  ،عميؾ بالمكاظبة كاإلصرار كالمثابرةالمثػابرة كاإلصػرار: إذا أردت النجاح في إدارة ذاتؾ ف

 .)فبل يأس مع الحياة( ؛تيأس
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كمف السابؽ نبلحظ أٌنو قد تباينت كجيات النظر نحك مبادئ إدارة الذات عند العديد مف الباحثيف في ىذا 

فكير تٌ الالمجاؿ، كترل الباحثة أٌف مبادئ إدارة الذات ىي: المعرفة بالقدرات التي يمتمكيا الفرد مف )

دارة الكقتً(.بر كالجى كالثقة بالنفس كالصٌ  ة المتزنة كالتقكيـ الذاتيٌ خصيٌ كالشٌ  بداعيٌ اإل  مد كالتخطيط  كا 

 ات:الذّ أبعاد 

  :ىي، ات إلى ثبلثة( أبعاد الذٌ 2004قسـ الظاىر)

 ة: ات االجتماعيٌ الذٌ  

دراؾ ألقكالو كتصػػرٌ تعني أف يككف الفرد لديو تصػػكٌ  بحيث يتفاعؿ معيـ بطريقة   ؛اآلخريففاتو تجاه ر كا 

ة، كيمكف أف يستفيد منيا خبلؿ ػػعكبات، كما أنو يسػتمع إلى آراء اآلخريف بأىميٌ دكف أف يكاجو الصٌ  سػػمسػػةو 

 حياتو المينية لتطكير أدائو، كيحتـر رأيو كالرأم اآلخر.

 ة": الذات المدركة "الكاقعيٌ 

أم إدراؾ الفرد لذاتو، كما ىي في الكاقع ككما  ؛كالتصػػكراتي  ر عف كصػػؼ الذات مف حيث المدركاتي تعبٌ 

بو،  اخاصن  اخص أٌف لو كيانن يمو كمظيره كجسػػػػمو، كيرل فييا الشٌ كتشػػػػمؿ قدراتو في الحياة كقً  ،يريدىا ىك

رؾ ا سػػػػكاء كاف لو قدرات عالية أك غير ذلؾ ، ككذلؾ يدسكاء كاف ناجحن  ،ة بوة خاصٌ كلديو قدرة جسميٌ 

 (2007)الزبيدم، أك كبيرة جاح سػػػػكاء كانت قميمةن رص النٌ خص في الشػػػػٌ 

 مكح":ات المثالية "ذات الطٌ الذٌ  

ة ة كالعقمية كاالجتماعيٌ في جميع النكاحي )الجسػػػميٌ  مثاليةن  راتو كتعني أف يكٌكف الشخص عف ذاتو تصكٌ  

قدرتو في السػػيطرة عمى ذاتو، كيككف لديو الثقة  ة كغيرىا مف النكاحي(، كيعتمد في ذلؾ عمى مدلكالنفسػػػيٌ 

   .في قدراتو ككفاءتو في التعامؿ مع مجريات حياتو
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 ات، ىما:آخريف لمذٌ  عديفً ( بي 2016كأضافت كراسنة )

ميا ذلؾ الفرد، أك مٌ معينة يتع ضكعاترد كمشاعره نحك التحصيؿ في مك اتجاىات الف ي: ىةالذات األكاديميٌ 

    .في االختبارات التحصيمية المرتفعة كعبلماتو  درجاتو  ىك تقرير الفرد عف

 ايتبلشى بعدىا، كقد يككف مرغكبن  المؤقت: كىك مفيكـ غير ثابت يممكو الفرد لفترة كجيزة، ثـٌ  الٌذاتمفيكـ 

  .رات التي يجد الفرد نفسو إزاءىافيو، أك غير مرغكب فيو، حسب المكاقؼ كالتغيٌ 

مكح بالتطكر طمكح، كيمتاز ىذا الطٌ  اا ذا كاقعين المدرسة أف يككف اجتماعي  ى مدير كترل الباحثة أٌنو عم

                                          فرض عميو.حسب المكاقؼ التي تي  ذاتيةو  بصفاتو  كاالستمرارية، بمعنى أٌف عمى مدير المدرسة أف يتصؼى 

 ات:مقومات إدارة الذّ 

عند األخذ  ة الػتي يجب أف تككف مكجكدةن العديػػػد مػػػف المقكمػػػات األساسػيٌ ( إلػػػى 2016تشػػػير كراسنة )

ىػي: المعرفة كالمعمكمات كالميارات، كمف ىذه  ،التي يمكػف تحديػدىا فػي ثبلثػة أمػكر رئيسة اتبإدارة الذٌ 

 المقكمات:

  ٌةى الركحيػٌ  جكانػبى ي الغطٌ ة العامة نظرة شاممة تي حٌ لصٌ إلى اينظر  :ة العامةحٌ االىتماـ بالص ،

ة العامػة، حٌ ر عمى الصٌ فييا أك في جانب منيا يؤثٌ  لػدل اإلنسػاف، فػأم خمػؿو  ةى ، كالجسػميٌ ةى كالعقميػٌ 

كالكفػر كالنفػاؽ  كالجفػاؼ اإليمػانيٌ  ػبيات، ة الػركح مػف الشٌ فالكاجػب المحافظػة عمػى صػحٌ 

كالعصػياف، كحفػظ العقػؿ مػف الخرافػات كاألسػاطير، كاألىػكاء، كحفػظ الجسد مف األمراض 

 .كاألكبئة
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  ٌة فػي إنجػاز العمػؿ، كالصػبر تشػمؿ مسػتكل الػذكاء، كسػرعة الخػاطرة، كالدقػٌ  ة:خصيٌ فات الشٌ الص

ة، خصػيٌ د، كقػكة الشٌ قمـ مػع المتغيػرات، كعػدـ التػردٌ ي فػي معالجػة األمػكر، كالمركنػة فػي التػأكالتػأنٌ 

 .فاتكاالطػبلع العػاـ كالرغبػة فػي التطػكير كغيرىا مف الصٌ 

 :ياكأىداف سةؿ ىذه المعارؼ كالمعمكمات األكلية في خطط المؤسٌ تتمثٌ  المعارؼ كالمعمكمات األكلية 

تحديػد  يػتـٌ  _عمػى أساسػيا_، التػي ة لئلدارمٌ خصػيٌ بشكؿ عاـ، كتحديػد معرفػة األىػداؼ الشٌ 

ػػة ارتباطيػػػا سة، ككيفيػٌ ألقسػػػاـ المؤسٌ  األسػاليب المناسػبة لتحقيقيػا، كتتطمػب معرفػة اإلدارمٌ 

 ( 2016)طمايزة،ات كاالختصاصػ ا، كمعرفػة الميػػاـٌ كتكامميػػػا معن 

  ٌعمميػة اتخػاذ القػرار تعنػي اختيػار  متخذ القػرار لمبػديؿ  إفٌ   :المشكبلت ميارات اتخاذ القرار كحؿ

ؽ اليدؼ بعد تحديد تمؾ المشكمة أك المشػكمة كيحقٌ  األفضػؿ مػف بػيف البػدائؿ، كالػذم يحػؿٌ 

اختيػار أفضػؿ الحمػكؿ المقترحػة  جمع المعمكمات كدراستيا بعمؽ كتفكيػر، كمػف ثػـٌ  المكقؼ، ثـٌ 

 .( 2016)طمايزة، ؽ النتائج المرغكب فيياػا يحقٌ حػدث أثػران إيجابين ، كالػذم يي تمػؾ المشػكمة لحػؿٌ 

 :خطوات إدارة الذات

ف الفرد مف الكصكؿ إلى إدارة مكٌ ( إلى العديد مف الخطكات التي تي 2006( كالثقفي )2016تشير طمايزة )

ة اسػتخداـ ىػذه القػكة مػف أجػؿ حيػػث أدرؾ العمماء القػػكة اليائمػػة المكجكدة داخؿ الفرد، كأىميػٌ  ،الػػذات

مػف _لبحػث عػف مكضػكع إدارة الػذات أكثػر، كىنػاؾ خطػكات يمكػف لممػرء ى الإىػذا دفعيػـ  التغييػر، كػؿٌ 

رة ذاتو كفيـ نفسو كتكجيو قدراتو، ىذه الخطكات ، كيػنجح فػي إداأف يصػؿ إلػى التغييػر اإليجػابيٌ  _خبلليػا

 :ؿ فيتتمثٌ 

 عػادة ضػبط العناصػر المػؤثٌ  ،تقيػيـ الػذات مػف خبلؿ قيػاس مسػتكل النجػاح فػي تنفيػذ الخطػط  رةكا 

(Gerhardt,2007.) 
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 تقييـ الذات. 

 تحديد االحتياجات كتحديد األىداؼ. 

  ٌكالبيئة كالمشكبلتاؿ في عنصر الكقت الفعٌ  ـ الذاتيٌ التحك. 

 ة:دارة المدرسيّ ارة الذات في اإلفوائد إد

 ( العديد مف الفكائد إلدارة الذات، كىي:2017ذكرت العكاكدة)

 ميف، كالتي تتطكر بكفاءة كفاعميةات كالميارات الكامنة لدل المعمٌ االستفادة مف الطاقات كاإلمكان. 

 كالعمميٌ  خصيٌ الشٌ  :عيديفقة عمى الصٌ نجازات المحقٌ تحقيؽ الرضا عف اإل. 

 سة، كمتطمبات األسرة كمدير لممؤسٌ  دارمٌ لعمؿ اإلالنجاح في إحداث تكازف بيف متطمبات ا

 .العمؿ كالراحة كالمجتمع، ككذلؾ التكازف بيف حبٌ 

  ٌات المختمفة كالتكاصؿ مع خصيٌ التعامؿ، كالقدرة عمى االتصاؿ مع الشٌ  فس، كففٌ اكتساب الثقة بالن

 .يٌ ة كالمجتمع المحمٌ ميف كالطمبالمعمٌ 

 نترنت، كغيرىاة بتقنيات الحاسكب، كاإلاستغبلؿ الكقت لتحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ االستعان. 

 حسػػػػػػػػب األكلكية  مثؿ القدرة عمى التخطيط، كميارة ترتيب المياـٌ  ،اكتسػػػػػػػػاب العديد مف الميارات

 .، كالتقييـ الذاتيٌ كالتطكير الٌذاتيٌ ، كزيادة المعارؼ، ة كميارة التعٌمـ الٌذاتيٌ كاألىميٌ 

ات فكائد إدارة الذٌ  الستخراجيا، كأٌف مف أىـٌ  ٌف اإلنساف ىك مجمكعة مف القدرات الكافية تحتاج إلى شحذو إ

 خص لذاتو.ىك استخراج ىذه الطاقات الكامنة كالقدرة عمى تقكيـ الشٌ 

 ة:دارة المدرسيّ دارة الذات في اإلمعوقات تطبيق إ

ا في عدـ تطبيؽ إدارة الذات حسب ما ذكرىا سػػببن  العديد مف المعيقات التي يمكف أف تككفى  ثٌمةى 

 :(، كىي2001القحطاني، (
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  ٌىناؾ  فٌ ة لممدير كالمعمـ ألة كالحاجات األساسيٌ خصيٌ صعكبات تحقيؽ الرغبات كالطمكحات الش

  يجب االلتزاـ بيا. نظمةن أك  قكانيفى 

  ٌالفرد كتعاممو مع ذاتو.عات تأثير اآلخريف عمى تطم 

 مف الخياؿ كالجنكف. اة إدارة الذات، كذلؾ باعتبارىا ضربن بعدـ أىميٌ  االعتقاد 

  ٌا لدل الفرد، كأنو ال حاجة لمراجعتيا كالكقكؼ عندىا، ة سػمفن خصػػيٌ يات الشػػٌ االعتقاد بمعرفة التكج

   ة.كاألىداؼ المرجكٌ  عاتأم ال عبلقة إلدارة الذات بتحقيؽ التطمٌ 

 منيا: ،( إلى مجمكعة مف معكقات تطبيؽ إدارة الذات2016كأشارت طمايزة )

  ة المقبمةً كأىداؼ لممراحؿ الحياتيً  عدـ تقديـ خططو. 

  ٌالتخطيط لو التكاسؿ كالتسكيؼ كالتأجيؿ في تنفيذ ما تـ . 

 النسياف بسبب عدـ تكثيؽ األىداؼ بحيث تتراكـ األعباء. 

  ،كتشكيشيـ، كعدـ استشارة أىؿ الخبرة؛ لبلستفادة مف تجاربيـاالستجابة لمقاطعات اآلخريف.  

ا يؤدم إلى ية لمفرد ممٌ ىك عدـ إشباع الحاجات األساسٌ  عكؽ األساسيٌ كتجمؿ الباحثة ما سبؽ في أٌف المي 

ط ليا، كمف ىنا تبدأ عمميات أساسية تعتبر معكقات صعكبة في تحقيؽ أىدافو التي قد رسميا مسبقان كخطٌ 

حباطاتيـ ممٌ  ،لمعكؽ األساسيٌ ما بعد ا م إلى ا يؤدٌ كىي التأجيؿ كالنسياف كاإلنصات إلى نقد اآلخريف كا 

 عدـ الثقة بالنفس كعدـ االىتماـ كالبلمباالة كغيرىا. 
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  :ابقةالدراسات السّ 

تمخيص بعض  كتـٌ  ،قة بالمكضكعكالدراسات المتعمٌ  عمى األدب التربكمتحقيقنا لمفائدة، اٌطمعت الباحثة 

 اآلتي:التي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة عمى الٌنحك  الدراسات

ة بمحافظات لى إدارة الذات لدل مديرم مدارس المرحمة الثانكيٌ إالتعرؼ ( 2019دراسة عساؼ ) ىدفت

، التحميميٌ  الكصفيٌ  ؛ كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيجى غزة، كعبلقتيا برضاىـ الكظيفيٌ 

، كأظيرت ا كمديرةن ( مديرن 142قت عمى عينة بمغ عددىا )بً طي  المعمكمات استخدـ الباحث استبانةن  كلجمع

ة بمحافظات غزة إلدارة الذات مف كجية نظرىـ درجة ممارسة مديرم مدارس المرحمة الثانكيٌ  النتائج أفٌ 

إدارة الذات لمديرم  كانت بدرجة كبيرة، كأنو ال تكجد فركؽ في استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة

عدـ ، كسنكات الخدمة(، ك رات: )الجنس، كالمؤىؿ العمميٌ متغيٌ ى لإعزل ة بمحافظات غزة تي المدارس الثانكيٌ 

ات لمديرم المدارس فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة إدارة الذٌ  كجكد

القدرة ، ك الثقة بالنفس، ك ضبط الذات، ك )القدرة عمى التكيؼية:  تة بمحافظات غزة في المجاالت اآلالثانكيٌ 

ة في استجابات أفراد العينة د فركؽ ذات داللة إحصائيٌ ككجك  ر الجنس،متغيٌ ى لإالتخطيط( تعزل  ىعم

 ر الجنس.متغيٌ ى لإات في مجاؿ )إدارة الكقت( تعزل لدرجة ممارسة إدارة الذٌ 

لى إدارة الذات كعبلقتيا بالمشاركة المجتمعية لدل إالتعرؼ  (2018دراسة عمرك كالرجكب ) ىدفتك   

ـ مقياس إدارة الذات كمقياس المشاركة خدً الفمسطينييف في محافظة الخميؿ، كلجمع المعمكمات استي 

يرت بالطريقة ( مف سكاف محافظة الخميؿ، اختً 307بقت أداة الدراسة عمى عينة بمغت)ة، كطي االجتماعيٌ 

ة لدل الفمسطينييف في ات كالمشاركة المجتمعيٌ مستكل إدارة الذٌ  كأظيرت النتائج أفٌ  بقية العشكائية،الطٌ 

ة لدل الفمسطينييف إدارة الذات كالمشاركة المجتمعيٌ  محافظة الخميؿ كاف عاليا، ككجكد عبلقة طردية بيف

دل في محافظة الخميؿ، كعدـ كجكد فركؽ دالة  في مستكل إدارة الذات كالمشاركة المجتمعية ل
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ة(، بينما أظيرت رات: )مكاف السكف كالحالة االجتماعيٌ ا لمتغيٌ ا كفقن الفمسطينييف في محافظة الخميؿ إحصائين 

 .كعدد أفراد األسرة( رات:)المؤىؿ العمميٌ ا لمتغيٌ ا كفقن إحصائين  الدراسة فركقان دالةن 

عاقة الحركية في قطاع لى مستكل إدارة الذات لذكم اإلإؼ التعر  دراسة ىدفت (2018حمداف ) أجرلك  

في تحسيف إدارة الذات، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  كظيفي   عبلجو  غزة، كالكشؼ عف مدل فاعمية برنامجً 

( أشخاص مف ذكم اإلعاقة 206نة الدراسة مف )، حيث تككنت عيٌ الكصفيٌ  استخدـ الباحث المنيجى 

جراء الدراسة إ تـٌ  في محافظتي رفح كغزة، كمف ثـٌ  اعمى خدمات جمعية المعاقيف حركين  ديفالحركية المتردٌ 

 يـ حسب مقياس إدارة الذات مف المكجكديف في محافظة غزة عمى برنامج العبلج الكظيفيٌ بتعريض أقمٌ 

_لتحسيف إدارة الذات  عمى عينة الدراسة  التجريبيٌ  كاستخدـ الباحث المنيجى  _باعتباره متغٌيرنا مستقبلن

كبطريقة عشكائية منتظمة  كو مكا بشكؿ متساسٌ مف ذكم اإلعاقة الحركية، كقد قي  ا( شخصن 22التجريبية مف)

مستكل إدارة الذات لذكل اإلعاقة الحركية في  ابطة، كأظيرت النتائج أفٌ إلى المجمكعتيف التجريبية كالضٌ 

كجكد  إلى عدـمت ،%(، كتكصٌ 65تعادؿ ) متكسطةن  بمغت نسبةن  الكصفيٌ  ؽٌ قطاع غزة المستيدفيف في الشٌ 

رات؛ إحصائيان في المتغيٌ  دالةه  دت فركؽه جً لة إحصائية في متغيرم معايشة اإلعاقة، بينما كي الد فركؽ ذات

عمؿ  برنامج العبلج الكظيفيٌ  ، كما أظيرت النتائج أفٌ سبب حدكث اإلعاقة، ككقت حدكثيا، كالعمر الحاليٌ 

 .عمى تحسيف إدارة الذات بشكؿ كبير لدل ذكم اإلعاقة الحركية في قطاع غزة

مي مستكل ممارسة إدارة الذات لدل معمٌ تحديد لى إىدفت  دراسة (،2018ف )يخر آرفات ك الشٌ  كطبؽ

رقية مف كجية نظرىـ ، فقد استخدـ مالية الشٌ ة في مدارس البادية الشٌ ات في المرحمة الثانكيٌ الرياضيٌ 

ة الدراسة ( فقرة، كقد تككنت عينٌ 28مف ) مككنةن  الباحثكف بتطكير استبانةن  طٌكر، ك الكصفيٌ  الباحث المنيجى 

درجة ممارسة  بقية، كأظيرت نتائج الدراسة أفٌ بالطريقة العشكائية الطٌ  ـتـ اختيارى مةن ا كمعمٌ من ( معمٌ (74 مف

طة، ككذلؾ أظيرت الدراسة عدـ كجكد متكسٌ  ات بشكؿ عاـ كانت بدرجةمي الرياضيٌ إدارة الذات لدل معمٌ 
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ؽ فيما يتعمٌ  ةن ، بينما كانت الفركؽ دالٌ ر الجنس، كالمؤىؿ العمميٌ عزل إلى متغيٌ فركؽ ذات داللة إحصائية تي 

 .سنكات( 5مف  قؿٌ أ(ر الخبرة كلصالح فئة بمتغيٌ 

لدل العامميف  الكظيفيٌ لى إدارة الذات كعبلقتيا باالستغراؽ إ( التعرؼ 2017دراسة أحمد ) ىدفتك 

ة في محافظة راـ اهلل كالبيرة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ ة كغير الحككميٌ سات الحككميٌ في المؤسٌ 

، كلجمع المعمكمات استخدـ الباحث مقياس إدارة الذات كمقياس االستغراؽ الباحث المنيج الكصفيٌ 

ة كغير ػػػسػػػات الحككميٌ مف المؤسٌ  ػسػػػةن ( مؤسػػٌ 40بمغ عددىا )، نةو قت أداة الدراسػػػػػػػػة عمى عيٌ بً كطي  الكظيفيٌ 

مسػتكل  ة، كأظيرت النتائج أفٌ بقية العشػػكائيٌ ريقة الطٌ يرت بالطٌ ة في محافظة راـ اهلل كالبيرة، اختً الحككميٌ 

، اكالبيرة كاف عالين افظة راـ اهلل ة في محة كغير الحككميٌ ػػسػػػات الحككميٌ ات لدل العامميف في المؤسٌ إدارة الذٌ 

بيف  طرديةو  ، كبينت النتائج كجكد عبلقةو اطن لدل العامميف متكسٌ  في حيف كاف مستكل االسػتغراؽ الكظيفيٌ 

ة في محافظة راـ ة كغير الحككميٌ سػػات الحككميٌ لدل العامميف في المؤسػػٌ  الذات كاالستغراؽ الكظيفيٌ  إدارةً 

ة سات الحككميٌ ا في مستكل إدارة الذات لدل العامميف في المؤسٌ اهلل كالبيرة، ككجكد فركؽ دالة إحصائين 

، ، كالمسػػمى الكظيفيٌ رات: الجنس، كالمؤىػؿ العمميٌ ا لمتغيٌ ة في محافظة راـ اهلل كالبيرة كفقن كغير الحككميٌ 

كبينت النتائج راسة، رات الدٌ ا لبقية متغيٌ ا كفقن ا دالة احصائين كسنكات الخبرة ، بينما لـ تظير الدراسػة فركقن 

ة كغير سات الحككميٌ لدل العامميف في المؤسٌ  ا في مستكل االستغراؽ الكظيفيٌ كجكد فركؽ دالة احصائين 

رم الجنس، كسػػنكات الخبرة، في ا كفقا ن لمتغيٌ ة في محافظة راـ اهلل كالبيرة كجكد فركؽ دالة إحصائين الحككميٌ 

 لبقية المتغيرات. اا كفقن حيف لـ تظير الدراسة فركقا دالة احصائين 

لدل العامميف  ات كعبلقتيا باألداء الكظيفيٌ ذٌ لى إدارة الإىدفت التعرؼ دراسة (  2017العكاكدة ) كطبقت

ة في محافظة الخميؿ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة ة كغير الحككميٌ سات الحككميٌ في المؤسٌ 

لدل  دارة الذات كمقياس األداء الكظيفيٌ إلمعمكمات استخدمت الباحثة مقياس ، كلجمع االكصػػفيٌ  المنيجى 
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( 318نة بمغ عددىا )ة كطبقت أداة الدراسة عمى عيٌ ة كغير الحككميٌ ػػػػسػػػػات الحككميٌ العامميف في المؤسٌ 

 دراسػة أفٌ ة في محافظة الخميؿ، كأظيرت نتائج الة كغير الحككميٌ ػػػسػػػػات الحككميٌ سة مف المؤسػٌ مؤسٌ 

ات بيف إدارة الذٌ  طرديةو  كاف عاليان، كبينت  النتائج كجكد عبلقةو  مسػػتكل إدارة الذات كاألداء الكظيفيٌ 

ة في محافظة الخميؿ، كعدـ ة كغير الحككميٌ ػػػػػػسػػػػػػات الحككميٌ لدل العامميف في المؤسٌ  كاألداء الكظيفيٌ 

رات الجنس، نكع لمتغيٌ  اكفقن  لذات كاألداء الكظيفيٌ ا في مستكل إدارة اكجكد فركؽ دالة إحصػػائين 

ى لإعزل تي  دت فركؽ في األداء الكظيفيٌ جً ، في المقابؿ كي ى الكظيفيٌ ، كالمسػػػػػػمٌ ػػػػػسػػػػػػة، كالمؤىؿ العمميٌ المؤسػٌ 

العمر رم ، كأشػارت النتائج إلى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصػائية بيف متغيٌ ر المؤىؿ العمميٌ متغيٌ 

ة كغير ػػػػػػسػػػػػػػػات الحككميٌ لدل العامميف في المؤسػػٌ  ات كاألداء الكظيفيٌ مف إدارة الذٌ  ككؿٌ  ،كسػنكات الخبرة

 ة في محافظة الخميؿ.الحككميٌ 

مف كجية نظر مديرم  لى عبلقة إدارة الذات باإلبداع اإلدارمٌ إالتعرؼ ( 2017دراسة الخمؼ )كىدفت 

 ـ الباحث المنيجى ىداؼ الدراسة استخدأة بدكلة الككيت، كلتحقيؽ كمديرات مدارس منطقة حكلي التعميميٌ 

عمى  عةن كزٌ مي  ،اتؽ بإدارة الذٌ تتعمٌ  ، كلجمع المعمكمات استخدـ الباحث استبانةن االرتباطيٌ  المسحيٌ  الكصفيٌ 

 ،ؽ باإلبداع اإلدارمٌ ثقة بالنفس كاالتصاؿ كالتكازف( تتعمٌ )إدارة الكقت كالتخطيط كال ، ىيخمسة مجاالت

نة مف مجتمع قت عمى عيٌ بً )التحفيز كالمشاركة كالتطكير كاالبتكار(، كطي  ، ىيعمى ثبلثة مجاالت عةن كزٌ مي 

 يرمالت ممارسة إدارة الذات لدل مدمجا ، كأظيرت النتائج أفٌ كمديرةن  ا( مديرن 125الدراسة، كبمغ عددىا )

ة بدكلة الككيت جاءت بدرجة مرتفعة، كممارسة اإلبداع كمديرات المدارس التابعة لمنطقة حكلي التعميميٌ 

ة بدكلة الككيت، جاءت بدرجة كمديرات المدارس التابعة لمنطقة حكلي التعميميٌ  يرملدل مد اإلدارمٌ 

سياـ إدارة الذات في تحقيؽ اإلبداع اإلدارمٌ  ة بدكلة ت منطقة حكلي التعميميٌ لدل مديرم كمديرا مرتفعة، كا 

 . جدان  كبيرةو  الككيت بدرجةو 
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ة لػدل ات في تنميػة المسػؤكلية االجتماعيػٌ ذٌ لى أثر إدارة الإرؼ التع دراسة ىدفت (2016كراسنة ) كأجرت

ة في محافظة الخميؿ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ة كغير الحككميٌ سات الحككميٌ العػامميف فػي  المؤسٌ 

بقت عمى طي  استبانةن  ةالباحث ت، كلجمع المعمكمات استخدمالتحميميٌ  الكصفيٌ  الباحثة المنيجى  تاستخدم

يرت ة في محافظة الخميؿ، كاختً ة كغير الحككميٌ سات الحككميٌ سة مف  المؤسٌ ( مؤسٌ 454نة بمغ عددىا )عيٌ 

ة لدل ات كالمسؤكلية االجتماعيٌ مستكل إدارة الذٌ  ، كأظيرت النتائج أفٌ ةً العشكائيٌ  بقيةً الطٌ  ريقةً العينة بالطٌ 

، ككجكد عبلقة طردية اة في محافظة الخميؿ كاف عالين ة كغير الحككميٌ سات الحككميٌ العامميف في المؤسٌ 

ة في محافظة ة كغير الحككميٌ سات الحككميٌ في المؤسٌ ة لدل العامميف كالمسؤكلية االجتماعيٌ ات بيف إدارة الذٌ 

سات ة في المؤسٌ ات كالمسؤكلية االجتماعيٌ في مستكل إدارة الذٌ  اصائين فركؽ دالة إحالخميؿ، ككجكد 

سة(، بينما لػـ تظير رات: )الجنس، كنكع المؤسٌ لمتغيٌ  اة في محافظة الخميؿ كفقن ة كغير الحككميٌ الحككميٌ 

 .رات الدراسةلبقية متغيٌ  اا كفقن إحصائين  الدراسة فركقان دالةن 

ات كعبلقتيا بالقدرة عمى اتخاذ القرار لدل ذٌ لى إدارة الإعرؼ الت ىدفتدراسة ( 2016طمايزة ) أجرتك 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ة في محافظة الخميؿ،ة كغير الحككميٌ ػػسػػات الحككميٌ العامميف في المؤسٌ 

بمغ نة قت عمى عيٌ بً طي  كلجمع المعمكمات استخدمت الباحثة استبانةن  ،الكصفيٌ  استخدمت الباحثة المنيجى 

ة في محافظة الخميؿ، كأظيرت النتائج  ة كغير الحككميٌ ػسػات الحككميٌ مف المؤسٌ  ػػػسػػةن ( مؤسٌ 318عددىا )

ة كغير ػسػػات الحككميٌ ات كعبلقتيا بالقدرة عمى اتخاذ القرار لدل العامميف في المؤسٌ أٌف مسػتكل إدارة الذٌ 

ات كالقدرة عمى بيف إدارة الذٌ  طرديةو  ج كجكد عبلقةو ة في محافظة الخميؿ كاف عاليان، كبينت النتائالحككميٌ 

ة في محافظة الخميؿ، كعدـ كجكد فركؽ دالة ة كغير الحككميٌ ػسػات الحككميٌ اتخاذ القرار في المؤسٌ 

ة في ة كغير الحككميٌ ػػسػػات الحككميٌ إحصػائيا في مستكل ادارة الذات كالقدرة عمى اتخاذ القرار في المؤسٌ 

ا ا كفقن إحصػػائين  ا دالةن ػسة، بينما أظيرت الدراسػػة فركقن رم الجنس كنكع المؤسٌ ا لمتغيٌ فقن محافظة الخميؿ ك 

، كذلؾ أظيرت النتائج كجكد عبلقة ذات داللة إحصػائية بيف  ، كالمسػمى الكظيفيٌ رم المؤىؿ العمميٌ لمتغيٌ 
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عبلقة ذات داللة إحصػػائية بيف رم العمر كسػنكات الخبرة كبيف القدرة عمى اتخاذ القرار، كعدـ كجكد متغيٌ 

دارة الذٌ   .اتمتغيرم العمر كسنكات الخبرة، كا 

 القياداتً  مف كجية نظرً  لى عبلقة إدارة الذات باإلبداع اإلدارمٌ إ( التعرؼ 2015دراسة العجاج ) ىدفتك 

احثة بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف بالرياض، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الب اإلداريةً 

بمغت  عشكائيةن  عينةن  اختارتة استبانة، ك ، كلجمع المعمكمات استخدمت الباحثالتحميميٌ  الكصفيٌ المنيج ى 

مف كاقع  ، كأظيرت النتائج كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ  بالجامعةً  اإلداريةً  ( مف القياداتً 89)

 .كمستكل اإلبداع اإلدارمٌ ات لدل القيادات اإلدارية بجامعة األميرة نكرة إدارة الذٌ 

ة باختبلؼ كاديميٌ تبايف إدارة الذات، الفاعمية األ ىدفت إلى الكشؼ عفدراسة ( 2015د )السيٌ كطبقت 

، كلجمع المعمكمات الكصفيٌ  ، كلتحقيؽ أىداؼ البحث استخدمت الباحثة المنيجى ةرافيغالمتغيرات الديمك 

مف طبلب  نةو قت الدراسة عمى عيٌ بً ة، كطي مية األكاديميٌ استخدمت الباحثة مقياس إدارة الذات كمقياس الفاع

، كأظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ بيف الذككر ا( طالبن 120الجامعة بطريقة عشكائية، حيث بمغ عددىا )

كاإلناث عمى مقياس إدارة الذات، كما أكدت أٌنو ال تكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث عمى مقياس الفاعمية 

  ة .األكاديميٌ 

دارة الذات كالذكاء إى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف لإ( التي ىدفت 2015كس )ر كفي دراسة أبك ىد

ية التربية في رات أخرل لدل عينة مف الطالبات المتفكقات بكمٌ كمتغيٌ  ء النظاـ التمثيميٌ كٍ في ضى  االجتماعيٌ 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت ( طالبة متفكقة، 160جامعة األقصى بغزة، كتألفت عينة الدراسة مف )

ات، كمقياس الذكاء دارة الذٌ إ، كمقياس ميارات اختبار النظاـ التمثيميٌ  :ىي ،الباحثة ثبلث أدكات

ت ، كما دلٌ ات كالذكاء االجتماعيٌ دارة الذٌ إتائج عدـ كجكد عبلقة بيف ميارات ، كأظيرت الناالجتماعيٌ 

ا لدل الطالبات يكعن ىك أكثر األنظمة التمثيمية شي  الحركيٌ  الحسيٌ  النظاـ التمثيميٌ  النتائج عمى أفٌ 



37 
 

ات بيف الطالبات ارة الذٌ إدا في مستكل ميارات حصائين إا عمى كجكد فركؽ دالة ت أيضن المتفكقات، كدلٌ 

دارة الكقت لصالح إعد دت فركؽ في بي جً ة كاألدبية لصالح األخيرة، كما كي صات العمميٌ المتفكقات في التخصٌ 

ت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ دالة في مستكل ، كما دلٌ الحركيٌ  الحسيٌ  ذكات النظاـ التمثيميٌ الطالبات 

 . ص الدراسيٌ ر التخصٌ متغيٌ ى لإعزل تي  الذكاء االجتماعيٌ 

فيف في ات عمى عممية اتخاذ القرارات لدل المكظٌ دارة الذٌ إ( إلى معرفة أثر 2014دراسة أحمػد) ىدفت

 الكصفيٌ  ة في غزة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيجى الجامعة اإلسبلميٌ اإلدارة العميا في 

ا فن ( مكظٌ 177بمغ عددىا ) قت عمى عينةو بً طي   ، كلجمع المعمكمات استخدمت الباحثة استبانةن التحميميٌ 

ؾ إدارة لمذات بدرجة ىنا ة، كأظيرت النتائج  أفٌ دارييف كاألكاديمييف في الجامعة اإلسبلميٌ مف اإل فةن كمكظٌ 

فيف في اإلدارة العميا في الجامعة، ككجكد عبلقة طردية بيف )السعي إلى تحقيؽ األىداؼ، كبيرة لدل المكظٌ 

دارة الكقت كالتحدٌ  ؿ عبة، كالمركنة كتحمٌ م، كالمثابرة كمكاجية المكاقؼ الصٌ كالقدرة عمى التخطيط كا 

فيف في رة عمى اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة لدل المكظٌ المسؤكليات، كالدافعية، كاإلنجاز(، كبيف )القد

 ة( .الجامعة اإلسبلميٌ 

مة دارة مف منظكر معاصر كالمتمثٌ العبلقة كالتأثير بيف اإلإلى  ىدفت التعرؼ دراسة( 2013أحمد ) طبقتك 

بأعضاء  مةن ممثٌ  ،ىميٌ لدل عينة ضمف قطاع التعميـ األ لممكرد البشرمٌ  باإلدارة الذاتية كاألداء التنظيميٌ 

 ، كاستعممت االستبانة بكصفيا أداةن ا( مدرسن 93ة في النجؼ األشرؼ كالبالغ عددىـ )الييئة التدريسيٌ 

)المبلحظة الذاتية، كضع  ػمة برات اإلدارة الذاتية المتمثٌ في تكافر متغيٌ  يجابيةن إ، كأظيرت النتائج ةن رئيسيٌ 

، مع فييا ( كاألداء التنظيميٌ ، النقد الذاتيٌ ، التدريب الذاتيٌ ع الذاتيٌ ، التكقٌ اتية، التعزيز الذاتيٌ األىداؼ الذٌ 

دارة الذات عمى تحقيؽ ميارات إ لتدؿٌ  ر المستقؿٌ يجابية لجميع أبعاد المتغيٌ إظيكر عبلقات ارتباط كتأثير 

 .في األداء التنظيميٌ  ا معنكين داالن  اتأثيرن 
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ات لدل مديرات مدارس المرحمة ممارسة إدارة الذٌ لى درجة إ التعرؼ (2010دراسة اليذلي ) كىدفت

قت عمى  جميع مديرات بً طي  ة المكرمة، كلجمع المعمكمات استخدمت الباحثة استبانةن ة بمدينة مكٌ الثانكيٌ 

( مديرة، كجميع مساعدات مديرات 53ة المكرمة، كبمغ عددىا )بمدينة مكٌ  ياكمساعداتة المدارس الثانكيٌ 

مات المدارس، كعينة مف معمٌ  ،مديرة ( مساعدةى 92ة المكرمة، كبمغ عددىا )ينة مكٌ ة بمدالمدارس الثانكيٌ 

كمساعداتيا مدارس المرحمة الثانكية  ممارسة مديرات أفٌ  كأظيرت النتائج، مةن ( معمٌ 214كبمغ عددىا )

بمدينة مكة المكرمة إلدارة الذات جاءت بدرجو عالية، كممارسة مديرات كمساعدات مدارس المرحمة 

ذات  مكجبةن  ارتباطيةن  ىناؾ عبلقةن  جاءت بدرجة عالية، كأفٌ  الثانكية بمدينة مكة المكرمة اإلبداع اإلدارمٌ 

، كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء عينة كمرتفعةن  داللة إحصائية إذ كانت قيمتو مكجبةن 

، سنكات رات: )المؤىؿ العمميٌ متغيٌ ى لإعزل تي  الدراسة حكؿ درجة ممارسة إدارة الذات كاإلبداع اإلدارمٌ 

 ة(.، الحالة االجتماعيٌ الخبرة في مجاؿ العمؿ اإلدارمٌ 

في  تجريبيةن  ( دراسةن (24فيي مككنة مف  (Candice & David,2011) كفي دراسة كانديس كدافيد 

لؤلفضؿ، كزيادة  كتغييره سمكؾ المرء ا لتعديؿمنيجين  أمريكا، يقارف فييا إدارة الذات بكصفيا إجراءن 

 إجراءاتً  د، كأظيرت النتائج أفٌ التكحٌ  السمككيات اإليجابية لمطمبة المستيدفيف الذيف يعانكف مف اضطراباتً 

ة كالمينية الة في تدريس الميارات االجتماعيٌ النظر عف العمر كمككنات الطفؿ فعٌ  بغٌض  ،اتإدارة الذٌ 

 كاالتصاالت بيف الطمبة كالعالػـ المحيط بيـ.

ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف االستعداد لدل  دراسة (Ans & Soens,2008)أنس كسكنز  جرلكأ

ا لدل األفراد ىناؾ استعدادن  أظيرت الدراسة أفٌ  إذ، عيد المينيٌ األفراد كبيف إدارة الذات كالنجاح عمى الصٌ 

عت زٌ ، ككي لمنجاح المينيٌ ا ا كرئيسن ميمن  ذلؾ عامبلن  عدٌ ، كيي كسيكلةو  لتغيير اتجاىاتيـ المينية بسرعةو 

 ة أفٌ فرضيٌ  كأكدت نتائج الدراسة ،ادن ( فر 289راسة المككنة مف )عمى عينة الدٌ  (أداة الدراسة)االستبانات 
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االستعداد لمتغيير في االتجاىات المينية ىك عامؿ ميـ لمنجاح في الحياة المينية، كما أٌف ىذه العبلقة 

بنى في بيئة مف الفيـ ، تي عيد المينيٌ بيف الذات كالنجاح عمى الصٌ بيف االستعداد لمتغيير لدل األفراد، ك 

 العميؽ كالمتطكر لمكاقع.

أىمية اعتماد استراتيجيات عامة  تحديدى لإىدفت  دراسة( Abele &Wiese,2007أبؿ ككيس ) طبؽك 

صة في متخصٌ ة في سكيسرا، ككذلؾ استراتيجيٌ  ات كدكرىا في تحقيؽ النجاح المينيٌ في إدارة الذٌ كتحميميا 

، الرضا المعنكمٌ  يرة المينية، مثؿ العائد المادمٌ رات عمى النجاح في السٌ كالمؤشٌ  التخطيط لممستقبؿ المينيٌ 

 ، كأظيرت نتائج الدراسة أٌنو يكجد ارتباط إيجابيٌ ا( فردن 1185قت الدراسة عمى عينة مف )بً ، طي الكظيفيٌ 

، كال قة بالتخطيط المينيٌ صة المتعمٌ ف االستراتيجية المتخصٌ ميا الفرد كبيبيف االستراتيجية العامة التي يشكٌ 

 . كالرضا الكظيفيٌ  لمفرد بالنجاح المعنكمٌ  المينيةً  في الحياةً  شترط أف يرتبط النجاح المادمٌ يي 

التي ىدفت إلى تعميـ الطمبة ميارات إدارة الذات، كتككنت عينة  (Gerhardt,2007)كفي دراسة غيرىارد 

مريكية، كقد ممتحقيف بالدراسة في الجامعات األ ،ة( طالبان مف طمبة المرحمة الجامعيٌ 223الدراسة مف )

في  كبيرةن  ـ إدارة الذات، ككشفت النتائج زيادةن ؽ عمييـ برنامج مككف مف مجمكعة مف المحاضرات لتعمٌ بً طي 

 إدارة الذات لدييـ.ات لدل عينة الدراسة، ككاف لممحاضرات تأثير كبير في استخداـ ميارات إدارة الذٌ 

ة ما قبؿ ىدفت إلى تقييـ تأثير إدارة الذات عمى الميارات االجتماعيٌ  ( Charless,2005كدراسة شارلز )

ذكم االضطراب  ( طبلبو 8العمؿ، كتـ استخداـ المبلحظة أداة ليذه الدراسة، كتككنت عينة الدراسة مف )

عمى  ذكم االضطراب االنفعاليٌ  الذات تساعد الطبلبدارة إ ى أفٌ إل، كأشارت نتائج الدراسة االنفعاليٌ 

 .بصفة عامة ةً ة بنجاح في مجاؿ العمؿ، كما تزيد مف الميارات االجتماعيٌ ممارسة الميارات االجتماعيٌ 
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

تنكعت الدراسات التي تناكلت إدارة الذات، كقد قٌدـ الباحثكف في ىذا المجاؿ العديد مف الدراسات التي 

عبلقة تكاممية بيف الدراسات السابقة التي أيعٌدت كالدراسة  ثٌمةحكؿ مكضكع الدراسة الحالية، ك تدكر 

كالتعرض لدرجة ممارسة  الحالية، فقد تشابيت الدراسة الحالية مع بعض محاكر الدراسات السابقة،

دارة الذات لدل المديريف في إدراسة الحالية بأنيا تقيس مستكل ممارسة ز الالمديريف إلدارة الذات، كتتميٌ 

 ة مف كجية نظر المديريف أنفسيـ.المدارس الثانكيٌ 

أسئمة كقد استفادت الباحثة مف تمؾ الدراسات في إثراء اإلطار النظرٌم كاإلجراءات المنيجية، كصياغة 

الدراسة كتطكير أداتيا، كاختيار مجتمع الدراسة، كعينتيا، كنتائجيا؛ لذا تأتي ىذه الدراسة استكماالن لجيكد 

ات الباحثيف في ىذا المجاؿ، ككذلؾ استفادت الباحثة مف بعض الدراسات التي تحدثت فييا عف إدارة الذٌ 

ات لدل دارة الذٌ إ( التي تناكلت 2019اؼ )عسٌ كعبلقتيا ببعض المتغيرات التربكية األخرل، كمنيا: دراسة 

دارة إ( التي تناكلت 2018، كدراسة عمرك كالرجكب )لثانكية كعبلقتيا برضاىـ الكظيفيٌ مديرم المرحمة ا

ات دارة الذٌ إالتي تناكلت  (2017ة لدل الفمسطينييف، كدراسة أحمد )الذات كعبلقتيا بالمشاركة المجتمعيٌ 

ة، ككذلؾ دراسة ة كغير الحككميٌ سات الحككميٌ لدل العامميف في المؤسٌ  الكظيفيٌ كعبلقتيا باالستغراؽ 

سات المؤسٌ  في لدل العامميف ا باألداء الكظيفيٌ ( التي تناكلت إدارة الذات كعبلقتي2017العكاكدة )

 دارمٌ إلات كعبلقتيا باإلبداع ادارة الذٌ إ( التي تناكلت 2017ة ، كدراسة الخمؼ )ة كغير الحككميٌ الحككميٌ 

ات كعبلقتيا بالقدرة عمى ذٌ ة ال( التي تناكلت إدار 2016المدارس بالككيت، كدراسة طمايزة ) يرملدل مد

ة في محافظة الخميؿ، كدراسة العجاج ة كغير الحككميٌ ػػسػػات الحككميٌ اتخاذ القرار لدل العامميف في المؤسٌ 

دارية بالرياض، ، مف كجية نظر القيادات اإل دارمٌ يا باإلبداع اإل( التي تناكلت إدارة الذات كعبلقت2015)

نظمة ء األكٍ في ضى  كاء االجتماعيٌ ات كعبلقتيا بالذٌ دارة الذٌ إالتي تناكلت  (2015) (كسر أبك ىد)كدراسة 
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 دارمٌ ات كعبلقتيا باإلبداع اإلدارة الذٌ إ( التي تناكلت 2010التمثيمية كبعض المتغيرات، كدراسة اليذلي )

 .ياماتكمعمٌ  ياكمساعدات ةلدل مديرات مدارس المرحمة الثانكيٌ 

(، كدراسة 2019اؼ )، كدراسة عسٌ كاستفادت ىذه الدراسة مف األدكات المستخدمة في العديد مف الدراسات

(، كدراسة العكاكدة 2017(، كدراسة أحمد )2018ف )يخر آرفات ك (، كدراسة الشٌ 2018عمرك كالرجكب )

(، كدراسة العجاج 2016(، كدراسة طمايزة )2016(، كدراسة كراسنة )2017لخمؼ )(، كدراسة ا2017)

(، حيث استخدمت 2010(، كدراسة اليذلي )2013(، كدراسة أحمد )2014كدراسة أحمد )(، 2015)

دمجت في ( في أٌنيا 2018جميعيا االستبانة أداة لمبحث، كتشابيت الدراسة الحالية مع دراسة حمداف )

 األداة بيف االستبانة كالمقابمة.استخداـ 

 إذ استخدمت الدراسة الحالية المنيجى ، كاستفادت الباحثة مف المناىج المستخدمة في العديد مف الدراسات

(، كدراسة 2019اؼ )مثؿ دراسة عسٌ  الكصفيٌ  ، كالعديد مف الدراسات استخدمت المنيجى الكصفٌي التحميميٌ 

(، كدراسة 2016(، كدراسة كراسنة )2017كدراسة العكاكدة )(، 2017(، كدراسة أحمد )2018حمداف )

(، بينما دراسة 2014، كدراسة أحمد)(2015(، كدراسة السيد )2015عجاج )ال(، كدراسة 2016طمايزة )

 . االرتباطيٌ  المسحيٌ  ( استخدمت المنيج الكصفيٌ 2017الخمؼ )

، كدراسة الجنس، كالمؤىؿ العمميٌ ف استخدـ لمدراسات السابقة، فمنيا مى  الديمكغرافيةي  تنٌكعت المتغيراتي 

(، 2017(، كدراسة أحمد )2018(، كدراسة حمداف )2018) الرجكب(، كدراسة عمرك ك 2019اؼ )عسٌ 

مف دراسة  (، كقد اشترؾ كؿٌ 2016(، كدراسة طمايزة )2016(،  كدراسة كراسنة )2017كدراسة العكاكدة )

، ى الكظيفيٌ سة كالمسمٌ كنكع المؤسٌ  الجنس كالمؤىؿ العمميٌ ( في 2016( كدراسة طمايزة )2017العكاكدة )

 .اتية كالتعزيز الذاتيٌ ر المبلحظة الذٌ ( فقد استخدـ متغيٌ 2013أما دراسة أحمد )
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دارة الذات  لـ يكف ىناؾ تفاكت بيف نتائج إ ابقة التي تناكلت مكضكعكفيما يتعٌمؽ بنتائج الدراسات السٌ 

اؼ ممارسة إدارة الذات في أغمب األكقات مرتفعة  كما في دراسة عسٌ  الدراسات السابقة، ككانت درجة

(، كدراسة 2017(، كدراسة العكاكدة )2017(، كدراسة أحمد )2018(، كدراسة عمرك كالرجكب )2019)

ف يباستثناء دراسة الشرفات كآخر (، 2016(، كدراسة طمايزة )2016(، كدراسة كراسنة )2017الخمؼ )

 .متكسطةو  ( التي جاءت بدرجةو 2018، ككذلؾ دراسة حمداف )طةو متكسٌ  النتيجة بدرجةو جاءت فقد ( 2017)

 كبشكؿ عاـ كانت أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة عمى الٌنحك اآلتي:

  ٌثراؤه ليذه الدراسة. بناء اإلطار النظرم  كا 

 .تعريؼ مصطمحات الدراسة 

  كتحديد فقراتيا كمجاالتيا.ة المقاببلت المقٌننة كأسئمبناء أداة الدراسة المناسبة، كىي االستبانة 

 .تسييؿ الكصكؿ إلى المراجع كتكثيقيا 

 ابقة:ز الدراسة الحالية عف الدراسات السٌ ييميٌ  كما

دارة الذات لدل مديرم إفي تناكليا لمكضكع مستكل ممارسة ابقة تتمٌيز الدراسة الحالية عف الدراسات السٌ 

 نظرىـ في محافظة الخميؿ.ة مف كجية المدارس الثانكيٌ 
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 الفصل الثالث 

 

 

 

 إجراءات الدراسة
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 الفصل الثالث

 مقدمة: 

جراءاتيا التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة مف  بلن ا مفصٌ ف ىذا الفصؿ كصفن يتضمٌ  لمنيجية الدراسة كا 

أداة الدراسة "االستبانة"، إجراءات ، إعداد كعٌينتيا الدراسة ة، منيج الدراسة، كصؼ مجتمعحيث المقدم

لخصائص العينة "المعالجات اإلحصائية"  ؽ مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا كالتحميؿ اإلحصائيٌ التحقٌ 

 لمدراسة، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة:

ة استخدمت الباحثة عمى طبيعة البيانات كالمعمكمات البلزمة ليذه الدراسة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراس بناءن 

التي تحتاج إلى متو لطبيعة الدراسة ءدراستيا كذلؾ لمبل(، في كالكيفيٌ  يٌ )الكمٌ  التحميميٌ  الكصفيٌ  المنيجى 

النتائج التي يمكف جمع البيانات كتصنيفيا كتحميميا كتفسيرىا الستخبلص الدالالت كالكصكؿ إلى 

ة كاإلنسانية، كيعتمد عمى سات العمكـ االجتماعيٌ يرتبط غالبان بدرا المنيج الكصفيٌ  فٌ إتعميميا، حيث 

كصؼ الظاىرة كما ىي في الكاقع، كجمع البيانات كالمعمكمات البلزمة عنيا، كتصنيؼ ىذه المعمكمات 

 استخدمتك  بمكضكع الدراسة،كتنظيميا باإلضافة إلى الكتب كالمراجع كالدراسات السابقة ذات العبلقة 

في كمديراتيا المدارس الثانكية  يرمجريت مع مدمف خبلؿ استخداميا لممقاببلت التي أي  النكعيٌ  المنيجي 

 محافظة الخميؿ.

 نتيا:مجتمع الدراسة وعيّ 

كالبالغ عددىـ  ،في محافظة الخميؿكمديراتيا المدارس الثانكية  يرمتككف مجتمع الدراسة مف جميع مدي

ـ، 2021-2020األكؿ لمعاـ  مديريات مف الفصؿ الدراسيٌ عيف عمى أربع مكزٌ  ،كمديرةن  ا( مديرن 604)

 اكفقن كذلؾ 
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تكزيع أفراد مجتمع الدراسة كفقا  يبيف اآلتيكالجدكؿ إلحصائيات كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، 

 لممديرية.

 (: خصائص مجتمع الدراسة حسب المديرية1جدول )

 المجتمع المديرية

 202 الخميؿ

 125 شماؿ الخميؿ

 188 جنكب الخميؿ

 89 يطا

 604 المجموع

أكبر مديرية مف حيث عدد المدارس ىي مديرية الخميؿ تمتيا مديرية جنكب  ػفٌ أ نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ

 ( مف أفراد المجتمع اإلحصائيٌ %15بنسبة ) طبقيةو  عشكائيةو  أخذ عينةو  الخميؿ، كمف ىذا المجتمع تـٌ 

ة في مديريات التربية كالتعميـ مف المدارس الثانكيٌ  كمديرة ا( مديرن 91حيث بمغت العينة ) ،حسب المديرية

يبيف أعداد العينة  (2، كالجدكؿ ) ـ2021-2020األكؿ لمعاـ  في محافظة الخميؿ مف الفصؿ الدراسيٌ 

 .منياكالمسترد كالفاقد 

 (: خصائص عينة الدراسة حسب المديرية2جدول )

 المديرية
 الستبانات

 نسبة % السترداد
 ةالمستردّ  عةالموزّ 

 90.0 27 30 الخميؿ

 22.8 19 19 شماؿ الخميؿ

 27.7 23 28 جنكب الخميؿ
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 16.8 14 14 يطا

 91.2 83 91 المجموع

 التي ستخضع لمتحميؿ اإلحصائيٌ نة الدراسة النيائية عيٌ  أفٌ إلى ( 2تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ت كٌزعكالتعميـ في محافظة الخميؿ، ك  ة في مديريات التربيةلممدارس الثانكيٌ  كمديرةن  ا( مديرن 83بمغت )

 ( يبيف خصائص العينة الديمكغرافية:3كالجدكؿ رقـ )، الكتركنين إالباحثة أداة الدراسة عمييـ 

 ةة الحكوميّ (: خصائص العينة الديموغرافية لمديري المدارس الثانويّ 3جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 37.3 31 ذكر

 62.7 52 أنثى

 التخصص

 69.9 58 عمـك إنسانية

 

 عمـك طبيعية    
25 30.1 

 المديرية

 32.5 27 الخميؿ

 22.9 19 شماؿ الخميؿ

 27.7 23 جنكب الخميؿ

 16.9 14 يطا

 المؤىؿ العممي
 73.5 61 بكالكريكس فأقؿ 

 26.5 22 ماجستير فأعمى

 سنكات الخبرة

 10.8 9 سنكات 5أقؿ مف 

 12.0 10 سنكات 10 – 5

 77.1 64 سنكات 10أكثر مف 
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 ،ابؽ تفاكت كاضح في بعض المستكيات لممتغيرات الديمكغرافية لمعينةيتبيف لنا مف بيانات الجدكؿ السٌ 

 %( لدييـ خبرة طكيمة في التدريس.77بنسبة ) ا( مديرن 64) فٌ أ فمثبل نبلحظي 

 أدوات الدراسة:

تطكير  لجمع البيانات كالمعمكمات، حيث تـٌ  أدكاتو  كالمقابمةى  استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة االستبانةى 

ة كاألطركحات ذات ابقة كالكتب كالمراجع العمميٌ أداة الدراسة بعد الرجكع إلى األدبيات كالدراسات السٌ 

ة دارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ إحالي، كذلؾ لدراسة مستكل ممارسة بلقة بمكضكع الدراسة الالع

إلى مظاىر تككف مبلحظة  بناءن عمى آراء المحٌكميف تصنيؼ االستبانة كقد تـٌ في محافظة الخميؿ، 

ككانت نسبة االتفاؽ تزيد  ،كتسٌمى بالمظاىر الخارجٌية، كمظاىر ليا عبلقة بالٌنفس كىي المظاىر الداخمٌية

ىما: القسـ  ،(2ح في الممحؽ )كما ىك مكضٌ  حيث تككنت االستبانة مف قسميف رئيسييف، (، %75)عف 

ة، كالمؤىؿ ص، كالمديريٌ كىي )الجنس، كالتخصٌ  ،نة الدراسةاألكؿ يحتكم عمى المعمكمات العامة ألفراد عيٌ 

ة إلدارة ىما: مقياس المظاىر الخارجيٌ  ،القسـ الثاني مقياسيف ، كسنكات الخبرة(، في حيف ضـٌ العمميٌ 

( فقرات تقيس 5( مجاالت، حيث تككف المجاؿ األكؿ مف )5عمى ) مكزعةن  ( فقرةن 38الذات مككف مف )

( فقرات تقيس 7( فقرات تقيس إدارة الكقت، كالمجاؿ الثالث مف )9التخطيط، كالمجاؿ الثاني مف )

ة، كالمجاؿ الخامس ( فقرات تقيس إدارة العبلقات االجتماعيٌ 10المجاؿ الرابع مف )كاصؿ، ك صاؿ كالتٌ االتٌ 

مككف مف  ،( فقرات تقيس اتخاذ القرار، كالمقياس الثاني ىك مقياس  المظاىر الداخمية إلدارة الذات7مف )

، الذاتيٌ ( فقرات تقيس التنظيـ 7( مجاالت، حيث تككف المجاؿ األكؿ مف )6عمى ) عةن مكزٌ  ( فقرةن 39)

غكط ( فقرات تقيس إدارة الضٌ 6( فقرات تقيس الثقة بالنفس، كالمجاؿ الثالث )8كالمجاؿ الثاني مف )

( فقرات تقيس الدافعية الذاتية، 9( فقرات تقيس التفاؤؿ، كالمجاؿ الخامس )5ة، كالمجاؿ الرابع مف )النفسيٌ 

( فقرة، 77ف عدد فقرات أداة الدراسة )، كبذلؾ يكك بط الذاتيٌ ( فقرات تقيس الضٌ 4ادس )كالمجاؿ السٌ 

ة في محافظة ككانت جمعيا تشترؾ في  قياس مستكل ممارسة ادارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ 
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 Likert) ـ ليكرت الخماسيٌ مٌ زت في االختيار مف سي طريقة اإلجابة تركٌ  الخميؿ مف كجية نظرىـ، عممان بأفٌ 

Scale( كذلؾ كما في الجدكؿ ،)4 :) 

 (Likert Scale) م ليكرت الخماسيّ مّ (: سُ 4جدول )

 اأبدً  انادرً  اأحيانً  اغالبً  ادائمً  التصنيف

 1 2 3 4 5 الترميز

 

 دق أداة الدراسة:صِ 

جميع العناصر  ت لقياسو، كأف تشمؿ االستبانةدٌ عً صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا صالحة لقياس ما أي 

د مف صدؽ فقرات التأكٌ  ف يستخدميا، كقد تـٌ مى  لكؿٌ  فقراتيا كمفرداتيا كاضحةن  البلزمة لمتحميؿ، كأف تككفى 

 :، ىمااالستبانة بطريقتيف

 مين(لألداة )صدق المحكّ  دق الظاىريّ ولى: الصّ األ 

مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا  ؽالتحقٌ  ـٌ تصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثى عمى ة ت الباحثعمم

ح الممحؽ االختصاص في الجامعات كالمدارس الفمسطينية، كيكضٌ الخبرة ك ذكم  امن محكٌ مف ( 11) عمى

آرائيـ كمبلحظاتيـ حكليا مف حيث: ا كٍ أبىدى ا بتحكيـ أداة الدراسة، حيث ك قامميف الذيف ( أسماء المحكٌ 2)

ضافة أمٌ اكضكح لغة الفقرات كسبلمتيا لغكين مدل  معمكمات  ، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

 .أخذىا بعيف االعتبار عند إخراج األداة بشكميا النيائيٌ  ، كتـٌ أك تعديبلت أك فقرات يركنيا مناسبةن 
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 لفقرات الستبانة الثانية: التساق الداخميّ 

 ات:دارة الذّ إلة لفقرات مقياس المظاىر الخارجيّ  دق التساق الداخميّ أوًل: صِ 

( لفقرات Pearson correlationبحساب معامؿ االرتباط بيرسكف ) ادؽ األداة أيضن ؽ مف صً التحقٌ  تـٌ 

دارة الذات، كذلؾ كما ىك كاضح إلة مجاؿ مف مجاالت المظاىر الخارجيٌ  ية لكؿٌ مقياس مع الدرجة الكمٌ 

 (.5في الجدكؿ )

لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس  (Pearson correlation(: نتائج معامل الرتباط بيرسون )5جدول )

 دارة الذات.إلة مجال من مجالت المظاىر الخارجيّ  ية لكلّ الدرجة الكمّ مع 

 الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم

 0.000 0.500 20 التخطيط

1 0.728 0.000 21 0.640 0.000 

 إدارة العالقات الجتماعية 0.000 0.706 2

3 0.670 0.000 22 0.563 0.000 

4 0.736 0.000 23 0.581 0.000 

5 0.707 0.000 24 0.616 0.000 

 0.000 0.451 25 إدارة الوقت

6 0.397 0.000 26 0.634 0.000 

7 0.620 0.000 27 0.315 0.004 

8 0.507 0.000 28 0.691 0.000 

9 0.750 0.000 29 0.656 0.000 

10 0.660 0.000 30 0.571 0.000 

11 0.752 0.000 31 0.581 0.000 
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 اتخاذ القرار 0.000 0.592 12

13 0.649 0.000 32 0.649 0.000 

14 0.526 0.000 33 0.586 0.000 

 0.000 0.607 34 التصال والتواصل

15 0.779 0.000 35 0.571 0.000 

16 0.735 0.000 36 0.387 0.000 

17 0.814 0.000 37 0.647 0.000 

18 0.759 0.000 38 0.659 0.000 

19 0.569 0.000  

يـ مصفكفة ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة جميع قً  ( إلى أفٌ 5تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

، مما يشير إلى قكة االتساؽ اات دالة إحصائين دارة الذٌ إلة مجاؿ مف مجاالت المظاىر الخارجيٌ  ية لكؿٌ الكمٌ 

ة ا في قياس درجة المظاىر الخارجيٌ كأنيا تشترؾ معن  ،اتدارة الذٌ إلة لفقرات المظاىر الخارجيٌ  الداخميٌ 

ء اإلطار كٍ ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ، عمى ضى إلدارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ 

 المقياس عمى أساسو. يى نً الذم بي  النظرمٌ 

 ات:الذّ دارة إللفقرات مقياس المظاىر الداخمية  : التساق الداخميّ اثانيً 

( لفقرات Pearson correlationبحساب معامؿ االرتباط بيرسكف ) ادؽ األداة أيضن ؽ مف صً التحقٌ  تـٌ 

مجاؿ مف مجاالت المظاىر الداخمية إدارة الذات، كذلؾ كما ىك كاضح في  ية لكؿٌ مقياس مع الدرجة الكمٌ 

 (.6الجدكؿ )
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لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس  (Pearson correlation(: نتائج معامل الرتباط بيرسون )6جدول )

 مع الدرجة الكمية لكل مجال من مجالت المظاىر الداخمية إدارة الذات.

 الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم

 0.000 0.751 21 التنظيم

 التفاؤل 0.000 0.471 1

2 0.499 0.000 22 0.745 0.000 

3 0.664 0.000 23 0.841 0.000 

4 0.584 0.000 24 0.830 0.000 

5 0.571 0.000 25 0.819 0.000 

6 0.724 0.000 26 0.779 0.000 

 الدافعية الذاتية 0.000 0.705 7

 0.003 0.324 27 الثقة بالنفس

8 0.621 0.000 28 0.760 0.000 

9 0.590 0.000 29 0.627 0.000 

10 0.720 0.000 30 0.630 0.000 

11 0.677 0.000 31 0.656 0.000 

12 0.682 0.000 32 0.542 0.000 

13 0.620 0.000 33 0.440 0.000 

14 0.616 0.000 34 0.493 0.000 

15 0.561 0.000 35 0.566 0.000 

 غط الذاتيّ الضّ  ةغوط النفسيّ إدارة الضّ 

16 0.575 0.000 36 0.867 0.000 
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17 0.486 0.000 37 0.888 0.000 

18 0.553 0.000 38 0.761 0.000 

19 0.865 0.000 39 0.848 0.000 

20 0.862 0.000  

يـ مصفكفة ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة جميع قً  ( إلى أفٌ 6تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ا يشير إلى قكة االتساؽ ، ممٌ اإحصائين  دارة الذات دالةه إلمجاؿ مف مجاالت المظاىر الداخمية  ية لكؿٌ الكمٌ 

ة إلدارة ا في قياس درجة المظاىر الداخميٌ يا تشترؾ معن كأنٌ  ،اتدارة الذٌ إلة لفقرات المظاىر الخارجيٌ  الداخميٌ 

الذم  ء اإلطار النظرمٌ كٍ الذات لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ، عمى ضى 

 المقياس عمى أساسو. يى نً بي 

 ثبات أداة الدراسة:

مف  الثبات بطريقة االتساؽ الداخميٌ  ت الباحثةحسبة، جابات أفراد العينة االستطبلعيٌ إمف خبلؿ نتائج 

 :اآلتيح في الجدكؿ خبلؿ معادلة الثبات كركنباخ ألفا، كذلؾ كما ىك مكضٌ 

 (: نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة   7جدول )      

 قيمة ألفا عدد الفقرات اسة ومجالتيامقاييس الدر 
 0.748 5 التخطيط
 0.788 9 إدارة الكقت

 0.807 7 االتصاؿ كالتكاصؿ
 0.718 10 ةإدارة العبلقات االجتماعيٌ 

 0.610 7 اتخاذ القرار
 0.902 38 ة إلدارة الذاتدرجة المظاىر الخارجيّ 
 0.665 7 التنظيـ

 0.786 8 الثقة بالنفس
 0.785 6 ةغكط النفسيٌ إدارة الضٌ 
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 0.859 5 التفاؤؿ
 0.682 9 الدافعية الذاتية

 0.858 4 غط الذاتيٌ الضٌ 
 0.867 39 ة إلدارة الذاتدرجة المظاىر الداخميّ 
 0.927 77 يةالدرجة الكمّ 

ات ة إلدارة الذٌ قيـ ثبات مجاالت مقياس المظاىر الخارجيٌ  أفٌ إلى ( 7تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ة إلدارة ية لممظاىر الخارجيٌ %(، كما بمغت قيمة الثبات عند الدرجة الكمٌ 80.7-%61.0تراكحت بيف )

ات تراكحت بيف ة إلدارة الذٌ يـ ثبات مجاالت مقياس المظاىر الداخميٌ %(، كما جاءت قً 90.2ات )الذٌ 

%(، 86.7ات )دارة الذٌ ة إلية لممظاىر الداخميٌ %(، كبمغت قيمة الثبات عند الدرجة الكمٌ 85.9-66.5%)

 ع األداة )االستبانة( بدرجةو %(، كبذلؾ تتمتٌ 92.7قيمة الثبات بمغت ) ية ألداة الدراسة فإفٌ كعند الدرجة الكمٌ 

 .(1انظر ممحؽ) ،مف الثبات كقابمة العتمادىا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة عاليةو 

 المقابالت:

طرح  كذلؾ مف خبلؿ بانة،ة التي انبثقت عف االستلمتأكد مف النتائج الكميٌ  استخدمت الباحثة المقاببلتً  

ت ىذه المقاببلت عف طريؽ كقد تمٌ ، انةؽ عمييـ االستببً ف طي ممٌ  كمديرةن  ا( مديرن 13بعض االسئمة عمى )

 ةماألسئ فم العديد كطرح، المحادثة عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعيٌ  بر مجمكعاتً أك عى  شخصي   لقاءو 

مف تمؾ ك  ،اجابات تكرارن تفريغ البيانات كرصد أكثر اإل كقد تـٌ  كالعبلقة بفقرات االستبانةمة الصٌ  ذات

 سئمة:األ

 ط ليا؟د أىدافؾ كتخطٌ حدٌ تي  كيؼ 

  دقيقة مف كقتؾ؟ كؿٌ  تستغؿٌ كيؼ 

 ؟ ؟ ككيؼ تتكاصؿ مع المديريفيميؿ/ كاتس/ فيسىؿ لديؾ إ 

 كلكياتؾ؟كيؼ تعمؿ عمى تنظيـ أ  
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 تطبيق الدراسة:خطوات 

دارة الذات لدل مديرم المدارس إؿ في التعرؼ عمى مستكل ممارسة المتمثٌ تحديد مكضكع الدراسة  .1

 ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ.الثانكيٌ 

 مة، كاالسترشاد بيا.بلع عمى العديد مف الدراسات ذات الصٌ كاالطٌ  دب التربكمٌ لى األإالرجكع  تـٌ  .2

تكزيعيا عمى مجمكعة  استبانة إلكتركنية تـٌ  بناءدقيا كثباتيا ك كالتأكد مف صً دكات الدراسة أبناء  .3

ريقة يركا بالطٌ اختً  ،ة في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿالمدارس الثانكيٌ  يرممف مد

 ة.ة الطبقيٌ العشكائيٌ 

ة تطبيؽ يمٌ في كزارة التربية كالتعميـ لتسييؿ مى  إرساؿ األداة الى مركز البحث كالتطكير التربكمٌ  تـٌ  .4

 (.3انظر ممحؽ ) ،األداة

ت تحٌققكبعد ذلؾ  ،بما ىك مطمكب منيـ لكتركنيةً اإل االستبانةً  كالمديرات بتعبئةً  يركفقاـ المد .5

كسؿ، كذلؾ إ بصيغة ممؼٌ  إلكتركنيةو  الباحثة بالتحقؽ مف االستجابات كالحصكؿ عمى نسخةو 

 .SPSS ا إلى برنامج التحميؿ اإلحصائيٌ لتفريغي اتمييدن 

 جٌيزىاالذم  ؿ اإلحصائيٌ كسؿ( إلى المحمٌ كالمديرات )اإل مديريفاستجابات ال ممؼٌ  ةمت الباحثسمٌ  .6

 (.SPSS) ةـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعيٌ يا باستخداـ برنامج الر  غى فرٌ ك  اإلحصائيٌ  لمتحميؿ هبدكر 

 لبلستزادة مف التأكيد عمى النتائج كتفسيرىا كاستخبلصيا كالكصكؿ إلى التكصيات. مقاببلت إجراء .7

ا، ةكالٌمغكية، كمراجعة الٌطباع ةاحية االمبلئيٌ مف النٌ كالٌتحٌقؽ دقيؽ تٌ ال تـٌ  .8  (.4انظر ممحؽ) أيضن

 متغيرات الدراسة:

 ، كسنكات الخبرة.المؤىؿ العمميٌ  ص، كالمديرية،الكسيطية: الجنس، كالتخصٌ  ة المعدلة أكالمتغيرات المستقمٌ 

 ة في محافظة الخميؿ.دارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ إالمتغير التابع: مستكل ممارسة 

 دارة الذات.إة في محافظة الخميؿ نحك ممارسة المتغير المستقؿ: كجية نظر مديرم المدارس الثانكيٌ 
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 المعالجة اإلحصائية:

إلجراء  اكذلؾ تمييدن  ،الباحثة راجعتيا التأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ،ك  اإللكتركنيةً انات بعد جمع االستب

، أم بتحكيؿ اإلجابات معينةن  الحاسكب بإعطائيا أرقامن ى الإدخمت المعالجات اإلحصائية لمبيانات، كقد أي 

ا ( درجات، كنادرن 3ا)كأحيانن ( درجات، 4ا)( درجات، كغالبن 5ا)يت اإلجابة دائمن عطً ة، حيث أي المفظية إلى رقميٌ 

دارة الذات لدل مديرم إما زادت الدرجة  زاد مستكل ممارسة ، بحيث كمٌ كاحدةن  ( درجةن 1)ا( درجتيف، كأبدن 2)

 ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ.المدارس الثانكيٌ 

ائية، باستخداـ مجمكعة مف األساليب كالمعالجات االحص ائية لمبياناتكقد تمت المعالجة اإلحص

  كىي:

 ة، االنحرافات المعياريةطات الحسابيٌ النسب المئكية، المتكسٌ  استخراج. 

  ( معامؿ االرتباط بيرسكفPearson correlation). 

 ( اختبار تt-test). 

  ٌاختبار تحميؿ التبايف األحادم (One Way ANOVA). 

  يةعداختبار شيفو لممقارنات البي. 

 ة ـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعيٌ برنامج الر  كذلؾ باستخداـ  ؛كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا

(SPSS). 

 (:طات الحسابية لنتائج الدراسةمفتاح المتوسّ تصحيح المقياس )

ة في انات كبخاصٌ ستعمؿ في االستبكيي  ،مككياتكىك أسمكب لقياس السٌ  ،ـ مقياس ليكرت الخماسيٌ خدً استي  

مستكل ممارسة عمى درجة المكافقة أك االعتراض عمى  تدؿٌ  مجاؿ اإلحصاء، كيعتمد المقياس عمى ردكد

طات عمى المتكسٌ  ، بناءن ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـدارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ إ

 (:8الحسابية كما في الجدكؿ )
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 (: مفاتيح التصحيح8جدول)

 الدرجة ط الحسابيّ المتوسّ 

 دامنخفضة جن  1.80 – 1.00

 منخفضة  2.60 – 1.81

 طةمتكسٌ  3.40 – 2.61

 مرتفعة 4.20 – 3.41 

 امرتفعة جدن  5.00 – 4.21

 .4=1-5المدل ىك  فٌ أ(، ك 5، 4، 3، 2، 1داة ىي )االستجابات عمى األ ابؽ أفٌ يبيف الجدكؿ السٌ 

 (اطة، مرتفعة، مرتفعة جدن ا، منخفضة، متكسٌ المستكيات ىي:  )منخفضة جدن  فٌ أك 

 المدل / عدد المستكيات = طكؿ الفترة كبيذا فإفٌ 
 

 
 كيضاؼ الى كؿ فترة  0.8=    

 ( كىكذا. 1.8لى إ 1ا تككف مف: كلى )منخفضة جدن ألفمثبلن الفترة ا
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 مقدمة:

لييا الدراسة، حكؿ مستكل ممارسة مت إالنتائج التي تكصٌ  ألىـٌ  كمفصبلن  ا كامبلن ف ىذا الفصؿ عرضن يتضمٌ 

كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة  ؛في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ ةات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ دارة الذٌ إ

 اتيا باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة.ة فرضيٌ ؽ مف صحٌ قٌ أسئمة الدراسة، كالتح فع

 نتائج أسئمة الدراسة:

ة من وجية نظرىم في ات لدى مديري المدارس الثانويّ ول: ما مظاىر إدارة الذّ سؤال الدراسة األ  نتائج

 محافظة الخميل؟

ابقة، عمى الدراسات السٌ  بلع المستمرٌ كاالطٌ  دب التربكمٌ لى األإالرجكع  ابؽ تـٌ ؤاؿ السٌ لئلجابة عف السٌ 

 ةو خارجيٌ  ظاىرةو  راتو حسب مؤشٌ  ؼى صنٌ ف تي أات يمكف دارة الذٌ إالتي تقيس  راتً المؤشٌ  فٌ أفكجدت الباحثة 

 ة، كبيذا يمكف تصنيفيا كاآلتي:ف تعتبرىا داخميٌ أخرل يمكف أك 

 مبلحظتيا مف السمكؾ الخارج مثؿ: ة: كىي تمؾ المظاىر التي يمكف أف تككفى المظاىر الخارجيٌ 

رؤية  ؽى فٍ ط ألعمالو كى طٌ عمى تحديد أكلكياتو كترتيبيا، كيخ خص قادره الشٌ  التخطيط: كيعني أفٌ  (1

 لتحقيؽ أىدافو. بديمةن  منتظمة مف خبلؿ تحديد أىدافو بطريقة كاقعية كمتكازنة، كيضع خطةن 

المككمة إليو، كتكزيع الكقت بيف  لممياـٌ  اخص جدكالن زمنين الشٌ  حٌددإدارة الكقت: كتعني أف يي  (2

كقت كجيد مع متابعة  بأقؿٌ  المياـٌ يف عمى إنجاز عً األنشطة المختمفة، كاستخداـ الكسائؿ التي تي 

 د.دة، كاالنتياء منيا في الكقت المحتنفيذ األعماؿ لتحقيؽ األىداؼ المنشكد
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، كأف ادن ث جيٌ خص القدرة عمى اإلصغاء، كفيـ المتحدٌ الشٌ  االتصاؿ كالتكاصؿ: كتعني أف يمتمؾى  (3

كالمرسمة بيف األشخاص،  ى يستطيع فيـ الرسالة المستقبمةميارات االٌتصاؿ الفٌعالة حتٌ  يمتمؾى 

 مع اآلخريف.  ةو اجتماعيٌ  كالقدرة عمى بناء عبلقاتو 

ة، مع االجتماعيٌ  عمى بناء العبلقاتً  اخص قادرن ة: كتعني أف يككف الشٌ إدارة العبلقات االجتماعيٌ  (4

، اب لي إحراجن المكاقؼ التي تسبٌ  بى ى أتجنٌ ميمة حتٌ ، كانتقاء األلفاظ السٌ خصيٌ االىتماـ بالمظير الشٌ 

 كتفٌيـ مشاعر اآلخريف مع القدرة عمى إخفاء غضبي عند خبلفاتي معيـ.

ؿ المسؤكلية، كأف يككف عمى معرفة ا عمى تحمٌ خص قادرن اتخاذ القرار: كتعني أف يككف الشٌ  (5

سة مع الحرص عمى متابعة تنفيذ القرارات، كتكقع النتائج بالحقائؽ التي ترتبط بأىداؼ المؤسٌ 

 قبؿ اتخاذه.بة عمى القرار المترتٌ 

 مثؿ: ،ةمظاىر النفسيٌ ى اللإف تككف أقرب أة: كىي تمؾ المظاىر التي يمكف المظاىر الداخميٌ 

عي إلى مع السٌ  ،بالمكاعيدى  عمى تحديد أكلكياتو، كأف يمتزـى  اخص قادرن التنظيـ: كتعني أف يككف الشٌ  (1

 فالنجاح في الحاضر يؤىمنا لمتقدـ نحك المستقبؿ.  ،ابقةا لمخبرات السٌ و، استنادن إنجاز ميامٌ 

عمى التعبير عف رأيو بصراحة،  اا بقدراتو، كقادرن خص كاثقن الثقة بالنفس: كتعني أف يككف الشٌ  (2

المشكبلت، كيتقبؿ النقد مف اآلخريف، كالحرص عمى بناء عبلقات  كيعتمد عمى نفسو في حؿٌ 

 العمؿ.ة كالنجاح في كثيقة لتحقيؽ الراحة النفسيٌ 

ظيار ة: كتعني قدرة الشٌ غكط النفسيٌ إدارة الضٌ  (3 خص عمى كبح جميع االنفعاالت عند الغضب، كا 

 خص.ر عمى سمكؾ الشٌ مكقؼ، مع السيطرة عمى األسباب التي تؤثٌ  االنفعاؿ المناسب تجاه كؿٌ 

ى حتٌ  ة،يجابيٌ سو، كيميؿ إلى استخداـ النظرة اإلعف نف اخص راضين التفاؤؿ: كيعني أف يككف الشٌ  (4

 يشعر بالتفاؤؿ تجاه حياتو المستقبمية.
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 ابرة كاإلصرار، كأف يككف مستمتعن خص القدرة عمى المثاة: كتعني أف يككف لدل الشٌ الدافعية الذاتيٌ  (5

ف كانت غير محبٌ حتٌ  ،المطمكبة تماـ المياـٌ إم في بالتحدٌ  مف  ما يستجدٌ  بة، كأف يكاكبى ى كا 

 يات.  طمكحاتو المستقبمية ميما كانت التحدٌ ى يستطيع تحقيؽ أحداث، حتٌ ك معمكمات 

امؿ مع في التع اا عمى ضبط ذاتو، كأف يككف مرنن خص قادرن : كيعني أف يككف الشٌ بط الذاتيٌ الضٌ  (6

 التي بدأىا.   عمى إنياء المياـٌ  االمكاقؼ المحرجة، كقادرن 

ة من وجية رس الثانويّ نتائج سؤال الدراسة الثاني: ما مستوى ممارسة إدارة الذات لدى مديري المدا

 نظرىم في محافظة الخميل؟

طات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل ممارسة إدارة ابؽ تـ استخراج المتكسٌ ؤاؿ السٌ لئلجابة عف السٌ 

كذلؾ كما ىك مكضح في  ؛مف كجية نظرىـ في محافظة الخميؿ الذات لدل مديرم المدارس الثانكية

 الجدكؿ اآلتي:

ات لدى مديري ة لمستوى ممارسة إدارة الذّ ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ (: 9جدول )

 ة من وجية نظرىم في محافظة الخميلالمدارس الثانويّ 

 المقياس
ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

 %87.6 مرتفعة جدا 0.268 4.38 ةمظاىر إدارة الذات الخارجية لدل مديرم المدارس الثانكيٌ 

 %80.4 مرتفعة 0.299 4.02 ةمظاىر إدارة الذات الداخمية لدل مديرم المدارس الثانكيٌ 

 %84.0 مرتفعة  0.292 4.20 ة مستوى ممارسة إدارة الذات لدى مديري المدارس الثانويّ 

ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات مستكل ممارسة إدارة الذٌ  أفٌ إلى ( 9تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

( مع 4.20) ط الحسابيٌ مف كجية نظرىـ في محافظة الخميؿ جاء بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتكسٌ 

ة لدل مديرم مظاىر إدارة الذات الخارجيٌ  %(، كأفٌ 84.0(، كبنسبة بمغت )0.29) انحراؼ معيارمٌ 
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ط ، حيث بمغ المتكسٌ ارجة مرتفعة جدن ظة الخميؿ جاءت بدة مف كجية نظرىـ في محافالمدارس الثانكيٌ 

ات مظاىر إدارة الذٌ  %(، في حيف87.6(، كبنسبة بمغت )0.27) معيارم   ( مع انحراؼو 4.38) الحسابيٌ 

ة مف كجية نظرىـ في محافظة الخميؿ جاءت بدرجة مرتفعة، حيث ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الداخميٌ 

 %(،80.4(، كبنسبة بمغت )0.30) معيارم   ( مع انحراؼو 4.02) ط الحسابيٌ بمغ المتكسٌ 

ة مف كجية نظرىـ في ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ بياف مستكل مظاىر ادارة الذات الخارجيٌ  كقد تـٌ 

 اآلتي: رعيٌ محافظة الخميؿ مف خبلؿ نتائج التساؤؿ الفى 

ة من مديري المدارس الثانويّ ة لدى ات الخارجيّ ما مستوى ممارسة إدارة الذّ ول: األ  رعيّ ؤال الف  نتائج السّ 

 ؟وجية نظرىم

ة لمظاىر إدارة الذات طات الحسابية كاالنحرافات المعياريٌ استخراج المتكسٌ  ابؽ تـٌ ؤاؿ السٌ لئلجابة عف السٌ 

ح في ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ، كذلؾ كما ىك مكضٌ ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الخارجيٌ 

 (.10الجدكؿ رقـ )

ة لدى مديري ة والنحرافات المعيارية لمظاىر إدارة الذات الخارجيّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 10جدول )

 ة في محافظة الخميل من وجية نظرىمالمدارس الثانويّ 

 المقياس
ط متوسّ ال

 الحسابيّ 
 النسبة % الدرجة النحراف المعياريّ 

 %80.0 امرتفعة جدن  0.403 4.45 التخطيط
 %87.0 امرتفعة جدن  0.335 4.35 إدارة الكقت

 %91.6 امرتفعة جدن  0.347 4.58 االتصاؿ كالتكاصؿ
 %86.4 امرتفعة جدن  0.324 4.32 ةإدارة العبلقات االجتماعيٌ 

 %84.8 امرتفعة جدن  0.346 4.24 اتخاذ القرار
ة لدى مديري مظاىر إدارة الذات الخارجيّ 
 ةالمدارس الثانويّ 

 %87.6 مرتفعة جدا 0.268 4.38
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 لدل ةالخارجيٌ  الذات إدارة مظاىر ممارسة مستكل أفٌ إلى ( 10تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

( 4.38) ط الحسابيٌ ا، حيث بمغ المتكسٌ جاء بدرجة مرتفعة جدن  نظرىـ كجية مف ةالثانكيٌ  المدارس مديرم

التي جاءت بالمرتبة ىذه المظاىر  %(، كجاءت أىـٌ 87.6(، كبنسبة بمغت )0.27) مع انحراؼ معيارمٌ 

(، تبلىا 0.32) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.58) ط حسابيٌ حيث جاءت بمتكسٌ  (االتصاؿ كالتكاصؿ)األكلى 

(، تبلىا في المرتبة 0.40) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.45) ط حسابيٌ بمتكسٌ  (التخطيط)في المرتبة الثانية 

(، تبلىا في المرتبة الرابعة 0.34) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.35) ط حسابيٌ بمتكسٌ  (إدارة الكقت)الثالثة 

مظاىر  (، ككاف أقؿٌ 0.32) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.32) ط حسابيٌ بمتكسٌ  (ةإدارة العبلقات االجتماعيٌ )

حيث جاءت  (اتخاذ القرار) ةن ة في محافظة الخميؿ أىميٌ ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ إدارة الذات الخارجيٌ 

 طات:ح تمؾ المتكسٌ ي يكضٌ تكؿ اآل(، كالشٌ 0.35) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.24) ط حسابيٌ بمتكسٌ 

 
 ةات الخارجيٌ دارة الذٌ إة لمظاىر طات الحسابيٌ (: المتكسٌ 1شكؿ )

ة ات الخارجيٌ طات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس إدارة الذٌ ح المتكسٌ تية تكضٌ كالجداكؿ اآل 

 ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ:المدارس الثانكيٌ لدل مديرم 

 أول: مجال التخطيط:

ة في محافظة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ  (التخطيط)طات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات المتكسٌ 

 ح في الجدكؿ اآلتي:ة، كذلؾ كما ىك مكضٌ حسب األىميٌ  بةن رتٌ الخميؿ مف كجية نظرىـ مي 
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طات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات التخطيط لدى مديري المدارس المتوسّ  (:11جدول )

 ةحسب األىميّ  بةً رتّ الخميل من وجية نظرىم مُ  ة في محافظةالثانويّ 

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

 %92.0 امرتفعة جدن  0.562 4.60 .ترتيبيايمكنني إدراؾ أكلكياتي كقادر عمى  4 1

 %91.6 امرتفعة جدن  0.497 4.58 .رؤية منتظمة ؽى فٍ ألعمالي كى  طي أخطٌ  1 2

 %90.2 امرتفعة جدن  0.527 4.51 .أىدافي بطريقة كاقعية كمتكازنة دي أحدٌ  3 3

 %86.8 امرتفعة جدن  0.590 4.34 .ا لتخطيط أعمالي بشكؿ يكميٌ كقتن  دي أحدٌ  2 4

 %84.6 امرتفعة جدن  0.669 4.23 .لتحقيؽ أىدافي بديمةن  ةن أضع خطٌ  5 5

 %80.0 امرتفعة جدً  0.403 4.45 التخطيط

ات مف مظاىر إدارة الذٌ  امظيرن باعتباره التخطيط  أفٌ إلى ( 11تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ا، حيث نظرىـ جاء بدرجة مرتفعة جدن ة في محافظة الخميؿ مف كجية ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الخارجيٌ 

 %(، كجاءت أىـٌ 80.0(، كبنسبة بمغت )0.40) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.45) ط الحسابيٌ بمغ المتكسٌ 

كجية نظرىـ ة في محافظة الخميؿ مف ات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ إلدارة الذٌ  (التخطيط)فقرات مظاىر 

ط إدراؾ أكلكياتي كقادر عمى ترتيبيا( حيث جاءت بمتكسٌ  ت عمى )يمكننيالتي نصٌ ( 4كانت الفقرة رقـ )

ت عمى )أخطط ألعمالي التي نصٌ ( 1(، تبلىا الفقرة رقـ )0.56) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.60) حسابيٌ 

يا (، ككاف أقمٌ 0.50) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.58) ط حسابيٌ كفؽ رؤية منتظمة( حيث جاءت بمتكسٌ 

 ط حسابيٌ لتحقيؽ أىدافي( حيث جاءت بمتكسٌ  بديمةن  خطةن  ت عمى )أضعي نصٌ  التي( 5الفقرة رقـ ) ةن أىميٌ 

ا لتخطيط كقتن  دي ت عمى )أحدٌ التي نصٌ ( 2(، تبلىا الفقرة رقـ )0.67) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.23)

 (.0.59) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.34) ط حسابيٌ ( حيث جاءت بمتكسٌ أعمالي بشكؿ يكميٌ 
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 وقت:ثانيًا: مجال إدارة ال

ة في محافظة ة كاالنحرافات المعيارية لفقرات إدارة الكقت لدل مديرم المدارس الثانكيٌ طات الحسابيٌ المتكسٌ 

 ح في الجدكؿ اآلتي:ة، كذلؾ كما ىك مكضٌ حسب األىميٌ  بةن رتٌ الخميؿ مف كجية نظرىـ مي 

الوقت لدى مديري المدارس ة لفقرات إدارة ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 12جدول )

 ةحسب األىميّ  بةً رتّ ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم مُ الثانويّ 

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

 %95.4 امرتفعة جدن  0.451 4.77 .الى العمؿ في الكقت المحدد أصؿي  6 1

2 7 
 بأقؿٌ  الكسائؿ التي تعيف عمى إنجاز المياـٌ  ستخدـي أ

 %90.8 امرتفعة جدن  0.525 4.54 .كجيدو  كقتو 

 %88.4 امرتفعة جدن  0.521 4.42 .تنفيذ الخطط كاألعماؿ لضماف تحقيؽ أىدافيا أتابعي  12 3

 %87.4 امرتفعة جدن  0.557 4.37 .ميامي في الكقت المحدد لذلؾ أبدأي  10 4

 %86.2 امرتفعة جدن  0.516 4.31 .المككمة إليٌ  لكؿ المياـٌ  ازمنين  جدكالن  دي أحدٌ  8 5

 %85.4 امرتفعة جدن  0.607 4.27 .أكزع الكقت بيف األنشطة المختمفة بشكؿ متكازف 9 6

 %83.6 مرتفعة 0.628 4.18 .فاعؿو  لبلستفادة مف كقتي بشكؿو  جديدةن  اأفكارن  أبتكري  14 7

 %83.2 مرتفعة 0.529 4.16 .األىداؼ التي أضعيا في الكقت المحدد ؽي أحقٌ  13 8

 %82.8 مرتفعة 0.587 4.14 .د لذلؾي في الكقت المحدٌ أنيي ميامٌ  11 9

 %87.0 امرتفعة جدً  0.335 4.35 إدارة الوقت

ات مف مظاىر إدارة الذٌ  ايرن مظباعتباره  دارة الكقتإ أفٌ إلى ( 12تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ا، ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاءت بدرجة مرتفعة جدن ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الخارجيٌ 



65 
 

%(، كجاءت 87.0(، كبنسبة بمغت )0.34) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.35) ط الحسابيٌ حيث بمغ المتكسٌ 

ة في محافظة الخميؿ مف كجية لمدارس الثانكيٌ ات لدل مديرم افقرات مظاىر إدارة الكقت إلدارة الذٌ  أىـٌ 

ط د( حيث جاءت بمتكسٌ لى العمؿ في الكقت المحدٌ إ ت عمى )أصؿي التي نصٌ ( 6انت الفقرة رقـ )نظرىـ ك

ت عمى )استخدـ الكسائؿ التي نصٌ ( 7(، تبلىا الفقرة رقـ )0.45) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.77) حسابيٌ 

(، مع انحراؼ 4.54) ط حسابيٌ ( حيث جاءت بمتكسٌ كجيدو  كقتو  التي تعيف عمى إنجاز المياـ بأقؿٌ 

د ي في الكقت المحدٌ نيي ميامٌ ت عمى )أي التي نصٌ ( 11ة الفقرة رقـ )يا أىميٌ (، ككاف أقمٌ 0.53) معيارمٌ 

التي ( 13(، تبلىا الفقرة رقـ )0.59) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.14) ط حسابيٌ لذلؾ( حيث جاءت بمتكسٌ 

(، مع 4.16) ط حسابيٌ د( حيث جاءت بمتكسٌ األىداؼ التي أضعيا في الكقت المحدٌ  ؽي ت عمى )أحقٌ نصٌ 

 (.0.53) انحراؼ معيارمٌ 

 واصل:ثالثًا: مجال التصال والتّ 

ة في كاصؿ لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ة كاالنحرافات المعيارية لفقرات االتصاؿ كالتٌ طات الحسابيٌ المتكسٌ 

 ح في الجدكؿ اآلتي: ة، كذلؾ كما ىك مكضٌ حسب األىميٌ  بةن رتٌ نظرىـ مي محافظة الخميؿ مف كجية 

واصل لدى مديري ة لفقرات التصال والتّ ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 13جدول )

 ةحسب األىميّ  بةً رتّ ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم مُ المدارس الثانويّ 

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

 %94.2 امرتفعة جدن  0.456 4.71 .آلخريفى الإأصغي باىتماـ  16 1

2 19 
صغاء يسيـ في فيـ الرسالة المستقبمة اإل أرل أفَّ 

 .مة بيف األشخاصكالمرسى 
 %93.8 امرتفعة جدن  0.467 4.69

 %92.6 امرتفعة جدن  0.511 4.63 .مع اآلخريف ةو اجتماعيٌ  عمى بناء عبلقاتو  ري أقدً  18 3
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 %92.2 امرتفعة جدن  0.514 4.61 .االمتحدث جيدن  أفيـي  17 4

 %90.8 امرتفعة جدن  0.501 4.54 .أمتمؾ ميارات االٌتصاؿ الفٌعالة مع اآلخريف 15 5

6 21 
أقدر عمى التعامؿ مع الناس ميما اختمفت طريقة 

 .تفكيرىـ
 %90.2 امرتفعة جدن  0.549 4.51

7 20 
ألنو أكثر فعالية  ؛ا لكجواالتصاؿ المباشر كجين  أستخدـٌ 

 .لكتركنيةمف الكسائؿ اإل
 %87.8 امرتفعة جدن  0.559 4.39

 %91.6 امرتفعة جدً  0.347 4.58 واصلالتصال والتّ 

مف مظاىر إدارة  ايرن مظباعتباره كاصؿ االتصاؿ كالتٌ  أفٌ إلى ( 13تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاء بدرجة مرتفعة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الخارجيٌ الذٌ 

%(،  91.6(، كبنسبة بمغت )0.35) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.58) ط الحسابيٌ ا، حيث بمغ المتكسٌ جدن 

ة في محافظة ديرم المدارس الثانكيٌ ات لدل مكاصؿ إلدارة الذٌ فقرات مظاىر االتصاؿ كالتٌ  كجاءت أىـٌ 

آلخريف( حيث ى الإت عمى )أصغي باىتماـ ( كالتي نصٌ 16الخميؿ مف كجية نظرىـ كانت الفقرة رقـ )

ت عمى التي نصٌ ( 19(، تبلىا الفقرة رقـ )0.46) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.71) ط حسابيٌ جاءت بمتكسٌ 

 ط حسابيٌ ة بيف األشخاص( حيث جاءت بمتكسٌ رسمى ستقبمة كالمي صغاء يسيـ في فيـ الرسالة المي )أرل أفى اإل

 ت عمى )أستخدـي التي نصٌ ( 20الفقرة رقـ ) ةن يا أىميٌ (، ككاف أقمٌ 0.47) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.69)

 ط حسابيٌ لكتركنية( حيث جاءت بمتكسٌ مف الكسائؿ اإل ألنو أكثر فعاليةن  ؛ا لكجواالتصاؿ المباشر كجين 

عمى التعامؿ مع  ت عمى )أقدري التي نصٌ ( 21(، تبلىا الفقرة رقـ )0.56) راؼ معيارمٌ (، مع انح4.39)

 (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.51) ط حسابيٌ الناس ميما اختمفت طريقة تفكيرىـ( حيث جاءت بمتكسٌ 

(0.55.) 

 

  



67 
 

 ة:رابعًا: مجال إدارة العالقات الجتماعيّ 

ة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ لفقرات إدارة العبلقات االجتماعيٌ  ةة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ المتكسٌ 

 ح في الجدكؿ اآلتي:ة، كذلؾ كما ىك مكضٌ حسب األىميٌ  بةن رتٌ في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ مي 

ة لدى مديري ة لفقرات إدارة العالقات الجتماعيّ ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 14جدول )

 ةحسب األىميّ  بةً رتّ ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم مُ رس الثانويّ المدا

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

 %96.0 امرتفعة جدن  0.435 4.80 .خصيٌ بمظيرم الشٌ  أىتـٌ  25 1

 %94.2 امرتفعة جدن  0.456 4.71 .أنتقي ألفاظي بسبلمة أثناء حديثي مع اآلخريف 23 2

 %90.8 امرتفعة جدن  0.501 4.54 .دةة الجيٌ إقامة الكثير مف العبلقات االجتماعيٌ  أستطيعي  22 3

 %88.6 امرتفعة جدن  0.609 4.43 .ف حكليفي حياة مى  اريف إيجابن ني مف المؤثٌ أنٌ  أعتقدي  24 4

ـي  31 5  %88.6 امرتفعة جدن  0.522 4.43 .مشاعر اآلخريف خبلؿ تفاعمي معيـ أتفٌي

 %88.2 امرتفعة جدن  0.564 4.41 .مف خبلؿ تعاممي معيـ لدل اآلخريف ااستحسانن  أجدي  26 6

7 29 
مكاجية العديد مف الصعكبات في حياتي  أستطيعي 

 .العممية
 %87.8 امرتفعة جدن  0.490 4.39

8 30 
 الي إحراجن  بى سبٌ المكاقؼ التي مف الممكف أف تي  أتجٌنبي 

 .أماـ اآلخريف
 %87.0 امرتفعة جدن  0.572 4.35

9 28 
مى إخفاء غضبي عند خبلفاتي مع القدرة ع أمتمؾي 

 .خريفاآل
 %80.8 مرتفعة 0.706 4.04

10 27 
في التعامؿ مع بعض المشاكؿ غير  أجد صعكبةن 

 .عةالمتكقٌ 
 %61.6 طةمتكسٌ  1.015 3.08

 %86.4 اجدً مرتفعة  0.324 4.32 ةإدارة العالقات الجتماعيّ 
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مف مظاىر  ايرن مظباعتبارىا ة دارة العبلقات االجتماعيٌ إ أفٌ إلى ( 14تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاءت بدرجة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ إدارة الذات الخارجيٌ 

(، كبنسبة بمغت 0.32) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.32) ط الحسابيٌ ا، حيث بمغ المتكسٌ مرتفعة جدن 

ة إلدارة الذات لدل مديرم المدارس فقرات مظاىر إدارة العبلقات االجتماعيٌ  %(، كجاءت أىـٌ 86.0)

بمظيرم  ت عمى )أىتـٌ التي نصٌ ( 25جية نظرىـ كانت الفقرة رقـ )ة في محافظة الخميؿ مف ك الثانكيٌ 

( 23(، تبلىا الفقرة رقـ )0.44) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.80) بيٌ ط حسا( حيث جاءت بمتكسٌ خصيٌ الشٌ 

 ط حسابيٌ ت عمى )أنتقي ألفاظي بسبلمة أثناء حديثي مع اآلخريف( حيث جاءت بمتكسٌ التي نصٌ 

 صعكبةن  ت عمى )أجدي التي نصٌ ( 27الفقرة رقـ ) ةن يا أىميٌ (، ككاف أقمٌ 0.46) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.71)

(، مع انحراؼ 3.08) ط حسابيٌ عة( حيث جاءت بمتكسٌ في التعامؿ مع بعض المشاكؿ غير المتكقٌ 

مى إخفاء غضبي عند خبلفاتي القدرة ع ت عمى )أمتمؾي التي نصٌ ( 28(، تبلىا الفقرة رقـ )1.02) معيارمٌ 

 (.0.71) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.04) ط حسابيٌ خريف( حيث جاءت بمتكسٌ مع اآل

 مجال اتخاذ القرارا: خامسً 

ة في محافظة ة لفقرات اتخاذ القرار لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ المتكسٌ 

 ح في الجدكؿ اآلتي:ة، كذلؾ كما ىك مكضٌ حسب األىميٌ  بةن رتٌ مي  ،الخميؿ مف كجية نظرىـ

لفقرات اتخاذ القرار لدى مديري المدارس ة ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 15جدول )

 ةحسب األىميّ  بةً رتّ مُ  ،ة في محافظة الخميل من وجية نظرىمالثانويّ 

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

1 32 
 عمى معرفةو  أف أككفى عمى عند اٌتخاذ قراراتي  أحرصي 

 بالحقائؽ كاممةو 
 %90.8 امرتفعة جدن  0.501 4.54
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 %90.4 امرتفعة جدن  0.526 4.52 .سة التربكيةخذىا بأىداؼ المؤسٌ تٌ أالقرارات التي  ترتبطي  38 2

 %89.6 امرتفعة جدن  0.549 4.48 .ىاقرٌ ابعة تنفيذ القرارات التي أأحرص عمى مت 33 3

4 37 
قرار فاشؿ  ة أمٌ ؿ مسؤكليٌ أرل أٌف لدٌم القدرة عمى تحمٌ 

 .هأقرٌ 
 %86.8 امرتفعة جدن  0.630 4.34

5 35 
أقدـ عمى  ويجابياتا  ك قرار  كؿٌ بتحديد سمبيات  أىتـٌ 

 .اتخاذه
 %85.4 امرتفعة جدن  0.565 4.27

 %83.0 مرتفعة 0.521 4.18 .بة عمى القرار قبؿ اتخاذهرتٌ تى النتائج المي  عي أتكقٌ  34 6

7 36 
فييا  ـ عميٌ المكاقؼ التي يتحتٌ ر كالقمؽ في بالتكتٌ  أشعري 

 .ة بشأنيااتخاذ قرارات ميمٌ 
 %67.0 طةمتكسٌ  0.993 3.35

 %84.8 امرتفعة جدً  0.346 4.24 اتخاذ القرار

ات مف مظاىر إدارة الذٌ  ايرن مظباعتباره لقرار اتخاذ ا أفٌ إلى ( 15تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ا، حيث ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاء بدرجة مرتفعة جدن الثانكيٌ ة لدل مديرم المدارس الخارجيٌ 

 %(، كجاءت أىـٌ 84.8(، كبنسبة بمغت )0.35) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.24) ط الحسابيٌ بمغ المتكسٌ 

جية نظرىـ ة في محافظة الخميؿ مف ك ات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ فقرات مظاىر اتخاذ القرار إلدارة الذٌ 

عمى معرفة كاممة  أف أككفى  عمى ت عمى )أحرص عند اٌتخاذ قراراتيالتي نصٌ ( 32ت الفقرة رقـ )كان

( 38(، تبلىا الفقرة رقـ )0.50) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.54) ط حسابيٌ بالحقائؽ( حيث جاءت بمتكسٌ 

 ط حسابيٌ بمتكسٌ ة( حيث جاءت سة التربكيٌ ت عمى )ترتبط القرارات التي اتخذىا بأىداؼ المؤسٌ التي نصٌ 

ت عمى )أشعر التي نصٌ ( 36ة الفقرة رقـ )يا أىميٌ (، ككاف أقمٌ 0.53) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.52)

 ط حسابيٌ فييا اتخاذ قرارات ميمة بشأنيا( حيث جاءت بمتكسٌ  بالتكتر كالقمؽ في المكاقؼ التي يتحتـ عميٌ 

بة ترتٌ ت عمى )أتكقع النتائج المي التي نصٌ  (34(، تبلىا الفقرة رقـ )0.99) (، مع انحراؼ معيارمٌ 3.35)

 (، كقد تـٌ 0.52) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.18) ط حسابيٌ عمى القرار قبؿ اتخاذه( حيث جاءت بمتكسٌ 
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ة مف كجية نظرىـ في محافظة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الداخميٌ دارة الذٌ إبياف مستكل مظاىر 

 اآلتي: رعيٌ ساؤؿ الفى الخميؿ مف خبلؿ نتائج التٌ 

 

ة من ة لدى مديري المدارس الثانويّ ات الداخميّ إدارة الذّ  ما مستوى ممارسةالثاني:  رعيّ ؤال الف  نتائج السّ 

 ؟وجية نظرىم

ات ة لمظاىر إدارة الذٌ ة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ استخراج المتكسٌ  ابؽ تـٌ ؤاؿ السٌ لئلجابة عف السٌ 

ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ، كذلؾ كما ىك مكضح في الثانكيٌ  ة لدل مديرم المدارسالداخميٌ 

 الجدكؿ اآلتي:

ة لدى مديري ات الداخميّ ة لمظاىر إدارة الذّ ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 16جدول )

 ة في محافظة الخميل من وجية نظرىمالمدارس الثانويّ 

 المقياس
ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

 %88.2 امرتفعة جدن  0.361 4.41 التنظيـ

 %88.2 امرتفعة جدن  0.347 4.41 الثقة بالنفس

 %71.0 مرتفعة 0.611 3.55 إدارة الضغكط النفسية

 %89.4 مرتفعة 0.469 4.47 التفاؤؿ

 %80.2 مرتفعة 0.390 4.01 الدافعية الذاتية

 %53.0 طةمتكسٌ  0.907 2.65 غط الذاتيٌ الضٌ 

 %80.4 مرتفعة 0.299 4.02 درجة المظاىر الداخمية إلدارة الذات

 مديرم لدل ةالداخميٌ  الذات إدارة مظاىر ممارسة مستكل أفٌ إلى ( 16تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

( مع انحراؼ 4.02) ط الحسابيٌ جاء بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتكسٌ  نظرىـ كجية مف ةالثانكيٌ  المدارس
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التي جاءت في المرتبة األكلى  ىذه المظاىر %(، ككاف أىـٌ 80.4(، كبنسبة بمغت )0.30) معيارمٌ 

(، تبلىا في المرتبة الثانية 0.47) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.47) ط حسابيٌ حيث جاءت بمتكسٌ  (التفاؤؿ)

 ط حسابيٌ بمتكسٌ  (الثقة بالنفس)(، ك0.36) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.41) ط حسابيٌ بمتكسٌ  (التنظيـ)

( 4.01) ط حسابيٌ بمتكسٌ  (ةة الذاتيٌ الدافعيٌ )(، تبلىا المرتبة الثالثة 0.35) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.41)

( 3.55) ط حسابيٌ بمتكسٌ  (ةغكط النفسيٌ إدارة الضٌ )(، تبلىا في المرتبة الرابعة 0.39) مع انحراؼ معيارمٌ 

ة لدل مديرم المدارس الثانكية في ات الداخميٌ مظاىر إدارة الذٌ  أقؿٌ (، ككاف 0.61مع انحراؼ معيارم )

 ( مع انحراؼ معيارمٌ 2.65) ط حسابيٌ حيث جاءت بمتكسٌ  (غط الذاتيٌ الضٌ ) ىكمحافظة الخميؿ 

 طات:ح تمؾ المتكسٌ ي يكضٌ ت(، كالشكؿ اآل0.91)

 

 
 ةات الداخميٌ دارة الذٌ إطات الحسابية لمظاىر (: المتكسٌ 2شكؿ )

ة ات الداخميٌ ة لفقرات مقياس إدارة الذٌ ة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ ح المتكسٌ تية تكضٌ كالجداكؿ اآل

 لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة الخميؿ:
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 نظيم الذاتيّ أول: مجال التّ 

ة في لدل مديرم المدارس الثانكيٌ  نظيـ الذاتيٌ ة لفقرات التٌ ة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ المتكسٌ 

 ح في الجدكؿ اآلتي:ة، كذلؾ كما ىك مكضٌ بة حسب األىميٌ محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ مرتٌ 

لدى مديري المدارس  نظيم الذاتيّ ة لفقرات التّ ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 17جدول)

 يةحسب األىمّ  بةً ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم مرتّ الثانويّ 

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

متوسط ال

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 النسبة % الدرجة

 %93.8 امرتفعة جدن  0.492 4.69 .ألتـز بالمكاعيد كأحترميا 2 1

2 3 
نجاحي في الحاضر يؤىمني لمتقدـ نحك  أعتقد أفٌ 

 %91.6 امرتفعة جدن  0.544 4.58 .المستقبؿ كتحقيؽ ما أتمناه

 %91.0 امرتفعة جدن  0.524 4.55 .أستطيع تحديد أكلكياتي بنجاح 6 3

 %90.4 ادن مرتفعة ج 0.526 4.52 .أسعى إلى إنجاز ميامي بشكؿ متميز 5 4

 %89.0 ادن مرتفعة ج 0.524 4.45 .أستطيع النجاح استنادا إلى خبراتي السابقة 7 5

 %82.4 مرتفعة 0.787 4.12 .المستقبؿ سيككف أفضؿ مف الحاضر أعتقد أفٌ  4 6

7 1 
أىداؼ ى لإأقـك بتأجيؿ ىدؼ ما في مقابؿ الكصكؿ 

 .أفضؿ في المستقبؿ
 %79.6 مرتفعة 0.869 3.98

 %88.2 مرتفعة جداً  0.361 4.41 التنظيم

ة ات الداخميٌ مف مظاىر إدارة الذٌ  باعتباره مظيرنانظيـ التٌ  أفٌ إلى ( 17تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ا، حيث بمغ ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاء بدرجة مرتفعة جدن لدل مديرم المدارس الثانكيٌ 

%(، كجاءت أىـ فقرات 80.4(، كبنسبة بمغت )0.36( مع انحراؼ معيارم )4.41المتكسط الحسابي )

كجية نظرىـ ة في محافظة الخميؿ مف ات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ إلدارة الذٌ  نظيـ الذاتيٌ مظاىر التٌ 
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(، 4.69) ط حسابيٌ بالمكاعيد كأحترميا( حيث جاءت بمتكسٌ  ت عمى )ألتزـي التي نصٌ ( 2كانت الفقرة رقـ )

نجاحي في الحاضر  أفٌ  ت عمى )أعتقدي التي نصٌ ( 3(، تبلىا الفقرة رقـ )0.49) مع انحراؼ معيارمٌ 

(، مع انحراؼ 4.58) ط حسابيٌ اه( حيث جاءت بمتكسٌ نٌ يؤىمني لمتقدـ نحك المستقبؿ كتحقيؽ ما أتم

مقابؿ الكصكؿ  بتأجيؿ ىدؼ ت عمى )أقكـٍ التي نصٌ ( 1ة الفقرة رقـ )يا أىميٌ (، ككاف أقمٌ 0.52) معيارمٌ 

(، 0.87) (، مع انحراؼ معيارمٌ 3.98) ط حسابيٌ أىداؼ أفضؿ في المستقبؿ( حيث جاءت بمتكسٌ ى لإ

مف الحاضر( حيث جاءت  المستقبؿ سيككف أفضؿى  أفٌ  ت عمى )أعتقدي صٌ التي ن( 4تبلىا الفقرة رقـ )

 (.0.79) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.12) ط حسابيٌ بمتكسٌ 

 قة بالنفسثانيًا: مجال الثّ 

ة في محافظة فس لدل مديرم المدارس الثانكيٌ قة بالنٌ ة لفقرات الثٌ ة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ المتكسٌ 

 :ح في الجدكؿ اآلتيية، كذلؾ كما ىك مكضٌ حسب األىمٌ  بةن رتٌ نظرىـ مي الخميؿ مف كجية 

ة لفقرات الثقة بالنفس لدى مديري المدارس ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 18جدول ) 

 ةحسب األىميّ  بةً ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم مرتّ الثانويّ 

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

1 14 
لتحقيؽ  ؛عمى بناء عبلقات كثيقة مع زمبلئي أحرصي 

 .الراحة النفسية في مناخ العمؿ
 %92.8 امرتفعة جدن  0.483 4.64

 %89.6 امرتفعة جدن  0.503 4.48 .عامؿ مع المكاقؼ المختمفةفي قدرتي عمى التٌ  أثؽي  11 2

3 10 
القدرة عمى تعديؿ خططي لمكاجية  أرل أفى لدمٌ 

 .المكاقؼ الطارئة
 %89.2 ادن مرتفعة ج 0.525 4.46

 %89.0 امرتفعة جدن  0.590 4.45 .النجاح كالتفكؽ في أعمالي عي أتكقٌ  15 4

 %88.6 امرتفعة جدن  0.545 4.43 .النقد البٌناء مف اآلخريف أتقبؿي  12 5
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 %85.8 امرتفعة جدن  0.595 4.29 .مشاكؿ انفعاالتي عند مكاجية أمٌ  أضبطي  8 6

6 9 
أعتمد عمى نفسي في حؿ مشكبلتي كبطريقة ترضي 

 جميع األطراؼ
 %85.8 امرتفعة جدن  0.574 4.29

 %85.0 امرتفعة جدن  0.560 4.25 أعٌبر عف رأيي بصراحة تجاه اآلخريف 13 7

 %88.2 امرتفعة جدً  0.347 4.41 الثقة بالنفس

مف مظاىر إدارة الذات  باعتبارىا مظيرنافس الثقة بالنٌ  أفٌ إلى ( 18تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ا، ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاءت بدرجة مرتفعة جدن ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الداخميٌ 

%(، كجاءت 88.2(، كبنسبة بمغت )0.35) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.41) ط الحسابيٌ حيث بمغ المتكسٌ 

ة في محافظة الخميؿ مف كجية ات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ أىـ فقرات مظاىر الثقة بالنفس إلدارة الذٌ 

لتحقيؽ  ;عمى بناء عبلقات كثيقة مع زمبلئي ت عمى )أحرصي التي نصٌ ( 14انت الفقرة رقـ )نظرىـ ك

(، 0.48) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.64) ط حسابيٌ اءت بمتكسٌ ة في مناخ العمؿ( حيث جالراحة النفسيٌ 

عامؿ مع المكاقؼ المختمفة( حيث جاءت في قدرتي عمى التٌ  ت عمى )أثؽي التي نصٌ ( 11تبلىا الفقرة رقـ )

ت التي نصٌ ( 13الفقرة رقـ ) يةن يا أىمٌ (، ككاف أقمٌ 0.50) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.48) ط حسابيٌ بمتكسٌ 

 (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.25) ط حسابيٌ عف رأيي بصراحة تجاه اآلخريف( حيث جاءت بمتكسٌ  عمى )أعٌبري 

عمى نفسي في حؿ مشكبلتي كبطريقة ترضي  ت عمى )أعتمدي التي نصٌ ( 9(، تبلىا الفقرة رقـ )0.56)

( 8(، كالفقرة رقـ )0.57) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.29) ط حسابيٌ جميع األطراؼ( حيث جاءت بمتكسٌ 

(، مع 4.29) ط حسابيٌ مشاكؿ( حيث جاءت بمتكسٌ  انفعاالتي عند مكاجية أمٌ  ت عمى )أضبطي لتي نصٌ ا

 (.0.60) انحراؼ معيارمٌ 

 ةغوط النفسيّ لثًا: مجال إدارة الضّ ثا

ة في ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ غكط النفسيٌ ة لفقرات إدارة الضٌ ة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ المتكسٌ 

 :ح في الجدكؿ اآلتيية، كذلؾ كما ىك مكضٌ حسب األىمٌ  بةن رتٌ محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ مي 
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ة لدى مديري غوط النفسيّ ة لفقرات إدارة الضّ ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 19جدول ) 

 يةحسب األىمّ  بةً رتّ ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم مُ المدارس الثانويّ 

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

متوسط ال

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 النسبة % الدرجة

1 18 
 دكف مكقؼ كؿٌ  تجاه المناسب االنفعاؿ إظيار يمكنني

 .الفعؿ ةبردٌ  المبالغة
 %82.0 مرتفعة 0.576 4.10

 %80.8 مرتفعة 0.614 4.04 .الغضب عند انفعاالتي جميع كبح أستطيعي  16 2

3 17 
 مع خبلفاتي عند غضبي إخفاء عمى القدرة أممؾي 

 .اآلخريف
 %80.2 مرتفعة 0.634 4.01

4 19 
 بما تأثرىا مف أكثر النفسية بحالتي انفعاالتي تتأثري 

 .حكلي يدكر
 %63.6 متكسطة 1.084 3.18

 %60.0 طةمتكسٌ  1.115 3.00 .الغضب سريع أنني أشعري  21 5

6 20 
 عمى رتؤثٌ  التي األسباب عمى يطرةالسٌ  في صعكبة أجدي 

 .سمككي
 %59.0 طةمتكسٌ  1.058 2.95

 %71.0 مرتفعة 0.611 3.55 ةغوط النفسيّ إدارة الضّ 

مف مظاىر إدارة  باعتبارىا مظيرناة غكط النفسيٌ إدارة الضٌ  أفٌ إلى ( 19تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاءت بدرجة مرتفعة، ة في ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الداخميٌ الذٌ 

%(، كجاءت 71.0(، كبنسبة بمغت )0.61) ( مع انحراؼ معيارمٌ 3.55) ط الحسابيٌ حيث بمغ المتكسٌ 

ة في محافظة الخميؿ ات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ة إلدارة الذٌ غكط النفسيٌ أىـ فقرات مظاىر إدارة الضٌ 

 كؿٌ  تجاه المناسب االنفعاؿ إظيار ت عمى )يمكننيالتي نصٌ ( 18رقـ ) رةمف كجية نظرىـ كانت الفق
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(، 0.58) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.10) ط حسابيٌ الفعؿ( حيث جاءت بمتكسٌ ة بردٌ  المبالغة دكف مكقؼ

ط الغضب( حيث جاءت بمتكسٌ  عند انفعاالتي جميع كبح ت عمى )أستطيعي التي نصٌ ( 16تبلىا الفقرة رقـ )

 ت عمى )أجدي التي نصٌ ( 20ية الفقرة رقـ )يا أىمٌ (، ككاف أقمٌ 0.61) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.04) حسابيٌ 

(، مع 2.95) ط حسابيٌ سمككي( حيث جاءت بمتكسٌ  عمى تؤثر التي األسباب عمى يطرةالسٌ  في صعكبةن 

الغضب( حيث  سريع أنني ت عمى )أشعري التي نصٌ ( 21(، تبلىا الفقرة رقـ )1.06) انحراؼ معيارمٌ 

 (.1.12) (، مع انحراؼ معيارمٌ 3.00) ط حسابيٌ جاءت بمتكسٌ 

 ا: مجال التفاؤلرابعً 

ة في محافظة طات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات التفاؤؿ لدل مديرم المدارس الثانكيٌ المتكسٌ 

 اآلتي:ح في الجدكؿ ية، كذلؾ كما ىك مكضٌ حسب األىمٌ  بةن رتٌ مي  ،الخميؿ مف كجية نظرىـ

ة ة لفقرات التفاؤل لدى مديري المدارس الثانويّ ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 20جدول )

 يةحسب األىمّ  بةً رتّ مُ  ،في محافظة الخميل من وجية نظرىم

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

 %90.4 اجدن مرتفعة  0.526 4.52 .الى استخداـ النظرة اإليجابية لؤلشياء أميؿي  26 1

 %89.6 امرتفعة جدن  0.526 4.48 (.ال يأس مع الحياة كال حياة مع اليأس)بمقكلة  مفي ك أ 24 2

 %89.6 امرتفعة جدن  0.612 4.48 .بالرضا عف النفس أشعري  23 2

4 25 
 فمى  حياة في اإيجابن  رةالمؤثٌ  اتخصيٌ الشٌ  مف أنني أعتقد

 .حكلي
 %89.8 امرتفعة جدن  0.631 4.47

 %88.8 امرتفعة جدن  0.627 4.42 .بالتفاؤؿ تجاه حياتي المستقبمية أشعري  22 3

 %89.4 امرتفعة جدً  0.469 4.47 التفاؤل
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ة ات الداخميٌ مف مظاىر إدارة الذٌ  باعتباره مظيرنا التفاؤؿ أفٌ إلى ( 20تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ا، حيث بمغ ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاء بدرجة مرتفعة جدن لدل مديرم المدارس الثانكيٌ 

فقرات  %(، كجاءت أىـٌ 89.4(، كبنسبة بمغت )0.47) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.47) ط الحسابيٌ المتكسٌ 

جية نظرىـ كانت الخميؿ مف ك  ة في محافظةمظاىر التفاؤؿ إلدارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ 

ط لى استخداـ النظرة اإليجابية لؤلشياء( حيث جاءت بمتكسٌ إ صت عمى )أميؿي التي نٌ ( 26الفقرة رقـ )

ت عمى )أؤمف بمقكلة ال التي نصٌ ( 24(، تبلىا الفقرة رقـ )0.53) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.52) حسابيٌ 

(، 0.53) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.48) ط حسابيٌ تكسٌ يأس مع الحياة كال حياة مع اليأس( حيث جاءت بم

(، مع 4.48) ط حسابيٌ بالرضا عف النفس( حيث جاءت بمتكسٌ  ت عمى )أشعري التي نصٌ ( 23كالفقرة رقـ )

ت عمى )أشعر بالتفاؤؿ تجاه حياتي التي نصٌ ( 22ية الفقرة رقـ )يا أىمٌ (، ككاف أقمٌ 0.61) انحراؼ معيارمٌ 

( 25(، تبلىا الفقرة رقـ )0.63) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.42) ط حسابيٌ بمتكسٌ المستقبمية( حيث جاءت 

ط حكلي( حيث جاءت بمتكسٌ  مف حياة في اإيجابن  رةالمؤثٌ  اتخصيٌ الشٌ  مف أنني ت عمى )أعتقدي التي نصٌ 

 (.0.63) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.47) حسابيٌ 

  ةة الذاتيّ ا: مجال الدافعيّ خامسً 

ة في ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ة الذاتيٌ ة لفقرات الدافعيٌ ة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ المتكسٌ 

 ة، كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:حسب األىميٌ  بةن رتٌ محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ مي 

مديري المدارس ة لدى ة الذاتيّ ة لفقرات الدافعيّ ة والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 21جدول )

 ةحسب األىميّ  بةً رتّ ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم مُ الثانويّ 

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

 %89.0 امرتفعة جدن  0.547 4.45 .أحداثك مف معمكمات  ما يستجدٌ  أكاكبي  35 1
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2 34 
كاإلصرار في عممي ميما كانت  لدٌم قدرة عمى المثابرة

 .العقبات
 %88.4 امرتفعة جدن  0.587 4.42

2 30 
أصٌر عمى تحقيؽ طمكحاتي المستقبمية ميما كانت 

 .ياتالتحدٌ 
 %88.4 امرتفعة جدن  0.646 4.42

3 29 
ركؼ رغـ صعكبة الظٌ  جيدةن  لحياتي معانيى  أفٌ  أعتبري 

 .المحيطة
 %87.8 امرتفعة جدن  0.601 4.39

 %87.2 امرتفعة جدن  0.575 4.36 .مستكل كفاءتي  عمى ذاتي ري أقدٌ  32 4

 %83.4 مرتفعة 0.794 4.17 .حدم في إتماـ المياـ المطمكبةبالتٌ  أستمتعي  28 5

6 31 
ى االستمرار في عمؿ األشياء التي بدأتيا حتٌ  أستطيعي 

ف كانت غير محببة لي  .كا 
 %81.4 مرتفعة 0.659 4.07

7 33 
 بذؿ مف أكثر بالحظ يرتبط الحياة في النجاح أفٌ  أعتقدي 

 .الجيد
 %60.4 طةمتكسٌ  1.158 3.02

 %56.2 طةمتكسٌ  0.833 2.81 .مندفع أنني شخص أشعري  27 8

 %80.2 مرتفعة 0.390 4.01 ةة الذاتيّ الدافعيّ 

ات مظاىر إدارة الذٌ مف باعتبارىا مظيرا  ةة الذاتيٌ الدافعيٌ  أفٌ إلى ( 21تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاءت بدرجة مرتفعة، حيث ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الداخميٌ 

 %(، كجاءت أىـٌ 80.2(، كبنسبة بمغت )0.39) ( مع انحراؼ معيارمٌ 4.01) ط الحسابيٌ بمغ المتكسٌ 

جية ة في محافظة الخميؿ مف ك المدارس الثانكيٌ ة إلدارة الذات لدل مديرم ة الذاتيٌ فقرات مظاىر الدافعيٌ 

أحداث( حيث جاءت ك مف معمكمات  ما يستجدٌ  ت عمى )أكاكبي التي نصٌ ( 35نظرىـ كانت الفقرة رقـ )

ت عمى )لدٌم التي نصٌ ( 34(، تبلىا الفقرة رقـ )0.55) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.45) ط حسابيٌ بمتكسٌ 

(، مع 4.42) ط حسابيٌ ميما كانت العقبات( حيث جاءت بمتكسٌ قدرة عمى المثابرة كاإلصرار في عممي 

ت عمى )أصٌر عمى تحقيؽ طمكحاتي المستقبمية التي نصٌ ( 30(، كالفقرة رقـ )0.59عيارم )انحراؼ م
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يا اف أقمٌ (، كك0.60) (، مع انحراؼ معيارمٌ 4.42) ط حسابيٌ يات( حيث جاءت بمتكسٌ ميما كانت التحدٌ 

 ط حسابيٌ مندفع( حيث جاءت بمتكسٌ  أنني شخص ت عمى )أشعري التي نصٌ  (27الفقرة رقـ ) ةن أىميٌ 

 في النجاح أفٌ  ت عمى )أعتقدي التي نصٌ ( 33(، تبلىا الفقرة رقـ )0.83) (، مع انحراؼ معيارمٌ 2.81)

 (، مع انحراؼ معيارمٌ 3.02) ط حسابيٌ الجيد( حيث جاءت بمتكسٌ  بذؿ مف أكثر بالحظٌ  يرتبط الحياة

(1.16.) 

 بط الذاتيّ : مجال الضّ اسادسً 

ة في لدل مديرم المدارس الثانكيٌ  بط الذاتيٌ ة لفقرات الضٌ ة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ المتكسٌ 

 (.22ة، كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )حسب األىميٌ  بةن رتٌ محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ مي 

لدى مديري المدارس  بط الذاتيّ ة لفقرات الضّ المعياريّ ة والنحرافات طات الحسابيّ (: المتوسّ 22جدول )

 ةحسب األىميّ  بةً رتّ ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم مُ الثانويّ 

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 
 النسبة % الدرجة

 %64.0 طةمتكسٌ  1.187 3.20 .اآلخريف مع اإلحراج لي بيسبٌ  الزائد أرل أفى االنفعاؿ 38 1

 %51.4 طةمتكسٌ  1.050 2.57 .بدأتيا التي المياـ بإنياء االلتزاـ في صعكبةن  أجدي  39 2

 %49.4 طةمتكسٌ  1.063 2.47 .المحرجة المكاقؼ مع التعامؿ في المركنة أفتقدي  36 3

 %48.4 طةمتكسٌ  1.026 2.42 .المزاج صعب شخص أنني أعتقدي  37 4

 %53.0 طةمتوسّ  0.907 2.65 الذاتيّ غط الضّ 

ات مف مظاىر إدارة الذٌ  باعتباره مظيرنا غط الذاتيٌ الضٌ  أفٌ إلى ( 22تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

طة، حيث ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ جاء بدرجة متكسٌ ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الداخميٌ 

 %(، كجاءت أىـٌ 53.0(، كبنسبة بمغت )0.91) ( مع انحراؼ معيارمٌ 2.65) ط الحسابيٌ المتكسٌ  بمغ
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جية ة في محافظة الخميؿ مف ك ات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ إلدارة الذٌ  بط الذاتيٌ فقرات مظاىر الضٌ 

اآلخريف(  مع اإلحراج ليى  بي سبٌ يي  الزائد االنفعاؿ ت عمى )أرل أفٌ التي نصٌ ( 38نظرىـ كانت الفقرة رقـ )

ت التي نصٌ ( 39(، تبلىا الفقرة رقـ )1.19) (، مع انحراؼ معيارمٌ 3.20) ط حسابيٌ حيث جاءت بمتكسٌ 

(، مع 2.57) ط حسابيٌ بدأتيا( حيث جاءت بمتكسٌ  التي المياـٌ  بإنياء االلتزاـ في صعكبةن  عمى )أجدي 

 صعب شخصه  نيأنٌ  ت عمى )أعتقدي التي نصٌ ( 37ة الفقرة رقـ )يا أىميٌ (، ككاف أقمٌ 1.05) انحراؼ معيارمٌ 

التي ( 36(، تبلىا الفقرة رقـ )1.03) (، مع انحراؼ معيارمٌ 2.42) ط حسابيٌ المزاج( حيث جاءت بمتكسٌ 

(، مع 2.47) ط حسابيٌ المحرجة( حيث جاءت بمتكسٌ  المكاقؼ مع التعامؿ في المركنة ت عمى )أفتقدي نصٌ 

 (.1.06) انحراؼ معيارمٌ 

بين  (α≤.05)ة عند مستوى الدللة : ىل توجد فروق ذات دللة إحصائيّ الثالثنتائج سؤال الدراسة 

ة لمستوى ممارسة إدارة الذات في محافظة الخميل من وجية متوسطات تقديرات مديري المدارس الثانويّ 

ية: )الجنس، والتخصص، والمديرية، والمؤىل العممي، وسنوات آلترات المستقمة اعزى إلى المتغيّ نظرىم تُ 

 اآلتي:ىا عمى الّنحو واختبار ات الدراسة فحص فرضيّ  ؤال تمّ الخبرة(؟، لإلجابة عن ىذا السّ 

طات ( بين متوسّ α≤.05ة عند مستوى الدللة )وجد فروق ذات دللة إحصائيّ ة األولى: ل تُ الفرضيّ 

نظرىم  ة لمستوى ممارسة إدارة الذات في محافظة الخميل من وجيةتقديرات مديري المدارس الثانويّ 

 ر الجنس. متغيّ ى لإعزى تُ 

طات تقديرات مديرم المدارس استخداـ اختبار)ت( بيف متكسٌ  ابقة تـٌ ة السٌ ة الفرضيٌ ؽ مف صحٌ لمتحقٌ 

ر الجنس، كقد متغيٌ ى لإعزل ة لمستكل ممارسة إدارة الذات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي الثانكيٌ 

 في الجدكؿ اآلتي: حةحصمت الباحثة عمى النتائج كما ىي مكضٌ 
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ة لمستوى ممارسة إدارة طات تقديرات مديري المدارس الثانويّ (: نتائج اختبار ت بين متوسّ 24جدول )

 ر الجنسمتغيّ ى لإعزى ات في محافظة الخميل من وجية نظرىم تُ الذّ 

 العدد الجنس المجال
ط المتوسّ 

 الحسابيّ 

النحراف 

 المعياريّ 

درجات 

 ةالحريّ 

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

ة المظاىر الخارجيٌ 

 اتإلدارة الذٌ 

 0.285 4.32 31 ذكر
81 1.478- 0.145 

 0.255 4.41 52 أنثى

المظاىر الداخمية 

 اتإلدارة الذٌ 

 0.286 4.03 31 ذكر
81 0.284 0.777 

 0.309 4.01 52 أنثى

مستوى ممارسة إدارة 

 الذات

 0.291 4.01 31 ذكر
81 0.423 0.673 

 0.295 3.98 52 أنثى

ة عند المستكل و ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ أنٌ إلى ( 24تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(α≤.05)  ٌة لدل مديرم ات الخارجيٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكس

ر الجنس، كذلؾ ألف قيمة الدالة متغيٌ ى لإعزل نظرىـ تي ة في محافظة الخميؿ مف كجية المدارس الثانكيٌ 

قيمة )ت( المحسكبة  (، كما أفٌ 0.05( أم أف ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا )0.145اإلحصائية بمغت )

(، كقد كانت إجابات المبحكثيف 1.66مف القيمة )ت( الجدكلية كالبالغة ) ( كىي أقؿٌ -1.478بمغت )

 .(4.41( كعند اإلناث )4.32لمذككر ) ط الحسابيٌ غ المتكسٌ ا حيث بمبدرجة مرتفعة جدن 

 (α≤.05)ة عند المستكل أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ تبٌيف ( 24المعطيات الكاردة في الجدكؿ )ك 

ة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الداخميٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكسٌ 

ة بمغت قيمة الدالة اإلحصائيٌ  ر الجنس، كذلؾ ألفٌ متغيٌ ى لإعزل محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي في 

( 0.284(، كما أف قيمة )ت( المحسكبة بمغت )0.05ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ( أم أفٌ 0.777)
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حيث  ،درجة مرتفعة(، كقد كانت إجابات المبحكثيف ب1.66ة كالبالغة )كىي أقؿ مف القيمة )ت( الجدكليٌ 

 .(4.01( كعند اإلناث )4.03لمذككر ) ط الحسابيٌ بمغ المتكسٌ 

ة عند و ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ أنٌ إلى ( أيضان 24كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ات في ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكسٌ  (α≤.05) المستكل 

ة بمغت قيمة الدالة اإلحصائيٌ  ر الجنس، كذلؾ ألفٌ متغيٌ ى لإعزل محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 

( 0.423قيمة )ت( المحسكبة بمغت ) (، كما أفٌ 0.05ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ( أم أفٌ 0.673)

حيث  ،بدرجة مرتفعة (، كقد كانت إجابات المبحكثيف1.66مف القيمة )ت( الجدكلية كالبالغة ) كىي أقؿٌ 

 .(3.98( كعند اإلناث )4.01لمذككر ) ط الحسابيٌ بمغ المتكسٌ 

طات ( بين متوسّ α≤.05ة عند مستوى الدللة )ة الثانية: ل توجد فروق ذات دللة إحصائيّ الفرضيّ 

ات في محافظة الخميل من وجية نظرىم ة لمستوى ممارسة إدارة الذّ تقديرات مديري المدارس الثانويّ 

 ص. ر التخصّ متغيّ ى لإعزى تُ 

طات تقديرات مديرم المدارس استخداـ اختبار)ت( بيف متكسٌ  ابقة تـٌ ة السٌ ة الفرضيٌ ؽ مف صحٌ لمتحقٌ 

ص، ر التخصٌ متغيٌ ى لإعزل ات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ الثانكيٌ 

 (.25جدكؿ رقـ ) حة فيكما ىي مكضٌ  ،كقد حصمت الباحثة عمى النتائج

ة لمستوى ممارسة إدارة طات تقديرات مديري المدارس الثانويّ بين متوسّ  (ت)(: نتائج اختبار 25جدول )

 صر التخصّ متغيّ ى لإعزى ات في محافظة الخميل من وجية نظرىم تُ الذّ 

 العدد التخصص المجال
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

ة المظاىر الخارجيٌ 

 اتإلدارة الذٌ 

 0.281 4.38 58 عمـك إنسانية
81 0.117 0.907 

 0.243 4.37 25 عمـك طبيعية
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ة المظاىر الداخميٌ 

 اتإلدارة الذٌ 

 0.308 4.05 58 عمـك إنسانية
81 1.524 0.134 

 0.268 3.94 25 عمـك طبيعية

مستوى ممارسة إدارة 

 اتالذّ 

 0.298 4.02 58 عموم إنسانية
81 1.282 0.206 

 0.273 3.93 25 عموم طبيعية

 ة عند المستكل و ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ أنٌ إلى ( 25تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(α≤.05)  ٌمديرم ة لدل ات الخارجيٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكس

ص، كذلؾ ألف قيمة الدالة ر التخصٌ متغيٌ ى لإعزل ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي المدارس الثانكيٌ 

قيمة )ت( المحسكبة  (، كما أفٌ 0.05ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ( أم أفٌ 0.907ة بمغت )اإلحصائيٌ 

، كقد كانت إجابات المبحكثيف بدرجة (1.66مف القيمة )ت( الجدكلية كالبالغة ) ( كىي أقؿٌ 0.111بمغت )

( 4.38) (عمكـ انسانية)صاتيـ كالمديرات الذيف تخصٌ  يريفلممد ط الحسابيٌ حيث بمغ المتكسٌ  ،امرتفعة جدن 

 .(4.37) (عمـك طبيعية)صاتيـ كالمديرات الذيف تخصٌ  ديريفكعند الم

 (α≤.05)ة عند المستكل داللة إحصائيٌ و ال تكجد فركؽ ذات أنٌ تبٌيف ( 25المعطيات الكاردة في الجدكؿ )ك 

ة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الداخميٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكسٌ 

ة بمغت ص، كذلؾ ألف قيمة الدالة اإلحصائيٌ ر التخصٌ متغيٌ ى لإعزل في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 

( 1.524قيمة )ت( المحسكبة بمغت ) (، كما أفٌ 0.05ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ( أم أفٌ 0.134)

حيث  ،(، كقد كانت إجابات المبحكثيف بدرجة مرتفعة1.66مف القيمة )ت( الجدكلية كالبالغة ) كىي أقؿٌ 

 يريف مد( كعند ال4.05) (نسانيةإعمكـ )صاتيـ كالمديرات الذيف تخصٌ  يريفلممد ط الحسابيٌ بمغ المتكسٌ 

 .(3.94) (عمـك طبيعية)صاتيـ كالمديرات الذيف تخصٌ 

ة عند و ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ أنٌ إلى  ا( أيضن 25يات الكاردة في الجدكؿ )كتشير المعط

ات في ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكسٌ  (α≤.05)المستكل
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ة بمغت قيمة الدالة اإلحصائيٌ  ص، كذلؾ ألفٌ ر التخصٌ متغيٌ ى لإعزل نظرىـ تي  محافظة الخميؿ مف كجية

( 1.282قيمة )ت( المحسكبة بمغت ) (، كما أفٌ 0.05ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ( أم أفٌ 0.206)

حيث  ،(، كقد كانت إجابات المبحكثيف بدرجة مرتفعة1.66مف القيمة )ت( الجدكلية كالبالغة ) كىي أقؿٌ 

 يريف( كعند المد4.02) (نسانيةإعمكـ )صاتيـ كالمديرات الذيف تخصٌ  يريفلممد ط الحسابيٌ بمغ المتكسٌ 

 .(3.93) (عمـك طبيعية)صاتيـ كالمديرات الذيف تخصٌ 

طات ( بين متوسّ α≤.05ة عند مستوى الدللة )ة الثالثة: ل توجد فروق ذات دللة إحصائيّ الفرضيّ 

ات في محافظة الخميل من وجية نظرىم ة لمستوى ممارسة إدارة الذّ الثانويّ  تقديرات مديري المدارس

 ر المديرية. متغيّ ى لإعزى تُ 

ة بيف ة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ استخداـ المتكسٌ  ابقة، فقد تـٌ ة السٌ ة الفرضيٌ ؽ مف صحٌ لمتحقٌ 

ات في محافظة الخميؿ مف كجية الذٌ ة لمستكل ممارسة إدارة متكسطات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ 

 (.26ر المديرية، كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )متغيٌ ى لإعزل نظرىـ تي 

طات تقديرات مديري ة بين متوسّ ة، والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: األعداد، المتوسّ 26جدول )

ر متغيّ ى لإعزى وجية نظرىم تُ ات في محافظة الخميل من ة لمستوى ممارسة إدارة الذّ المدارس الثانويّ 

 ةالمديريّ 

 النحراف المعياريّ  ط الحسابيّ المتوسّ  العدد المديرية المقياس

المظاىر 

ة إلدارة الخارجيٌ 

 اتالذٌ 

 0.263 4.40 27 الخميؿ

 0.301 4.42 19 شماؿ الخميؿ

 0.276 4.30 23 جنكب الخميؿ

 0.212 4.38 14 يطا

 0.280 4.03 27 الخميؿة المظاىر الداخميٌ 
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 اتالذٌ إلدارة 

 

 0.307 4.04 19 شماؿ الخميؿ

 0.380 3.67 23 جنكب الخميؿ

 0.164 4.01 14 يطا

مستوى ممارسة 

 اتإدارة الذّ 

 0.269 4.00 27 الخميل

 0.319 4.01 19 شمال الخميل

 0.366 3.94 23 جنوب الخميل

 0.143 4.01 14 يطا

طات تقديرات مديرم ( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف متكسٌ 26الجدكؿ )تشير المعطيات الكاردة في 

ة في محافظة الخميؿ مف كجية ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الخارجيٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ المدارس الثانكيٌ 

ة كجكد فركؽ ظاىريٌ ( إلى 26تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )كما  ة،ر المديريٌ متغيٌ ى لإعزل نظرىـ تي 

ة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الداخميٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكسٌ 

يات الكاردة في الجدكؿ ، كتشير المعطةر المديريٌ متغيٌ ى لإعزل في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 

ة لمستكل ممارسة المدارس الثانكيٌ  طات تقديرات مديرمة بيف متكسٌ كجكد فركؽ ظاىريٌ إلى  ا( أيضن 26)

 تـٌ كلفحص داللة الفركؽ ة، ر المديريٌ متغيٌ ى لإعزل ات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي إدارة الذٌ 

( بيف One Way ANOVA Analysis of Variance) استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادمٌ 

ة ككذلؾ مستكل ممارسة ة كالداخميٌ ات الخارجيٌ إدارة الذٌ ة لمظاىر طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ متكسٌ 

مت الباحثة إلى ة، كقد تكصٌ ر المديريٌ متغيٌ ى لإعزل ات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي إدارة الذٌ 

 (.27ح في الجدكؿ رقـ )النتائج كما ىك مكضٌ 
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طات تقديرات بين متوسّ ( One Way ANOVA) (: نتائج اختبار تحميل التباين األحاديّ 27جدول )

ات في ة وكذلك مستوى ممارسة إدارة الذّ ة والداخميّ ات الخارجيّ ة لمظاىر إدارة الذّ مديري المدارس الثانويّ 

 ةر المديريّ متغيّ ى لإعزى محافظة الخميل من وجية نظرىم تُ 

 مصدر التباين المقياس
مجموع 

 عاتالمربّ 

درجات 

 ةالحريّ 

ط متوسّ 

 عاتالمربّ 
 قيمة ف

الدللة 

 ةاإلحصائيّ 

المظاىر 

ة إلدارة الخارجيٌ 

 اتالذٌ 

 0.072 3 0.216 بيف المجمكعات

 79 5.693 داخؿ المجمكعات 0.397 1.001
0.072 

 82 5.909 المجمكع

درجة المظاىر 

ة إلدارة الداخميٌ 

 اتالذٌ 

 0.024 3 0.073 بيف المجمكعات

 79 7.258 داخؿ المجمكعات 0.851 0.264
0.092 

 82 7.331 المجمكع

مستوى 

ممارسة إدارة 

 اتالذّ 

 0.025 3 0.074 بين المجموعات

 79 6.925 داخل المجموعات 0.838 0.282
0.088 

 82 6.999 المجموع

ة عند المستكل و ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ أنٌ إلى ( 27تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(α≤.05)  ة لدل مديرم ات الخارجيٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ متكسٌ بيف

قيمة الدالة  ة، كذلؾ ألفٌ ر المديريٌ متغيٌ ى لإعزل المدارس الثانكية في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 

مة )ؼ( المحسكبة قي (، كما أفٌ 0.05ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ( أم أفٌ 0.397اإلحصائية بمغت )

 .(2.76مف القيمة )ؼ( الجدكلية كالبالغة ) ( كىي أقؿٌ 1.001بمغت )

 و ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ( أنٌ 27كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(α≤.05)  ٌة لدل مديرم ات الداخميٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكس
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قيمة الدالة  ة، كذلؾ ألفٌ ر المديريٌ متغيٌ ى لإعزل ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي المدارس الثانكيٌ 

قيمة )ؼ( المحسكبة  (، كما أفٌ 0.05ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ( أم أفٌ 0.851ة بمغت )اإلحصائيٌ 

 .(2.76غة )مف القيمة )ؼ( الجدكلية كالبال ( كىي أقؿٌ 0.264بمغت )

ة عند المستكل و ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ ا إلى أنٌ ( أيضن 27كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(α≤.05)  ٌات في محافظة ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكس

( أم 0.838ة بمغت )قيمة الدالة اإلحصائيٌ  ة، كذلؾ ألفٌ ر المديريٌ متغيٌ ى لإعزل الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 

مف  ( كىي أقؿٌ 0.282قيمة )ؼ( المحسكبة بمغت ) (، كما أفٌ 0.05ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) أفٌ 

 .(2.76القيمة )ؼ( الجدكلية كالبالغة )

 طات( بين متوسّ α≤.05ة عند مستوى الدللة )الفرضية الرابعة: ل توجد فروق ذات دللة إحصائيّ 

ات في محافظة الخميل من وجية نظرىم ة لمستوى ممارسة إدارة الذّ تقديرات مديري المدارس الثانويّ 

 . ر المؤىل العمميّ متغيّ ى لإعزى تُ 

طات تقديرات مديرم المدارس استخداـ اختبار)ت( بيف متكسٌ  ابقة تـٌ ة السٌ ة الفرضيٌ ؽ مف صحٌ لمتحقٌ 

ر المؤىؿ متغيٌ ى لإعزل محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي ات في ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ الثانكيٌ 

 (.28حة في جدكؿ رقـ )، كقد حصمت الباحثة عمى النتائج كما ىي مكضٌ العمميٌ 

ة لمستوى ممارسة إدارة طات تقديرات مديري المدارس الثانويّ بين متوسّ  (ت)(: نتائج اختبار 28جدول )

 ر المؤىل العمميّ متغيّ ى لإزى عات في محافظة الخميل من وجية نظرىم تُ الذّ 

 العدد المؤىل العممي المجال
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

ة المظاىر الخارجيٌ 

 اتإلدارة الذٌ 

 0.254 4.36 61 بكالكريكس فأقؿٌ 
81 0.948- 0.350 

 0.305 4.43 22 ماجستير فأعمى
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المظاىر درجة 

 اتة إلدارة الذٌ الداخميٌ 

 0.274 3.96 61 بكالكريكس فأقؿٌ 
81 2.562- 0.015 

 0.324 4.16 22 ماجستير فأعمى

مستوى ممارسة 

 اتإدارة الذّ 

 0.268 3.94 61 بكالوريوس فأقلّ 
81 2.501- 0.018 

 0.316 4.13 22 ماجستير فأعمى

ة عند المستكل و ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ أنٌ إلى ( 28تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(α≤.05)  ٌة لدل مديرم ات الخارجيٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكس

قيمة  ، كذلؾ ألفٌ ر المؤىؿ العمميٌ متغيٌ ى لإعزل ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي المدارس الثانكيٌ 

قيمة )ت(  (، كما أفٌ 0.05ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ( أم أفٌ 0.350الدالة اإلحصائية بمغت )

(، كقد كانت إجابات 1.66مف القيمة )ت( الجدكلية كالبالغة ) ( كىي أقؿٌ -0.948المحسكبة بمغت )

 كالمديرات الذيف مؤىميـ العمميٌ  يريفلممد ط الحسابيٌ حيث بمغ المتكسٌ  ،االمبحكثيف بدرجة مرتفعة جدن 

(، كبذلؾ 4.43ماجستير فأعمى ) كالمديرات الذيف مؤىميـ العمميٌ  يريف( كعند المد4.36) بكالكريكس فأقؿٌ 

 ة عند ىذا المقياس. فريٌ ة الصٌ رضيٌ قبؿ الفى تي 

 (α≤.05)  ة عند المستكلو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ أنٌ تبٌيف ( 28المعطيات الكاردة في الجدكؿ )ك 

ة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الداخميٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكسٌ 

ة قيمة الدالة اإلحصائيٌ  ، كذلؾ ألفٌ ر المؤىؿ العمميٌ متغيٌ ى لإعزل في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 

قيمة )ت( المحسكبة بمغت  (، كما أفٌ 0.05مف قيمة ألفا ) ىذه القيمة أقؿٌ  ( أم أفٌ 0.015بمغت )

(، كقد كانت إجابات المبحكثيف بدرجة 1.66( كىي أكبر مف القيمة )ت( الجدكلية كالبالغة )2.562)

( كعند 3.96) بكالكريكس فأقؿٌ  لممدراء كالمديرات الذيف مؤىميـ العمميٌ  ط الحسابيٌ مرتفعة حيث بمغ المتكسٌ 

 يريف(، كقد كانت الفركؽ لصالح المد4.16ماجستير فأعمى ) يرات الذيف مؤىميـ العمميٌ كالمد يريفالمد

 .ةفريٌ رضية الصٌ رفض الفى كبذلؾ تي  ،ماجستير فأعمى كالمديرات الذيف مؤىميـ العمميٌ 
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  إلى أٌنو ا( أيضن 28يات الكاردة في الجدكؿ )كتشير المعط

ات في ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكسٌ   (α≤.05)المستكل

قيمة الدالة اإلحصائية بمغت  ، كذلؾ ألفٌ ر المؤىؿ العمميٌ متغيٌ ى لإعزل محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 

( 2.501قيمة )ت( المحسكبة بمغت ) (، كما أفٌ 0.05مف قيمة ألفا ) ىذه القيمة أقؿٌ  ( أم أفٌ 0.018)

حيث  ،(، كقد كانت إجابات المبحكثيف بدرجة مرتفعة1.66كىي أكبر مف القيمة )ت( الجدكلية كالبالغة )

 يريف( كعند المد3.94) بكالكريكس فأقؿٌ  كالمديرات الذيف مؤىميـ العمميٌ  يريفلممد ط الحسابيٌ بمغ المتكسٌ 

كالمديرات  يريف(، كقد كانت الفركؽ لصالح المد4.13اجستير فأعمى )م كالمديرات الذيف مؤىميـ العمميٌ 

 ة.فريٌ ة الصٌ ماجستير فأعمى كبذلؾ ترفض الفرضيٌ  الذيف مؤىميـ العمميٌ 

طات ( بين متوسّ α≤.05ة عند مستوى الدللة )الفرضية الخامسة: ل توجد فروق ذات دللة إحصائيّ 

ات في محافظة الخميل من وجية نظرىم ممارسة إدارة الذّ ة لمستوى تقديرات مديري المدارس الثانويّ 

 ر سنوات الخبرة. متغيّ ى لإعزى تُ 

بيف  ةة كاالنحرافات المعياريٌ طات الحسابيٌ استخداـ المتكسٌ  ابقة، فقد تـٌ ة السٌ ة الفرضيٌ ؽ مف صحٌ لمتحقٌ 

محافظة الخميؿ مف كجية ات في ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ متكسٌ 

 (.29ح في الجدكؿ رقـ )ر سنكات الخبرة، كما ىك مكضٌ متغيٌ ى لإعزل نظرىـ تي 

طات تقديرات مديري ة بين متوسّ ة، والنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: األعداد، المتوسّ 29جدول )

ر متغيّ ى لإعزى رىم تُ ات في محافظة الخميل من وجية نظة لمستوى ممارسة إدارة الذّ المدارس الثانويّ 

 سنوات الخبرة

 النحراف المعياريّ  ط الحسابيّ المتوسّ  العدد سنوات الخبرة المقياس

ة المظاىر الخارجيٌ 

 اتإلدارة الذٌ 

سنكات فأقؿٌ  5  9 4.39 0.195 

سنكات 10مف  أقؿٌ  – 5  10 4.22 0.362 
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فأكثر سنكات 10    64 4.40 0.257 

درجة المظاىر 

إلدارة الداخمية 

 الذات

سنكات فأقؿٌ  5  9 4.17 0.095 

سنكات 10 مف أقؿٌ  – 5  10 3.79 0.051 

سنكات فأكثر 10  64 4.03 0.038 

مستوى ممارسة 

 اتإدارة الذّ 

سنوات فأقلّ  5  9 4.12 0.279 

سنوات 10 – 5  10 3.76 0.173 

سنوات 10أكثر من   64 4.01 0.294 

( إلى كجكد فركؽ ظاىرية بيف متكسطات تقديرات مديرم 29) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

المدارس الثانكية لمظاىر إدارة الذات الخارجية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة الخميؿ مف كجية 

كجكد فركؽ ( إلى 29كما كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ) نظرىـ تعزل لمتغير سنكات الخبرة،

ة لدل مديرم المدارس ات الداخميٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ ات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ طة بيف متكسٌ ظاىريٌ 

يات الكاردة في ، كتشير المعطسنكات الخبرةر متغيٌ ى لإعزل ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي الثانكيٌ 

ة لمستكل الثانكيٌ طات تقديرات مديرم المدارس كجكد فركؽ ظاىرية بيف متكسٌ إلى  ا( أيضن 29الجدكؿ )

كلفحص داللة ر سنكات الخبرة، متغيٌ ى لإعزل ات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي ممارسة إدارة الذٌ 

طات تقديرات ( بيف متكسٌ One Way ANOVA) تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادمٌ الفركؽ 

ات في ة ككذلؾ مستكل ممارسة إدارة الذٌ يٌ ة كالداخمة لمظاىر إدارة الذات الخارجيٌ مديرم المدارس الثانكيٌ 

مت الباحثة إلى النتائج كما ىك ر سنكات الخبرة، كقد تكصٌ متغيٌ ى لإعزل محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 

 (.30ح في الجدكؿ رقـ )مكضٌ 
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طات تقديرات ( بين متوسّ One Way ANOVA) (: نتائج اختبار تحميل التباين األحاديّ 30جدول )

ات في ة وكذلك مستوى ممارسة إدارة الذّ ة والداخميّ ات الخارجيّ ة لمظاىر إدارة الذّ المدارس الثانويّ مديري 

 ر سنوات الخبرةمتغيّ ى لإعزى محافظة الخميل من وجية نظرىم تُ 

 مصدر التباين المقياس
مجموع 

 عاتالمربّ 

درجات 

 ةالحريّ 

ط متوسّ 

 عاتالمربّ 
 قيمة ف

الدللة 

 ةاإلحصائيّ 

ة الخارجيٌ المظاىر 

 اتإلدارة الذٌ 

 0.135 2 0.270 بيف المجمكعات

 80 5.639 داخؿ المجمكعات 0.154 1.914
0.070 

 82 5.909 المجمكع

ة المظاىر الداخميٌ 

 اتإلدارة الذٌ 

 0.371 2 0.743 بيف المجمكعات

 80 6.588 داخؿ المجمكعات 0.014 4.511
0.082 

 82 7.331 المجمكع

ممارسة مستوى 

 اتإدارة الذّ 

 0.339 2 0.679 بين المجموعات

 80 6.321 داخل المجموعات 0.017 4.294
0.079 

 82 6.999 المجموع

ة عند المستكل و ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ أنٌ إلى ( 30تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(α≤.05)  ٌة لدل مديرم ات الخارجيٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ الثانكيٌ طات تقديرات مديرم المدارس بيف متكس

قيمة  ر سنكات الخبرة، كذلؾ ألفٌ متغيٌ ى لإعزل ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي المدارس الثانكيٌ 

قيمة )ؼ(  (، كما أفٌ 0.05ىذه القيمة أكبر مف قيمة ألفا ) ( أم أفٌ 0.154ة بمغت )الدالة اإلحصائيٌ 

ة قبؿ الفرضيٌ (، كبذلؾ تي 3.15مف القيمة )ؼ( الجدكلية كالبالغة ) ( كىي أقؿٌ 1.914المحسكبة بمغت )

 .ةفريٌ الصٌ 
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ة عند المستكل و تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ أنٌ إلى ( 30كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(α≤.05)  ٌلدل مديرم ة ات الداخميٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكس

قيمة  ر سنكات الخبرة، كذلؾ ألفٌ متغيٌ ى لإعزل ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي المدارس الثانكيٌ 

قيمة )ؼ(  (، كما أفٌ 0.05مف قيمة ألفا ) ىذه القيمة أقؿٌ  ( أم أفٌ 0.014الدالة اإلحصائية بمغت )

ة رضيٌ رفض الفى (، كبذلؾ تي 3.15( كىي أكبر مف القيمة )ؼ( الجدكلية كالبالغة )4.511المحسكبة بمغت )

 .ةفريٌ الصٌ 

ة عند المستكل كجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ و تي ا إلى أنٌ ( أيضن 30كتشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(α≤.05)  ٌات في محافظة ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ نكيٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثابيف متكس

ة بمغت قيمة الدالة اإلحصائيٌ  ر سنكات الخبرة، كذلؾ ألفٌ متغيٌ ى لإعزل الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 

( 4.294قيمة )ؼ( المحسكبة بمغت ) (، كما أفٌ 0.05مف قيمة ألفا ) ىذه القيمة أقؿٌ  ( أم أفٌ 0.017)

 ة.فريٌ ة الصٌ رضيٌ رفض الفى (، كبذلؾ تي 3.15كىي أكبر مف القيمة )ؼ( الجدكلية كالبالغة )

ات ة فػػػي مظػػػاىر إدارة الػػػذٌ عدٌيػػػاسػػػتخراج نتػػػائج اختبػػػار )شػػػيفو( لممقارنػػػات البي  معرفػػػة مصػػػدر الفػػػركؽ تػػػـٌ لك 

كمديرات المدارس الثانكية في محافظة الخميؿ مف كجيػة ات لدل مديرم ة كمستكل ممارسة إدارة الذٌ الداخميٌ 

 (.31ح في الجدكؿ رقـ )ر سنكات الخبرة كما ىك مكضٌ متغيٌ ى لإعزل نظرىـ تي 

ة ومستوى ممارسة ات الداخميّ ة في مظاىر إدارة الذّ عديّ (: نتائج اختبار )شيفو( لممقارنات البُ 31جدول )

ر متغيّ ى لإعزى ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم تُ الثانويّ ات لدى مديري ومديرات المدارس إدارة الذّ 

 سنوات الخبرة

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10 – 5 سنوات فأقلّ  5 سنوات الخبرة المقياس

ة المظاىر الداخميٌ 

 اتإلدارة الذٌ 

سنكات فأقؿٌ  5   *0.38091  

سنكات 10 – 5     
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سنكات 10أكثر مف      

مستكل ممارسة 

 اتالذٌ إدارة 

سنكات فأقؿٌ  5   *0.35681  

سنكات 10 – 5     

سنكات 10أكثر مف      

ة لػػدل مػػديرم الفػػركؽ فػػي مظػػاىر إدارة الػػذات الداخمٌيػػ ( إلػػى أفٌ 31تشػػير المعطيػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )

كالمػػديرات الػػذيف  يريفؿ مػػف كجيػػة نظػػرىـ جػػاءت بػػيف المػػدة فػػي محافظػػة الخميػػكمػػديرات المػػدارس الثانكٌيػػ

نكات( ككانػت الفػركؽ لصػالح سػ 10-5( كبػيف الػذيف سػنكات خبػرتيـ بػيف )سنكات فأقؿٌ  5سنكات خبرتيـ )

ة لػدييـ ات الداخمٌيػ( كالػذم كانػت مظػاىر إدارة الػذٌ سػنكات فأقػؿٌ  5كالمديرات الذم سنكات خبرتيـ ) يريفالمد

 سنكات( 10-5ف )كالمديرات الذيف سنكات خبرتيـ ما بي يريفأعمى مف المد

ات لدل مديرم الفركؽ في درجة ممارسة إدارة الذٌ  إلى أفٌ  ا( أيضن 31يات الكاردة في الجدكؿ )كتشير المعط

كالمػػديرات الػػذيف  يريفؿ مػػف كجيػػة نظػػرىـ جػػاءت بػػيف المػػدة فػػي محافظػػة الخميػػكمػػديرات المػػدارس الثانكٌيػػ

نكات( ككانػت الفػركؽ سػ 10-5بػيف ) تتراكحػ( كبيف الذيف سنكات خبػرتيـ سنكات فأقؿٌ  5سنكات خبرتيـ )

ة ات الداخميٌ ( كالذم كانت مظاىر إدارة الذٌ سنكات فأقؿٌ  5كالمديرات الذم سنكات خبرتيـ ) يريفلصالح المد

 (.سنكات فأقؿٌ  5كالمديرات الذيف سنكات خبرتيـ ) يريفلدييـ أعمى مف المد

ة لدى ة والداخميّ ات الخارجيّ بين مظاىر إدارة الذّ ة : ىل ىناك عالقة ارتباطيّ رابعنتائج سؤال الدراسة ال

 ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم؟مديري المدارس الثانويّ 

( لمعبلقة Pearson correlationاستخراج نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف ) ابؽ تـٌ ؤاؿ السٌ لئلجابة عف السٌ 

ة في محافظة الخميؿ مف كجية دارس الثانكيٌ ة كالداخمية لدل مديرم المبيف مظاىر إدارة الذات الخارجيٌ 

 ح في الجدكؿ اآلتي:نظرىـ، كذلؾ كما ىك مكضٌ 
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( لمعالقة بين مظاىر إدارة Pearson correlation(: نتائج معامل الرتباط بيرسون )23جدول )

 ة في محافظة الخميل من وجية نظرىمة لدى مديري المدارس الثانويّ ة والداخميّ ات الخارجيّ الذّ 

 الدللة اإلحصائية قيمة )ر( حورانالم

 0.000 0.653 مظاىر إدارة الذات الخارجية* مظاىر إدارة الذات الداخمية

كجكد عبلقة طردية )مكجبة( ذات داللة إحصائية بيف إلى ( 23تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ، الثانكيٌ ة لدل مديرم المدارس ة كالداخميٌ مظاىر إدارة الذات الخارجيٌ 

ة ات الخارجيٌ ( كىي مرتفعة، بمعنى أنو كمما زادت مظاىر الذٌ 0.653حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )

ة لدييـ ات الداخميٌ ة في محافظة الخميؿ، كمما زادت معيا مظاىر إدارة الذٌ لدل مدراء المدارس الثانكيٌ 

 كالعكس صحيح.
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 الفصل الخامس
 
 
 
 

 وصيات والمقترحاتتائج والتّ مناقشة النّ 
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 مقدمة:
ة في ات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ دارة الذٌ تي ىدفت إلى دراسة مستكل ممارسة إالبعد إجراء ىذه الدراسة 

 ية:مت إلى النتائج اآلتالباحثة قد تكصٌ  محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ، فإفٌ 

 نتائج أسئمة الدراسة:مناقشة 
ة في ما مظاىر إدارة الذات لدى مديري المدارس الثانويّ عمى: " الذي نّص ؤال األول مناقشة نتائج السّ 
 ".محافظة الخميل؟

ة: ىي التي يمكف الخارجيٌ  ة، فالمظاىرإلى مظاىر خارجٌية كاخرل داخميٌ ات دارة الذٌ يؼ مظاىر إتصن تـٌ 
دارة الكقت، كاالتصاؿ خطيط، إدارةمثؿ: التٌ  مكؾ الخارجيٌ مبلحظتيا مف السٌ   العبلقات كالتكاصؿ، كا 

مثؿ: التنظيـ،  ،خصبيا الشٌ  ة: ىي التي يمكف أف يشعرى الداخميٌ القرار، أما المظاىر  ة، كاتخاذاالجتماعيٌ 
دارة كالثقة  .الذاتيٌ  بطالذاتية، كالضٌ  ة، كالتفاؤؿ، كالدافعيةالنفسيٌ  غكطالضٌ  بالنفس، كا 

ات لدى مديري المدارس ما مستوى ممارسة إدارة الذّ عمى: " الذي نّص ؤال الثاني نتائج السّ مناقشة 
 ة من وجية نظرىم؟ الثانويّ 

ات لدل مديرم المدارس الثانكية مف كجية نظرىـ في محافظة مستكل ممارسة إدارة الذٌ  أفٌ  أظيرت النتائج
(، كبنسبة 0..4) ( مع انحراؼ معيارم  4..0) ط الحسابيٌ الخميؿ جاء بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتكسٌ 

 :يةة اآلترعيّ سئمة الف  ر نتائج األمن خالل تفسيؤال ىذا السّ يمكن تفسير نتائج و  ،%(00.4بمغت )
ما مستوى ممارسة مظاىر إدارة الذات عمى: " الذي نّص األول  رعيّ ؤال الف  مناقشة نتائج السّ  -

 ؟".ة لدى مديري المدارس من وجية نظرىمالخارجيّ 
ة في محافظة الخميؿ ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الخارجيٌ إدارة الذٌ  ممارسة مستكل أظيرت النتائج أفٌ 

 ( مع انحراؼ معيارمٌ 0..0) ط الحسابيٌ ا، حيث بمغ المتكسٌ مف كجية نظرىـ جاء بدرجة مرتفعة جدن 
ة ىي: االتصاؿ كالتكاصؿ، ارجيٌ ات الخدارة الذٌ ىذه مظاىر إ %(، ككاف أىـٌ 00.8(، كبنسبة بمغت )0..4)
 اتخاذ القرار. ةن يا أىميٌ ة ككاف أقمٌ إدارة العبلقات االجتماعيٌ  إدارة الكقت، ثـٌ  التخطيط، ثـٌ  ثـٌ 

، آلخريفإلى اصغي باىتماـ و ينٌ ة ىي أمظاىر االتصاؿ كالتكاصؿ لدل مديرم المدارس الثانكيٌ  ككاف أىـٌ 
مظاىر التخطيط  ، ككاف أىـٌ رسمة بيف األشخاصستقبمة كالمي المي صغاء يسيـ في فيـ الرسالة اإل رل أفٌ كي

التخطيط  اتيـ كالقدرة عمى ترتيبيا، ثـٌ ة إمكانية إدراؾ أكلكيٌ إلدارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ 
 ، ثـٌ دفي الكقت المحدٌ  العمؿ مظاىر إدارة الكقت الكصكؿ إلى ىـٌ ، ككاف أمنتظمةو  رؤيةو  ؽى فٍ لؤلعماؿ كى 
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مظاىر إدارة العبلقات  ، ككاف أىـٌ كجيدو  كقتو  بأقؿٌ  نجاز المياـٌ إ عيف عمىالكسائؿ التي تي  استخداـ
 أثناء الحديث مع اآلخريف، كعف أىـٌ في ، كانتقاء األلفاظ بسبلمة خصيٌ الشٌ ة االىتماـ بالمظير االجتماعيٌ 

، كربط عرفة كاممة بالحقائؽعمى م يككفأف  قراراتالخاذ عند اتٌ  مظاىر اتخاذ القرار كانت الحصر
 ة.سة التربكيٌ المؤسٌ بأىداؼ  يتخذىاالقرارات التي 

ا عمى مستكل أا فٌ كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أ دائو لذاتو كيمقى النجاح مف خبلؿ لفرد يككف ناجحن
كخصكصا اذا كاف عبلقتو مع االخريف كمف حكليـ كسرعة تكاصمو معيـ كبيذا يكتسب صداقات سريعة، 

طبيعة عمؿ المدير كاختبلطو  فٌ و الرغبة بالخكض في المناقشات، كأكلدي ،بميغةو  بميجةو  ذلؾ الفرد متحدثنا
 ات.دارة الذٌ تحقيؽ نجاح كتقٌدـ عمى صعيد إسيـ في باآلخريف يي 

 يمؿي اردة كالكاردة، ال تغيرة كالكبيرة، الشٌ بالصٌ  يا تيتـٌ نٌ كمف خبلؿ نتائج المقاببلت ذكرت إحدل المديرات أ
ذا أذلؾ عبارة عف مشكمة تحتاج الى حؿٌ  فٌ رسالة تصميا، فتعتبر أ أمٌ  ابدأ بالتخطيط، ف الحؿٌ  ردتى ، كا 
ف تككف قراراتؾ ردت أو إذا أنٌ في حيف يذكر أحد المديريف أ مشكبلتؾ بشكؿ يسير، تحؿٌ  ط جيدناخطٌ 

 كتعمؿ عمى حؿٌ  ،قة بالنفسكرل تزيد مف الثمر( الشٌ قكلو تعالى: )كشاركىـ في األفاتخذ مف  صحيحةن 
 مشكبلتؾ بشكؿ سميـ.

ما مستوى ممارسة مظاىر إدارة الذات  ص عمى: "الذي نّ رعي الثاني ؤال الف  مناقشة نتائج السّ  -
 ؟". ة من وجية نظرىمالداخمية لدى مديري المدارس الثانويّ 

ة مف كجية مديرم المدارس الثانكيٌ ة لدل ات الداخميٌ مستكل ممارسة مظاىر إدارة الذٌ  أشارت النتائج إلى أفٌ 
(، كبنسبة 4..4) ( مع انحراؼ معيارمٌ .0.4) ط الحسابيٌ جاء بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتكسٌ  نظرىـ
الدافعية الذاتية،  ثـ الثقة بالنفس، ثـٌ  التنظيـ الذاتيٌ  ىذه المظاىر التفاؤؿ، ثـٌ  %(، ككاف أىـٌ 04.0بمغت )

 .غط الذاتيٌ الضٌ يا ككاف أقمٌ ة، غكط النفسيٌ إدارة الضٌ  ثـٌ 

في الحاضر نجاحو  فٌ االعتقاد بأ كاحتراميا، ثـٌ بالمكاعيد  إلدارة االلتزاـ نظيـ الذاتيٌ مظاىر التٌ  ككاف أىـٌ 
عمى بناء عبلقات  مظاىر الثقة بالنفس الحرص اه، ككاف أىـٌ يتمنٌ لمتقدـ نحك المستقبؿ كتحقيؽ ما  يؤىمو

عمى التعامؿ مع المكاقؼ الثقة بقدراتو  ، ثـٌ ة في مناخ العمؿة النفسيٌ لتحقيؽ الراح زمبلئوكثيقة مع 
 كؿٌ  تجاه المناسب االنفعاؿ إظيار ة إلدارة الذات إمكانيةغكط النفسيٌ مظاىر إدارة الضٌ  ، كجاء أىـٌ المختمفة

مظاىر التفاؤؿ  ، ككاف أىـٌ الغضب عند وانفعاالت ميعج كبحى استطاعتو  ، ثـٌ الفعؿ بردٌ  المبالغة دكف مكقؼ
ال يأس مع الحياة كال حياة مع )بمقكلة  يمانوإ ، ثـٌ شياءة لؤليجابيٌ لى استخداـ النظرة اإلإ ات الميؿإلدارة الذٌ 
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مف  ة الذاتية إلدارة الذات مكاكبة ما يستجدٌ مظاىر الدافعيٌ  ، كجاءت أىـٌ عف النفس ابالرض كشعكره (اليأس
عمى  صرارهعمى المثابرة كاإلصرار في عممو ميما كانت العقبات، كا  رة امتبلكو القد أحداث، ثـٌ ك معمكمات 

إلدارة الذات رؤيتو  بط الذاتيٌ مظاىر الضٌ  يات، كجاءت أىـٌ ميما كانت التحدٌ  المستقبميةو تحقيؽ طمكحات
 .ىابدأ التي المياـٌ  بإنياء االلتزاـ في صعكبة كجكد ، ثـٌ اآلخريف مع لو حراجاإل يسبب الزائدى  نفعاؿى اال أفَّ 

 ة،مكر الداخميٌ لمحكـ عمى األ دقيقةن  المدارس في محافظة الخميؿ يحتاجكف تفاصيؿى  كترل الباحثة أٌف مديرم
ركؼ، كلدييـ ميما كانت الظٌ  صرارى كاإل داء مف خبلؿ امتبلكيـ المثابرةى كلدييـ القدرة عمى الحكـ عمى األ

 حاسيسيـ. بمشاعرىـ كأ فالقدرة عمى التكيٌ 

 بر نظرةو ر عف دكامو، كىك متفائؿ عى ا قد تأخٌ و ال يذكر يكمن نٌ حد المديريف أالمقاببلت ذكر أكمف خبلؿ 
، كمف ة كالثقة بينو كبيف زمبلئوترسك عمى االحتراـ كالمحبٌ  متبادلةن  عبلقاتو كيقيـ  ،لى المستقبؿإ يجابيةو إ

 مكاقؼى ى لإض مديرىا عرٌ دارة تي طبيعة اإل فٌ أ حد المدراء(؟ ذكر أىؿ تنفعؿ بسرعة)اؿ حكؿ خبلؿ نتائج سؤ 
 في عممو عمى المدل البعيد. ( لف يستمرٌ ؿ )كسعة الٌصدرف ليس لديو قدرة عمى التحمٌ ، كمى عاليةو  كضغكطو 

حمد ( كدراسة أ400.كدراسة العكاكدة ) (400.اؼ )مف دراسة عسٌ  كؿٌ  دراسة نتائج مع تتفؽ النتائج كىذه
( كدراسة اليذلي 408.زة )( كدراسة طماي400.اسنة )( كدراسة كر 400.( كدراسة الخمؼ )400.)
رفات جاء بدرجة مرتفعة، كتختمؼ مع نتائج دراسة الشٌ ات مستكل ممارسة إدارة الذٌ  نت أفٌ التي بيٌ ( 404.)

 طة.جاء بدرجة متكسٌ ات مستكل ممارسة إدارة الذٌ  التي بينت أفٌ ( 400.كآخريف )

ة ات الداخميّ ة بين مظاىر إدارة الذّ ىل ىناك عالقة ارتباطيّ عمى: " الذي نّص ؤال الرابع مناقشة نتائج السّ 
 ؟ةات الخارجيّ ومظاىر إدارة الذّ 

ة ات الخارجيٌ ة بيف مظاىر إدارة الذٌ أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة طردية )مكجبة( ذات داللة إحصائيٌ 
نظرىـ، حيث بمغت قيمة معامؿ ة في محافظة الخميؿ مف كجية ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ كالداخميٌ 

المدارس  ة لدل مديرمما زادت مظاىر الذات الخارجيٌ ( كىي مرتفعة، بمعنى أنو كمٌ ..4.8االرتباط )
 ة لدييـ كالعكس صحيح.ات الداخميٌ زادت معيا مظاىر إدارة الذٌ  ة في محافظة الخميؿ،الثانكيٌ 

ات دارة الذٌ جاح عمى صعيد إبالنٌ  اكثيقن  ابط ارتباطن ة مرتات الخارجيٌ دارة الذٌ جاح عمى صعيد إالنٌ  فٌ بمعنى أ
 .، كتحديدىاطبيعة العبلقة بينيمامعرفة يؿ ة، كمف السٌ لداخميٌ ا



99 
 

حمد ( كدراسة أ400.كدراسة العكاكدة ) (400.كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عمرك كالرجكب )
( التي بينت كجكد .40.اج )لعجٌ (  كدراسة ا408.( كدراسة كراسنة )408.( كدراسة طمايزة )400.)

 ( كالتي بينت عدـ كجكدً .40.) (كسر بك ىد)أ، في حيف اختمفت مع نتائج دراسة طرديةو  ارتباطيةو  عبلقةو 
 .ارتباطيةو  عبلقةو 

ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة عمى: " الذي نّص ؤال الرابع مناقشة نتائج السّ 
(α≤.05)  ّات في محافظة ة لمستوى ممارسة إدارة الذّ تقديرات مديري المدارس الثانويّ طات بين متوس

ة، والمؤىل ص، والمديريّ ية: )الجنس، والتخصّ رات المستقمة اآلتعزى إلى المتغيّ تُ  الخميل من وجية نظرىم
 كاآلتي:ات الدراسة مناقشة نتائج فرضيّ  ؤال تمّ ، وسنوات الخبرة(؟"، ولمناقشة نتيجة ىذا السّ العمميّ 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند  ت عمى: "التي نصّ قشة نتائج فرضية الدراسة األولى منا
ات ة لمستوى ممارسة إدارة الذّ طات تقديرات مديري المدارس الثانويّ ( بين متوسّ α≤.05مستوى الدللة )

 ر الجنس. متغيّ ى لإعزى تُ في محافظة الخميل من وجية نظرىم 

طات بيف متكسٌ  (α≤.05) ة عند المستكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ ال و أنٌ ج إلى أشارت النتائ
ة في محافظة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الخارجيٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ 

ة ذات داللة إحصائيٌ تكجد فركؽ ال و أنٌ أشارت إلى كما  ،ر الجنسمتغيٌ ى لإعزل الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 
ة ات الداخميٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكسٌ  (α≤.05)عند المستكل 

كذلؾ أشارت  ،ر الجنسمتغيٌ ى لإعزل ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي لدل مديرم المدارس الثانكيٌ 
طات تقديرات مديرم بيف متكسٌ  (α≤.05)المستكلة عند تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ و ال إلى أنٌ 

ر متغيٌ ى لإعزل ات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ المدارس الثانكيٌ 
 ة.فريٌ ة الصٌ الجنس كبذلؾ تقبؿ الفرضيٌ 

لى انخراطيـ كا   ات،الذٌ  إدارة ممارسة ةأىميٌ  إلى المديريف مف فً نسيٍ الجً  بلكً  إدراؾ تيعزل ىذه النتيجة إلى
 منيا ٌقكفيتمى  كاحدةو  مرجعيةو  ةكحدو  ؽى فٍ كى نفسيا  األدكارؤٌدياف ي فً نسيٍ الجً  بلكً  أفٌ  إلى باإلضافة ،ونفسالعمؿ ب

 بغٌض  المديريف لجميع مكحدةه  تعميماتيا تككف التي كالتعميـ التربية كزارة كىي ،كالمكائحى  كالقراراًت  التعميماتً 

 نكعيـ. عف النظر
كاألدكار حسب تعميمات نفسيا المياـ بيـ يقكمكف نٌ أكدتو مكالمة ىاتفية مع مدير إحدل المدارس أكىذا 
 .داراتيـ لذكاتيـ متقاربةن النظر عف الجنس، كىذا يجعؿ إ بغٌض  ،مسبقة
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( كدراسة 400.(  كدراسة حمداف )400.اؼ )مف دراسة عسٌ  كؿٌ  دراسة نتائج مع تتفؽ النتائج كىذه
(،  .40.د )ي( كدراسة السٌ 408.( كدراسة طمايزة )400.( كدراسة العكاكدة )400.) فرفات كآخريالشٌ 

ائج دراسة كراسنة ة، كتختمؼ مع نتر الجنس عمى الدرجة الكميٌ متغيٌ ى لإعزل التي بينت عدـ كجكد فركؽ تي 
 ة.الكميٌ ر الجنس عمى الدرجة متغيٌ ى لإعزل ( كالتي بينت كجكد فركؽ تي 400.حمد )( كدراسة أ408.)

ة عند مستوى ل توجد فروق ذات دللة إحصائيّ ت عمى: "التي نصّ ة الدراسة الثانية مناقشة نتائج فرضيّ 
ات في ة لمستوى ممارسة إدارة الذّ طات تقديرات مديري المدارس الثانويّ ( بين متوسّ α≤.05الدللة )

 ص". ر التخصّ متغيّ ى لإعزى تُ محافظة الخميل من وجية نظرىم 

طات تقديرات بيف متكسٌ  (α≤.05)ل ة عند المستك تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ ال و أنٌ أكضحت النتائج 
ة في محافظة الخميؿ ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الخارجيٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ مديرم المدارس الثانكيٌ 
تكجد فركؽ ذات داللة ال و أنٌ أشارت النتائج إلى ص، كما ر التخصٌ متغيٌ ى لعزل إمف كجية نظرىـ تي 

ات ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكسٌ  (α≤.05) ة عند المستكل إحصائيٌ 
 ،صر التخصٌ متغيٌ ى لإعزل ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الداخميٌ 

طات بيف متكسٌ  (α≤.05)ة عند المستكل ذات داللة إحصائيٌ  كجد فركؽتي و ال كذلؾ أشارت النتائج إلى أنٌ 
عزل ات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ 

 ص.ر التخصٌ متغيٌ ى لإ
لذلؾ  ؛صاتيـالنظر عف تخصٌ  بغٌض  ،كاحدةو  يخضعكف لفمسفةو  لمديريفجميع ا فٌ كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أ

 ركؼً لى تشابو الظٌ ات، إضافة إدارة الذٌ ا في مستكل إحصائيٌ ص في إيجاد فركؽ دالة إسيـ التخصٌ لـ يي 
تكاد  تعميميةن  خبراتو ف كٍ كيتمقٌ  متطمباتيا باعتبارىا نفسى  ة يدرسكف المساقاتً ففي الجامعة خاصٌ  ،ةالتعميميٌ 

 نشطة نفسيا.تككف متشابية كاأل
، كالتقنيٌ  التكنكلكجيٌ  ات تعتمد عمى مطالعة المدير كمكاكبتو لمنمكٌ دارة الذٌ إ فٌ كذكرت إحدل المديرات أ

بر اإلنترنت؛ كبيذا ال كعى  بر كسائؿ التكاصؿ االجتماعيٌ معكف عمى ذلؾ عى يطٌ  جميع المديريف فٌ كتعتقد أ
 دارتيـ لذكاتيـ.تكجد فركؽ في إ

( التي 400.راسة العكاكدة )( كد400.ف )رفات كآخري( كدراسة الشٌ 400.اؼ )كىذا يتفؽ مع دراسة عسٌ 
بك مفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )أص، في حيف اختر التخصٌ متغيٌ ى لإعزل و ال يكجد فركؽ تي نٌ بينت أ

 دبية.صات األص كلصالح التخصٌ ر التخصٌ متغيٌ ى لإعزل ( التي بينت كجكد فركؽ تي .40.) (كسر ىد
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ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ت عمى: "نصّ التي ة الدراسة الثالثة رضيّ مناقشة نتائج ف  
ة لمستوى ممارسة إدارة الذات في طات تقديرات مديري المدارس الثانويّ ( بين متوسّ α≤.05الدللة )

 ة". ر المديريّ متغيّ ى لإعزى تُ محافظة الخميل من وجية نظرىم 

طات بيف متكسٌ  (α≤.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ال أنو أشارت النتائج إلى 
ة في محافظة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الخارجيٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ 

تكجد فركؽ ذات داللة ال أنو كشفت النتائج ة، كما ر المديريٌ متغيٌ ى لإعزل الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 
ات ة لمظاىر إدارة الذٌ طات تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ بيف متكسٌ  (α≤.05)صائية عند المستكل إح

ة، ر المديريٌ متغيٌ ى لإعزل ة في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الداخميٌ 
ا طات بيف متكسٌ  (α≤.05)ة عند المستكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ ال و أنٌ إلى  كأشارت أيضن

عزل تي  ات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـلمستكل ممارسة إدارة الذٌ ة تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ 
 ة.ر المديريٌ متغيٌ ى لإ

نفسيا القكاعد كاالنظمة المتبعة المدارس يخضعكف لمتعميميات ك  جميع مديرم فٌ كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أ
ي المديريف لنفس خرل، كتمقٌ فبل يكجد فرؽ بيف مديرية تعميـ كأ ،كالتعميـ الفمسطينيةبؿ كزارة التربية مف قً 

 ات.دارة الذٌ نفسيا يذيب الفركؽ بيف المديريف في إنظمة التعميمات كاأل
ـ في أعمالؾ داخؿ المدرسة،  ىي التي تتحكٌ  كالتعميماتً  نظمةى كاأل القكانيفى  فٌ كمف خبلؿ المقاببلت تبيف أ

اؿ المنكطة بيـ تقريبنا متشابية لجميع المديريف في المديريات األربع، فيذكر أحد المديريف في كىذه األعم
التعميميات نظمة ك يطٌبقكف القكانيف كاألكالمديرات  أٌف جميع المديريفعتقد ، كأعمالنا تتشابوأ فٌ مقابمة معو أ

 دارة ذكاتيـ.كجد فركؽ في إدكا، كليذا ال يي جً ينما كي أ

ى لإعزل و ال تكجد فركؽ تي نٌ نت أالتي بيٌ ( 408.( ككراسنة )408.ف طمايزة )م مع دراسة كؿٌ كىذا يتفؽ 
 كف أك المكقع.ر مكاف السٌ متغيٌ 
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ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ت عمى: "التي نصّ ة الدراسة الرابعة رضيّ مناقشة نتائج ف  
ات في ة لمستوى ممارسة إدارة الذّ المدارس الثانويّ طات تقديرات مديري ( بين متوسّ α≤.05الدللة )

 ". ر المؤىل العمميّ متغيّ ى لإعزى تُ محافظة الخميل من وجية نظرىم 

طات بيف متكسٌ  (α≤.05)ة عند المستكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ ال و أنٌ إلى أشارت النتائج 
ة في محافظة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ الخارجيٌ ات ة لمظاىر إدارة الذٌ تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ 

 . ر المؤىؿ العمميٌ متغيٌ ى لإعزل الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 
طات تقديرات بيف متكسٌ  (α≤.05)ة عند المستكل و تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ أنٌ كأشارت النتائج إلى 
ة في محافظة الخميؿ مف مديرم المدارس الثانكيٌ ة لدل ات الداخميٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ مديرم المدارس الثانكيٌ 

كالمديرات الذيف مؤىميـ  ككانت الفركؽ لصالح المديريف ،ر المؤىؿ العمميٌ متغيٌ ى لإعزل كجية نظرىـ تي 
 ماجستير فأعمى. العمميٌ 

ا   طات تقديرات بيف متكسٌ  (α≤.05) ة عند المستكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيٌ و إلى أنٌ كأشارت أيضن
ى لإعزل ات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـ تي ة لمستكل ممارسة إدارة الذٌ مديرم المدارس الثانكيٌ 

ماجستير  كالمديرات الذيف مؤىميـ العمميٌ  كقد كانت الفركؽ لصالح المديريف ،ر المؤىؿ العمميٌ متغيٌ 
 فأعمى.

 درجة تقكيـ في كدقةن  مكضكعيةن  عمى أكثراأل ةالعمميٌ  المؤىبلت أصحاب أفٌ  كتعزك الباحثة ذلؾ إلى

 الدراسة أثناءفي ميارات  مف اكتسبكه كما معمكمات مف عميو حصمكا لما نظران  ات؛الذٌ  إلدارة ممارستيـ

 مف كيثابر كيصبر اجيدن  يبذؿ فمى  فيناؾ ،الذات إدارة حكؿ كالتربكمٌ  المعرفيٌ  مخزكنيـ زاد اممٌ  ة،الجامعيٌ 

ا يجعمو أكثرى  لمفرد التعميميٌ  المستكل ارتفاع فٌ فإ ؽ ذاتو،كيحقٌ  راسةالدٌ  في يتفكؽى  فأ أجؿ  كدرايةن  إلمامن

 كالمكازنة التفكير في بداعاإل يتيح لو اممٌ  ،كاالتصاؿً  الكقت، دارةكا   ،جيدو  تخطيطو  مف ككظيفتو عممو بمتطمبات

 الذات. بإدارة درايةن  أكثر ككظيفتو، كبيذا يصبح حياتو في
نت التي بيٌ ( 400.( كدراسة أحمد )400.ب )مف عمرك كالرجك  كؿٌ  دراسة نتائج مع تتفؽ النتائج كىذه

( كدراسة 400.اؼ )ة، كتختمؼ مع نتائج عسٌ عمى الدرجة الكميٌ  كجكد فركؽ في متغير المؤىؿ العمميٌ 
التي بينت عدـ كجكد فركؽ في متغير ( 404.( كاليذلي )400.العكاكدة )( ك 400.ف )رفات كآخريالشٌ 

 ة.عمى الدرجة الكميٌ  عمميٌ المؤىؿ ال
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ة عند ل توجد فروق ذات دللة إحصائيّ ت عمى: "التي نصّ ة الدراسة الخامسة رضيّ مناقشة نتائج ف  
ات ة لمستوى ممارسة إدارة الذّ طات تقديرات مديري المدارس الثانويّ ( بين متوسّ α≤.05مستوى الدللة )

 ر سنوات الخبرة". متغيّ ى لإعزى تُ في محافظة الخميل من وجية نظرىم 

طات بيف متكسٌ  (α≤.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكلال أنو أشارت النتائج إلى 
ة في محافظة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الخارجيٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ 

 ر سنكات الخبرة . متغيٌ ى لإعزل الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 
طات بيف متكسٌ  (α≤.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل كذلؾ أشارت النتائج إلى 

ة في محافظة ة لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ات الداخميٌ ة لمظاىر إدارة الذٌ تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ 
كالمديرات الذيف  ككانت الفركؽ لصالح المديريف ،ر سنكات الخبرةمتغيٌ ى لإعزل الخميؿ مف كجية نظرىـ تي 

 . (سنكات فأقؿٌ  5)سنكات خبرتيـ 
طات بيف متكسٌ  (α≤.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل كما كأشارت النتائج إلى 

عزل تي  ات في محافظة الخميؿ مف كجية نظرىـلمستكل ممارسة إدارة الذٌ ة تقديرات مديرم المدارس الثانكيٌ 
سنكات  5)كالمديرات الذيف سنكات خبرتيـ  ككانت الفركؽ لصالح المديريف ،ر سنكات الخبرةمتغيٌ ى لإ

 .(فأقؿٌ 
، ىـ في عنفكاف تعيينيـ مف ذكم سنكات الخبرة القميمة الذيف يتـٌ  المديريف فٌ كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أ
 كالتفاعبلتي  فتككف لدييـ الخططي  ،يقيا كتنفيذىافكار العديدة التي يحاكلكف تطباإلنتاج كلدييـ الطاقات كاأل

 ، كبذلؾ أصبحكاـاتيك ذ كاثبتي لكي يي  فس كالقدرة عمى اتخاذ القرار كالتفاؤؿ المستقبميٌ بالنٌ  كالثقةي  كالتكاصؿي 

 ات مف غيره.الذٌ  بإدارة درايةن  أكثر
خص يتباطأ في العمؿ، سنكات الخبرة تجعؿ الشٌ  أفٌ  يت ذكر أحد المديريفجرً كمف خبلؿ المقاببلت التي أ 

كاردة كشاردة داخؿ مدرستو  بكؿٌ  لديو الدرايةى  فٌ ، كأكىك مف ذكم سنكات الخبرة العالية في التربية كالتعميـ
لديو  فٌ عمؿ ما، في حيف كعمى العكس تمامنا ذكر أحد المديريف الجدد أكال داعي لزيادة الحماس نحك 

 سة.يا في تطكير المؤسٌ ف يستغمٌ أيريد  كامنةن  طاقاتن 
التي ذكرت كجكد فركؽ لصالح سنكات الخبرة عمى ( 400.تفؽ مع نتائج دراسة أحمد )كىذه النتائج ت
الفركؽ  فٌ نت أالتي بيٌ ( 400.رفات كآخريف )ة. في حيف تتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة الشٌ الدرجة الكميٌ 

اؼ مف عسٌ  سنكات، كمف جانب آخر تتعارض ىذه النتائج مع نتائج دراسة كؿٌ  .مف  لصالح الخبرة أقؿٌ 
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عزل تي  ةفركؽ ذات داللة إحصائيٌ و ال تكجد نٌ ( التي ذكرت أ404.( كاليذلي )400.العكاكدة )( ك 400.)
 ة.سنكات الخبرة عمى الدرجة الكميٌ ى لإ
 

 توصيات الدراسة
مف  ياأنٌ  ترل التي التكصيات مف بمجمكعة كصيتي  فإنيا ،الباحثة يايلإ  متتكصٌ  التي النتائج ءكٍ ضى  في

في مديريات التربية كالتعميـ في  ةإدارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ ز مف ممارسات تعزٌ  أف الممكف
 تكصي الباحثة بما يأتي: ،كباالستناد إلى نتائج الدراسة كمناقشتيا فمسطيف،
  ًدارتيا.ينخرط فييا مديرك المدارس لتنمية ذكاتيـ ككيفية إ تطبيقيةو  عمميةو  كدكراتو  نشراتو  تقديـ 
  ًدارة المديريف بغرض مكافأة المديريف الذيف يمارسكف مظاىر إاعتماد برامج تقييـ أداء  ضركرة

 بداعات عندىـ.ز كاإلداء المتميٌ ا عمى األا يعمؿ عمى تحفيزىـ كتطكيرىـ لينعكس ايجابن ات ممٌ الذٌ 

 ف خبلؿ محاكلة تكفير الكسائؿ كتنميتيا مكتعزيزىا ات دارة الذٌ عمميات بناء إ العمؿ عمى دعـ
 مكر المالية.كاألدكات كاأل

   ًفي  العامميف لدل اتالذٌ  إدارة تنمية مجاؿ في ةكالعالميٌ  ةكالعربيٌ  ةً قميميٌ اإل الخبرات مف االستفادة
  . ذلؾ في الحديثة االتجاىات كمكاكبة ة،الحككميٌ  المدارس

  ًنفًسًو ىداؼ المدرسة كفي الكقت سيـ في تحقيؽ أمكانات التي تي تزكيد المدارس بكافة اإل ضركرة
 دارة ذات المدير.يز إتعز 

  ًسة ي القيادة، كالذيف لدييـ طمكحات مستقبمية لبناء المؤسٌ باب بتكلٌ فساح المجاؿ لجيؿ الشٌ إ ضركرة
 ة، كاألخذ بيا إلى بٌر األماف.التربكيٌ 

 الدراسة:مقترحات 
 المدارس. ل مديرملدة داريٌ اإل المشكبلت حؿٌ عبلقتيا بك  ،الذات إدارة تنميةجراء دراسة حكؿ إ .0
 ة. دارة التعميميٌ ، كعبلقتيا بمتغيرات اإلدارة الذاتيةإجراء دراسات حكؿ اإل ..
 ات.الذٌ  إدارة مكضكع حكؿ الفيـ مف مزيدو  لتحقيؽ ة،النكعيٌ  األبحاث مف المزيد إجراء ..
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 : والمراجع المصادر قائمة

 .القرآف الكريـ 
 .السنة النبكية الشريفة 
 (.2004إبراىيـ، معصكمة.)  ّات وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى عينة م في الذّ القدرة عمى التحك

 .72 -55 (،4، مجمة العمـك التربكية، ع)من طمبة المدارس الثانوية بالكويت
 القيادية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة نماط األ (.2013بك الخير، سامي.)أ

ة، سبلميٌ ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإل رسالة ،داري من وجية نظرىمإلبداع اإلقتيا باالوع
 غزة.

 (.2008أبك النصر، مدحت.) ّدار الفجر لمنشر القاىرة: ، ة والمحاورإدارة الذات المفيوم واألىمي
 كالتكزيع.

 (.2001الٌنكبلكم، أحمد .) أزمة الممارسات الديمقراطية، في األنساق التعميمية في الوطن
 ، رؤية تصٌكرية، المؤتمر الثالث بمؤتمر أصكؿ التربية، جامعة الككيت، الككيت.العربي

 لدى القٌادات النسائٌة  ر  فً أنماط السلوك القٌاديّ العوامل المؤثّ (.2012.)أبوالنور،مروة

ًّ دراسة حالة على منظّ )مات المجتمع المدنً فً منظّ  ،)فً محافظة رفح مات المجتمع المدن
 .ة،غزة،فلسطينمي السإل،الجامعةاغيرمنشورةرسالةماجستير

 ( 2015أبك ىدركس، ياسرة .)نظمة ء األ وْ في ض   دارة الذات وعالقتيا بالذكاء الجتماعيّ إ
ة العمـك ، مجمٌ الطالبات المتفوقات في جامعة األقصىالتمثيمية وبعض المتغيرات لدى عينة من 

 .71 -56 ،(1(،العدد )16د )مجمٌ  ة،ة كالنفسيٌ التربكيٌ 
 ( 2017أحمد، بشير .) ّسات إدارة الذات وعالقتيا بالستغراق الوظيفي لدى العاممين في المؤس

جامعة  منشكرة، رسالة ماجستير غير ،ة في محافظة رام اهلل والبيرةة وغير الحكوميّ الحكوميّ 
 فمسطيف. القدس،

 ،مجمة العالقات والتأثيرات التفاعمية مع األداء التنظيمي إدارة الذات:( .2013جناف ) أحمد ،
 .242-215 ،(8(، العدد)2االدارة كاالقتصاد، مجمد)

 ( 2014أحمد، ىبة .) أثـر إدارة الـّذات عمـى عمميـة اتخـاذ القـرارات لـدى الموظفين فـي اإلدارة
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسبلمية، غزة.العميـا فـي الجامعـة اإلسـالمية فـي غـزة

 (.2009أبك أسعد، أحمد كعربيات، أحمد .) ّدار  عماف: ،والتربـويّ  ـات اإلرشـاد النفسـيّ نظري
 .المسيرة لمنشر كالتكزيع

  ٌـة المكرمـةة بمدينـة مكّ مـديرات المـدارس الثانويّـ اإلدارة الذاتيـة لـدى (. 2006، ابتسػاـ.)الثقفػي ،
 .ة المكرمةمكٌ  ،القرل رسػالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـٌ 
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 في قتيا بمستويات التمكين من وجية نظر موظّ النماط القيادية وعأل ا.(2008).، مطرجميميال
 .الرياض، السعكديةمنية، أل، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك اورىمجمس الشّ 

 ،لتحسين إدارة الذات لذوي اإلعاقة  فاعمية برنامج عالج وظيفيّ  (.2018أسامة ) حمداف
 غزة. ة،سبلميٌ إلالجامعة ا رسالة ماجستير غير منشكرة، ،الحركية في قطاع غزة

 ( .2004الخطيب، مازف .) ّة مات الحكوميّ في المنظّ  السائد لدى المديرين النمط القيادي
 .ة، غزة، فمسطيف، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلميٌ الفمسطينية في محافظات غزة

 ( 2017الخمؼ، فاطمة .) ّومديرات المدارس  يريلدى مدات وعالقتيا باإلبداع اإلداري إدارة الذ
ؿ البيت، آرسالة ماجستير غير منشكرة جامعة ، ة بدولة الكويتالتابعة لمنطقة حولي التعميميّ 

 الككيت.
 (.2006الديب، رمضاف .) ّات وصناعة التغيير والنيضة، إدارة الوقتأسس وميارات إدارة الذ ،

 القرل لمترجمة كالنشر كالتكزيع. سة أـٌ ة المكرمة: مؤسٌ مكٌ 
 (.2007الزبيػػػدم، أحمػػػد.) ّدار كنػػكز المعرفػػػة عماف: ، ةات نحـــو تطـــوير الشخصـــيّ إدارة الـــذ

  .لمنشػػػر كالتكزيع
 ( 2015السيد، سمر .) ّة البحث ، مجمٌ ة لدي طالب الجامعةكاديميّ ات والفاعمية األ إدارة الــــــــــذ

 .138 -122 ،(16عدد )في التربية ،  العمميٌ 
 (.2010شحكد، عبد الرحمف.) عينة من  ىات في عالقتيا بفاعمية الداء لدتنمية تنظيم الذ

، كمية البنات لآلداب كالعمكـ كالتربية، جامعة عيف شمس، رسالة ماجستير غير منشكرة، الالعمّ 
 .مصر

  ٌمستوى ممارسة إدارة الذات لدى (. 2018صالح كالقطيش، حسيف ) رفات،رفات، حسيف كالشٌ الش
ة ة لمدراسات االجتماعيٌ األكاديميٌ  ،ة من وجية نظرىمات في المرحمة الثانويّ مي الرياضيّ معمّ 
 .75-85 (،20عدد) نسانية،كاإل

 (.2004الشريؼ، طبلؿ.)داء الوظيفي من وجية نظر العاممين ألقتيا باالنماط القيادية وعأل ا
 .منية، السعكديةأل، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ لمعمـك ابإمارة مكة المكرمة 

 ( 2016طمايزة، كفاء.)ات وعالقتيا بالقدرة عمى اتخاذ القرار لدى العاممين في ذّ إدارة ال
. رسالة ماجستير منشكرة، جامعة ة في محافظة الخميلة وغير الحكوميّ سات الحكوميّ المؤسّ 

 .القدس، القدس
 (.2001الطكيؿ، عبد الرحمف .) ّسموك األفراد والجماعات في  موك التنظيميّ اإلدارة التربوية والس

 اف.عمٌ  ، دار كائؿ لمنشر،ظمالن  
  ٌدار كائؿ لمنشر كالتكزيعة والتطبيقات بين النظريّ ذّ مفيوم ال (.2004اىر، قحطاف.)الظ ،، 

 .افعمٌ 
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  ٌدارة الذات وعالقتيا بالتعمّ  كاء الوجدانيّ الذّ (.2003ار، فتحي.)عبد الغف ا لدى و ذاتيً م الموجّ وا 
 .135-167ص ص ،53 (1) ة التربية، جامعة المنصكرة،ة كميٌ ، مجمٌ طمبة الدراسات العميا

 (2015العجاج، اعتزاز .) باإلبــداع اإلداري مــن وجيــة نظــر القيــادات إدارة الــذات وعالقتيــا
، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، اإلدارية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض

 الرياض.
 عماف ،، دار البدايةةالتنشئة الجتماعيّ (.2005.)رشا ،ساـكبرانيا  ،عدناف. 
  ٌإدارة الذات لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة  (.2019اؼ، زيداف )عس

 ة، غزة.سبلميٌ الجامعة اإل ، رسالة ماجستير غير منشكرة،وعالقتيا برضاىم الوظيفيّ 
  مصر، القاىرةى، مكتبة المصطفالذكاء وقوة الرادة(. 2006مارة، عاطؼ.)عى ،. 
 ( 2018عمرك، عبلء كالرجكب، أسعد.) وعالقتيا بالمشاركة المجتمعية لدى إدارة الذات

نحك رؤية شاممة لتعزيز البنية  "مقدمة  لمػػػػؤتػػػػمػػػػػػػػػر بحثيةه  ةه كرقى  ،الفمسطينيين في محافظة الخميل
 نابمس. جامعة النجاح الكطنية، ،"التحتية االقتصادية في فمسطيف

 ( 2017العكاكدة، ابتياؿ .)سات لدى العاممين في المؤسّ  الوظيفيّ ات وعالقتيا باألداء ذّ إدارة ال
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، ة في محافظة الخميلة وغير الحكوميّ الحكوميّ 
 .القدس

 (.2001القحطاني، حسف .) ّالة لمتحول نحو نموذج القيادي العالية الفعّ القيادة اإلداري ،
 .مكتبة الممؾ فيد الكطنيةالرياض: 

 (.2002القعيد، بف حمد.)دار المعرفة الرياض: ، 2، طالعادات العشر لمشخصية الناجحة
 لمتنمية.

  دار عماف: ، دارة التربوية، مبادئ، نظريات، اتجاىات حديثةإلا .(2010).القيسي، ىناء
 .المناىج لمنشر كالتكزيع

 (.2008ماىر، أحمد .)الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر.إدارة الذات ، 
 (. 2004مجممي، ناصر.) أنماط القيادة في بعض المؤسسات الصناعية الخاصة وعالقتيا

، رسالة ماجستير، جامعة الممؾ سعكد، بالنمو الميني لدى العاممين بالمممكة العربية السعودية
 .الرياض، السعكدية

 ( 2007مفمح، فدكل شكقي، كحريز، نكرا محمد ىشاـ :)1ط ،إدارة الذات نحو النجاح واإلبداع ،
 .1مطبعة دار البدايةعماف: 

 (.2001نام، ركبرت.)الجيزة،، ، ىبل لمنشر كالتكزيعالسموك اإلنساني ثالث نظريات في فيمو 
 .مصر



118 
 

 ( 2010اليذلي، رجكة .)دارة الذات وعالقتيا باإلبداع الداري لدى مديرات ومساعدات ومعممات إ
رسالة ماجستير غير منشكرة، ، مدارس المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجية نظرىن

 جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.
 ( 2016كراسنة، عايدة .)ات في تنميـة المسـؤولية الجتماعيـة لـدى العـاممين فـي ذّ لأثر إدارة ا

، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة ة في محافظة الخميلة وغير الحكوميّ سات الحكوميّ المؤسّ 
 فمسطيف. القدس،

  فمسطيف.يّ ادة وانعكاسيا عمى القائد التربو القي(. 2008بية كالتعميـ العالي.)كزارة التر ، 
 (.2001كزارة التربية كالتعميـ الفمسطيني .) ّة يات عامة نحو الالمركزية في اإلدارة التربويّ توج

 راـ اهلل، فمسطيف.الفمسطينية، 
 (إدارة الذات نقمة بعيدة، نسخة الكتركنية2004رضا كآخركف :) 
 http://www.4shared.com/document/wa4knjps/-.html 

 الدراسات األجنبية

 Abele, A. E., & Wiese, B. S. (2008). The nomological network of 
self‐ management strategies and career success. Journal of 
occupational and organizational psychology, 81(4), 733-749. 

 De Vos, A., & Soens, N. (2008). Protean attitude and career success: 
The mediating role of self-management. Journal of Vocational 
behavior, 73(3), 449-456. 

 Candice , M. & David ,L. (2011). Self management procedures: A 
comparison across the Autism spectrum, The university of Georgia, 
46(2), 55-171.performance of high school students with mental 
retardation in general education classrooms. Unpublished PhD. 
Dissertation, Vanderbil University 

 Charless, S (2005). Using self management to improve study skills 
performance of high school students with mental retardation in 
general education classrooms. Unpublished PhD. Dissertation, 
Vanderbil University. 

 Denise T. Ridder ,E. & John B. (2006). Self-Regulation in Health 
Behavior, West Sessex po19 8sq, England. 



119 
 

 Gerhardt ,M (2007).Teaching self-management. The design and  
implementation of self management-tutorials. Journal of education 
for business.83(1).11-18. 

 Redman.B. (2004).Patient self-management of chronic disease, the 
health care provider is challenge. Jones & Bartlett Learning. 

































 

 



111 
 

 المالحق


















 







  



111 
 

(1ملحق)

 بسمهللاالرحمنالرحيم

 
Hebron University 
 كليةالدراساتالعليا

 أختي المديرة/أخي المدير

 تحية طيبة كبعد،،،

ة من وجية لدى مديري المدارس الثانويّ ات دارة الذّ إمستوى ممارسة حكؿ "  دراسةن الباحثة  تيجرم 
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 أنثى             ذكر 
 ص:التخصٌ  .2

 
 عمـك طبيعية   عمـك انسانية

 المديرية: .3
 

 يطا  جنكب الخميؿ  شماؿ الخميؿ  الخميؿ
 :العمميٌ المؤىؿ  .4

 
 ماجستير فأعمى              بكالكريكس فأقؿٌ  
 سنكات الخبرة:  .5

 
 سنكات 10أكثر مف  سنكات  10سنكات الى  5مف   سنكات 5مف  قؿٌ أ
 

 ة مف كجية نظرىـ .دارة الذات لدل مديرم المدارس الثانكيٌ إالقسـ الثاني : مستكل ممارسة 
 ترينيا مناسبة./رجى قراءة الفقرات بعناية ، كاإلجابة عنيا بكضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة التي تراىا يي 

 ات:ة إلدارة الذٌ كؿ: المظاىر الخارجيٌ المحكر األ

 اأبدن  ا نادرن  ا أحيانن  اغالبن  ادائمن   الفقرة كالمجاؿ الرقـ
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      .لى العمؿ كاالجتماعات في الكقت المحددإ أصؿي   .7
كقت  نجاز المياـ بأقؿٌ إالتي تعيف عمى الكسائؿ  استخدـي   .8

 .كجيد
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 .الناس
     

مف الكسائؿ ثر فعالية ا لكجو أكف االتصاؿ المباشر كجين يكك   .21
 .لكتركنيةاإل

     

القدرة عمى التعامؿ مع الناس ميما اختمفت  أممؾي   .22
 .ياتيـشخصياتيـ كتكجٌ 
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      .أممؾ القدرة عمى إخفاء غضبي عند خبلفاتي مع االخريف  .29
      صعكبةن في الٌتعامؿ مع حدكث مشكبلت غير متكٌقعة.أًجدي   .30
ا أماـ لي إحراجن  بى المكاقؼ التي مف الممكف أف تسبٌ  بي أتجنٌ   .31

 .خريفاآل
     

      كتقديرىا. مشاعر االخريف بفيـ أىتـٌ   .32
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 كاممةو  عند اتخاذ قراراتي أف أككف عمى معرفةو  أحرصي   .34

 .بالحقائؽ
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 .جميع األطراؼ
     

ططي لمكاجية المكاقؼ القدرة عمى تعديؿ خي  أممؾ  .13
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