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الذات وعالقتها بمستوى الجدیة في العمل لدى الدراسة التعرف إلى مستوى إدارة هذه هدفت:ملخص
ومعرفة تأثیر كل ،أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم من وجهة نظرهم

على مستوى إدارة الذات والجدیة في العمل ، تكون ) الجنس، والمؤهل العلمي، الوظیفة(من متغیرات 
، أجریت عضوا) 42(والبالغ عددهم التدریسیة في الجامعةمجتمع الدراسة من جمیع أعضاء الهیئة 

عضوا من أعضاء الهیئة التدریسیة، استخدمت استبانة إدارة ) 35(الدراسة على عینة عشوائیة قوامها 
مستوى إدارة الذات جاءت : في العمل، توصلت الدراسة الى النتائج التالیةالذات واستبانة الجدیة

بدرجة مرتفعة، توجد عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة جدیة في العمل جاءبدرجة مرتفعة، ومستوى ال
والجدیة في العمل، توجد فروق ذات داللة إحصائیة لمستوى إدارة الذات إحصائیة بین إدارة الذات

وكذلك عدم وجود فروق ذات .تعزى لمتغیر الجنس وال توجد فروق تعزى لمتغیر المؤهل والوظیفة
.مستوى الجدیة في العمل تعزى لمتغیر الجنس، المؤهل العلمي والوظیفةلداللة إحصائیة 
الجدیة في العمل؛إدارة الذات: كلمات مفتاحیة

Abstract: This study aimed to identify the level of self-management and its

relation with the level of work seriousness for the   faculty members at Al-Quds
Open University at Bethlehem branch from their perspectives. This study also
aimed to know the effect of these variables (gender, academic qualification, and
position) on self - management level and work seriousness. The study population
consisted of all faculty members at the university, and the study was conducted
on a random sample of 35 faculty members. The researcher used self-management
questionnaire and a questionnaire for work seriousness. The study revealed the
following results: The level of both self-management and the work seriousness
were high, and there is a significant positive correlative correlation between self-
management and work seriousness. There are statistically significant differences in
the self-management level due to the gender variable. There are no differences due
to the variable of qualification and Position. As well as the absence of statistically
significant differences in the level of work seriousness due to the gender variable,
qualification and position.
Keywords: self-management; work seriousness
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أدوات التقدم في المجتمعات إلسهاماته الكبیرة في تطویر الخبرات والمعارف ونشرها مما أهمیعد التعلیم من 
منظومة التعلیم . "یساعد على توسیع قاعدة المعرفة وتهیئة رأس المال البشري الالزم لتنمیة المجتمع وتطویره

عاتنا العربیة، فهو المسؤول عن دوره الفعال وتأثیره على مستقبل مجتمإغفالالعالي تمثل محورا حیویا ال یمكن 
تلبیة احتیاجات المجتمع المتزایدة، كما أنه المسؤول عن االرتقاء بمستوى الخریجین واالهتمام بالعلماء والمفكرین 

).2009حسین والسروري، (لتحقیق التمیز ألجیالنا المعاصرة 
رمز نهضة األمم وتقدمها، فهي بأي حال من فالجامعات تمثل قمة النظام التعلیمي وتعتبر رائدة العلم والثقافة و 

یمكنها أن تحقق أهدافها ووظائفها بشكل إیجابي وفعال اال المادیة واالقتصادیة الإمكانیاتهااألحوال مهما كانت 
أهدافوالتدریس الجامعي أحد أهم . من خالل الجهود العلمیة والعطاء الفكري الممیز ألعضاء هیئة التدریس فیها

األستاذ الجامعي، الطالب، المنهاج، اإلدارة : الجامعات الذي یتصل به مجموعة من العناصر المتفاعلة وهي
وتفاعل هذه العناصر وانسجامها یحد نوعیة المخرجات التي ستواجه تحدیات العصر المعرفیة والمعلوماتیة 

ي النشاطات التدریسیة واإلمكانات ان األستاذ الجامعي المبدع یمكن ان یعوض أي نقص محتمل ف. والتقنیة
ثارةالتغییر اإلیجابي إحداثالمادیة األخرى وهذا یتطلب إدارة ذات فاعلة وجدیة في العمل لیكون أكثر قدرة في  ٕ وا

.واإلبداعاهتمام طلبته وتوجیههم توجیها سلیما وتشجیعهم على العمل الجاد 
ت القلیلة الماضیة وذلك نظرا للعالقة الوثیقة التي تربط ما حظي موضوع إدارة الذات باهتمام الباحثین في السنوا

بین إدارة الذات والقدرة على اإلنتاج وتحقیق األهداف خاصة في مجال السلوك التنظیمي وعلم النفس الصناعي، 
او ثم انتقل االهتمام الحقا الى المؤسسات التربویة، حیت تنوعت االهتمامات لدراسة المؤثرات التي تؤثر سلبا 

ونظرا لما یشهده الوقت الحاضر من تطورات فائقة السرعة سواء ما یتعلق . إیجابا على مخرجات تلك المؤسسات
منها بالتقنیة وبتطویر قدرات العاملین لتحسین العمل والكفاءة اإلنتاجیة، في ظل هذه الظروف والمتغیرات تزداد 

یصعب معها إدارة الذات مما ینعكس سلبا على جدیتهم الملقاة على عاتق العاملین لدرجةواألعباءضغوط العمل 
أهملذا سیتم التطرق في هذه الدراسة الى إدارة الذات والجدیة في العمل لمعرفة مدى وجودهما في . في العمل

.وهي الجامعاتأالمؤسسات المجتمع 
:مشكلة الدراسة

ویا في تنظیم حیاة الفرد بشكل سلیم وتعینه على مفهوم إدارة الذات من المفاهیم العصریة التي تلعب دورا حیإن
التعامل مع المجتمع الذي یعیش فیه، وهذا المفهوم أكثر إنتاجیة في قدرة الفرد على تقویة وتعزیز ذاته، وهذا یعني 

ومن هنا تكمن أهمیة إدارة الذات . (Minzer, 2008)أن مهارة إدارة الذات تعد عامال مهما یساعد على النجاح 
مكاناتهوربطها مع الجدیة في العمل، ألنه عندما یكون الفرد قادرا على توجیه أفكاره  ٕ نحو األهداف التي یصبو وا

لدرجة یصعب معها إدارة الذات مما واألعباءونظرا لتزاید ضغوط العمل . لتحقیقها یكون قادرا ومجدا في عمله
دیة في العمل ونظرا لندرة الدراسات بین المتغیرین وفي ضوء ما تقدم تتلخص مشكلة ینعكس على مستوى الج

ما مستوى إدارة الذات وعالقتها بمستوى الجدیة في العمل لدى : الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئیسي التالي
:ة الفرعیة التالیةویتفرع عنه األسئل. أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم

؟إدارة الذات لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحمما مستوى 
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0.05≤(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  α( في متوسطات تقدیرات أعضاء الهیئة
الجنس، المؤهل العلمي، (ذات تعزى لمتغیراتالتدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى إدارة ال

؟)الوظیفة
؟لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحمما مستوى الجدیة في العمل

0.05≤(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  α( بین متوسطات تقدیرات أعضاء الهیئة
الجنس، المؤهل (المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى الجدیة في العمل تعزى لمتغیراتالتدریسیة في جامعة القدس 

؟)العلمي، الوظیفة
لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في الذات ومستوى الجدیة في العملإدارةهل توجد عالقة ارتباطیة بین مستوى 

؟جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم
:فرضیات الدراسة
:أسئلة الدراسة الفرضیات التالیةوقد تفرعت عن 

≤α(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللةال  بین متوسطات تقدیرات أعضاء الهیئة )0.05
الجنس، المؤهل العلمي، (التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى إدارة الذات تعزى لمتغیرات

).الوظیفة
≤α(إحصائیة عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة  بین متوسطات تقدیرات أعضاء الهیئة )0.05

الجنس، المؤهل (التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى الجدیة في العمل تعزى لمتغیرات
).العلمي، الوظیفة

≤α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  تقدیرات أعضاء الهیئة بین متوسطات )0.05
.التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى ادارة الذات وعالقتها بمستوى الجدیة في العمل

: تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة: أهداف الدراسة
.المفتوحة فرع بیت لحمالتعرف على مستوى إدارة الذات لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس .1
.التعرف على مستوى الجدیة في العمل لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم.2
التعرف على العالقة بین مستوى إدارة الذات ومستوى الجدیة في العمل لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في .3

.جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم
على مستوى إدارة الذات ومستوى الجدیة في ) ل، والوظیفةالجنس، المؤه(ى أثر كل من متغیرات التعرف عل.4

.العمل لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم

:تنبثق أهمیة الدراسة مما یلي: أهمیة الدراسة
العالقة بین إدارة الذات والجدیة في العمل، وهي تعد هذه الدراسة من الدراسات القلیلة التي تناولت موضوع .1

.األولى على حد علم الباحث في البیئة الفلسطینیة
.أهمیة الموضوع الذي تناولته وهو یعتبر أساس الجودة الشخصیة وجودة العمل المؤسسي.2
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.امعاتنتائج هذه الدراسة وتوصیاتها یمكن أن تسهم في تطویر برامج تدریب الهیئة التدریسیة في الج.3
:لهذه الدراسة حدود وهي على النحو التالي: حدود الدراسة
.2016/2017: ًأجریت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي: الحد الزماني
.ُأجریت هذه الدراسة على جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم: الحد المكاني
یة من أعضاء الهیئة التدریسیة بجامعة القدس المفتوحة بیت اقتصرت هذه الدراسة على عینة عشوائ: الحد البشري

.لحم

.تتحدد نتائج هذه الدراسة بالمفاهیم والمصطلحات الواردة فیها: الحد المفاهیمي
:التعریفات اإلجرائیة

على تقییم والتحكم في تنظیم أنفسهم وأن یكونوا األفرادقدرة أنها)Gerharet,4004(یعرفها :إدارة الذات
بأن )Storey, 2007(ویعرفها . عن تقدمهم وعن أدائهم وبذلك هم یمارسون إدارة الذاتأنفسهمأماممسئولین

إدارة الذات أن یتمكن الفرد من التحكم في حیاته، ویكون التحكم عن طریق تعلم الشخص مهارات شخصیة مع 
بأنها قدرة الفرد ) 2015هدروس، أبو (وعرفها . إعطاء الشخص استراتیجیات محددة للتحكم وتعدیل السلوك

الذاتیة على إدارة أمور حیاته المختلفة بنجاح، وذلك من خالل امتالك مجموعة من المهارات الحیاتیة واالجتماعیة 
، ومهارة التكیف والتوافق مع إدارتهالمتجسدة في مهارات العمل تحت الضغوط ومهارة استثمار الوقت وحسن 

دارتهاالظروف الطارئة، ومهارة ال ٕ .تعامل مع المواقف المغضبة وا
دارة الذات جرائیا ٕ أهدافالطریقة التي یستخدمها أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعة لتحقیق أهدافهم و:وا

مكانیاتهمالتدریس في الجامعة من خالل االستفادة من قدراتهم  ٕ إلیهم من الموكلةاألعمالومهاراتهم إلنجاز وا
.وفق ما تقیسه أداة الدراسة من وجهة نظرهم) تخطیط، ثقة بالنفس، توازن، اتصال(خالل ما یمارسونه من

على أنها سمة من سمات الشخصیة ) Maddi& Kobasa,1984(عرفها مادي وكوباسا :الجدیة في العمل
االلتزام التحدي والتغییر، : (اإلداریة والتي تساعده في التخلص من الضغوط المهنیة وتشمل على مجاالت التالیة

).والمشاركة، السیطرة والتحكم
مدى فهم أعضاء الهیئة التدریسیة لظروف عملهم الضاغطة وما ینتج عنه من سمات : إجرائیاالجدیة في العمل 

وفق ما تقیسه أداة الدراسة ) التحدي والتغییر، االلتزام والمشاركة، السیطرة والتحكم: (شخصیة في المجاالت التالیة
.من وجهة نظرهم

:اإلطار النظري للدراسة
تلعب إدارة الذات دورا إیجابیا وفاعال في تنظیم حیاة الفرد بشكل سلیم مما یجعله قادرا على :إدارة الذات: أوال

والبیئة التي یعیش فیها ویعمل بها، فالنجاح في الحیاة بصفة عامة یعتمد على اآلخرینالتكیف مع نفسه ومع 
لذا . الفشل في الحیاة عموماإلىإدارة الذات وعلى التعامل مع النفس بحكمة وفاعلیة، والفشل مع الذات یؤدي 

إدارة المؤسسة وأي ، فهي تختلف جوهریا عن إدارة المؤسسة، ألناألفراداستراتیجي في نجاح أمرفإدارة الذات 
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إدارة الذات فهي إدارة مع النفس، فان لم تكن قادرا على التعرف على نفسك أماإدارة أخرى هي إدارة مع اآلخرین، 
.وخصائصها ونقاط قوتها وضعفها فإنك ستفشل في جمیع مناحي الحیاةوأسرارهاوتعرف خفایاها 

بل وقد یختلف بالنسبة للفرد الواحد باختالف الموقف، فهي األفرادویتسم مفهوم إدارة الذات بالمرونة الختالف 
خطة یضعها الفرد بغرض زیادة كفاءته وفعالیته عن طریق تطبیق استراتیجیات إدارة الذات، ویعد هذا المفهوم في 

ئق التي مما یدعم استقاللیتهم والتغلب على العوااألفرادتعمیم السلوك التوافقي لدى إلىغایة األهمیة ألنه یؤدي 
).2012أبو مسلم والموافي، (تحول دون بلوغ الهدف 

:إدارة الذات على النحو التاليأبعاد) 2012حنفي، ( حددت:أبعاد إدارة الذات
وهي قدرة الفرد على استخدام األمثل للوقت من خالل تحدید االحتیاجات ووضع األهداف : إدارة الوقت.1

.التخطیط والمتابعة وعمل جدول األعماللتحقیقها، وتحدید األولویات من خالل 
وهي مهارة الفرد في التعامل مع انفعاالته المختلفة والقدرة على الخروج من الحاالت المزاجیة : إدارة االنفعاالت.2

ظهار االنفعال المناسب للمواقف المختلفة ٕ .السیئة وا
جتماعیة اإلیجابیة مع اآلخرین واإلرشاد وهي القدرة على تكوین شبكة العالقات اال:إدارة العالقات االجتماعیة.3

.وقیادة األمور والسعي لتحقیق األهداف من خالل عمل الفریق
هو إحساس الفرد بقیمته لذاته وتقدیره واحترامه لها باعتباره یمتلك من القدرات واإلمكانات التي : الثقة بالنفس.4

.تؤهله لیعتمد على ذاته
ى تحفیز ذاته وبذل الجهد بالمثابرة لتحقیق أهدافه واالستمراریة من أجل بلوغ هي قدرة الفرد عل: الدافعیة الذاتیة.5

.الغایات ومواجهة الصعوبات مع الشعور بالتفاؤل

حدده هناك العدید من المبادئ التي یمكن من خاللها الوصول الى إدارة ذات فاعلة منها ما :مبادئ إدارة الذات
:في المبادئ التالیة) 2005الثقفي، ( الوارد في ) Covey(كوفي 

أي یحدد الفرد أدواره في الحیاة وأدوار كل فرد معه حتى یستثمر وقته وطاقته على أساس : تحدید األدوار.1
.منظم

اختیار األهداف وتحدیدها یساعد على تحقیق نتائج مهمة في حیاة الفرد ویجب تجزئة : اختیار األهداف.2
.مل خطط لتنفیذهاجزئیة واقعیة وعأهدافإلىاألهداف الكبرى 

.األسبوعیة لمعرفة ما تم تنفیذه وما لم یتم تنفیذهیقصد بها تنظیم جدول المهام الیومیة أو: الجدولة.3
یقصد به وضع أولویات األنشطة واالستجابات لألحداث والعالقات والخبرات غیر المتوقعة : التكیف الیومي.4

.بطریقة مقبولة
وضوح : لذاته وهيإدارتهمجموعة من مبادئ یستطیع الفرد من خاللها النجاح في ) 2000رضا، ( في حین حدد 

الهدف، التفكیر الجاد في الهدف، اتخاذ النموذج المناسب، الثقة بالنفس، التفكیر اإلیجابي والمنطقي، التخطیط، 
كملة لبعضها البعض مما ینعكس إیجابا على تحقیق وهذه المبادئ م. التعلم، الصبر والثبات، المثابرة واإلصرار
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انها تخلق رؤیة واضحة لألهداف المرجوة، تأخذ خطوات : الفرد ألهدافه وعلیة فإن إلدارة الذات فوائد نذكر منها
العمل نحو األهداف الواضحة القابلة للتحقیق بشكل مباشرة، تعمل على تحقیق حیاة مهنیة جیدة، تحدد المهارات 

ذاته عندما یتجاوز اإلنسانویحقق . د الالزمة لتحقیق الهدف، إیجاد حلول للعقبات التي تحول دون النجاحوالموار 
.آفاق أرحب عن طریق النجاح في عمله، فالعالقة بین إدارة الذات والجدیة في العمل عالقة وثیقة

:الجدیة في العمل: ثانیا
لحیاة لیس جدیدا بل هو متصل بأفكار الفالسفة وعلماء إن مفهوم الجدیة في العمل بما یتضمن خلق معنى ل

، 1975مؤسس معهد الجدیة في العمل عام ) Maddi(مادي وترجع مفاهیم الجدیة في العمل الى العالم. النفس
وتشیر الجدیة في العمل بأنها حالة . الذي اهتم بفحص العالقة بین الجدیة في العمل والعوامل النفسیة األخرى

كل من مانینجبینما أشار). Kobasa& Maddi,1999(ة من أوضاع الضغط في العمل وسطیة مهم
التحكم وااللتزام : الى ان الجدیة في العمل تتكون من ثالثة مفاهیم هي) Manning & Fusilier,1999(وفوسلیر

التعامل بنجاح إن األشخاص الجدیین هم األشخاص الذین یملكون خصائص الجدیة والتي تمكنهم من .التحديو
).Galla, 1994(مع األوضاع الضاغطة 

:مجاالت الجدیة في العمل
أن الجدیة في العمل تشمل على ثالثة مجاالت تظهر ) 2011جرار، (الوارد في )Kobasa, 1983(بین كوسوبا 

:مالمحها في سلوك الفرد وهي
والمشاركة بها بفاعلیة بدال من االنعزال ویتمثل بالقدرة على االشتراك بأنشطة إیجابیة: االلتزام والمشاركة.1

.والوحدة، والقدرة على تحدید األهداف وتنظیمها
یتمثل بقدرة الفرد على التغییر بما یواكب المستجدات في صعید العمل، والتحدي جزء من : التحدي والتغییر.2

.عملیة التغییر تلك
علیة بدال من استخدام القوة في الضبط والربط، ویتمثل بقدرة الفرد على توجیه العمل بفا: السیطرة والتحكم.3

. وألخذ والعطاء
ونالحظ مما سبق ان الجدیة في العمل سمة من سمات الشخصیة الناجحة والتي تساعد الفرد في التخلص من 

.ضغوط العمل المختلفة والعمل بجد من اجل تحقیق األهداف
حرصت التربیة اإلسالمیة على الجدیة ودعت الفرد على التحلي بها في جمیع مظاهر شخصیته :مظاهر الجدیة

الفریح، (وقد عددها . دنیاه، واغتنامه لوقتهأمورو، وعمله، ةدینیفهي تربي المسلم على ان یكون جدیا في أمور 
الواجبات واالهتمام الحرس على اغتنام األوقات، تنظیم: في كتابه دروس في التربیة والدعوة) 2009

.بالمسؤولیات، له من كل غنیمة سهم، دائم االرتقاء، یؤثر العمل على الكالم
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:الدراسات السابقة
دراسة هدفت التعرف على طبیعة العالقة بین إدارة ) 2015أبو هدروس، (أجرت:الدارسات المتعلقة بإدارة الذات

الذات والذكاء االجتماعي في ضوء النظام التمثیلي ومتغیرات أخرى لدى عینة من الطالبات المتفوقات بكلیة 
ختبار ا: استخدمت ثالث أدوات. طالبة متفوقة) 160(التربیة في جامعة األقصى بغزة، تألفت عینة الدراسة من 

مستوى مهارات أن: نتائج الدراسةأشارت. النظام التمثیلي، مقیاس مهارة إدارة الذات، ومقیاس الذكاء االجتماعي
إدارة الذات جاءت مرتفعة، مع وجود عالقة بین مهارات إدارة الذات والذكاء االجتماعي، وأن النظام التمثیلي 

في إحصائیاودلت على وجود فروق دالة . ات المتفوقاتالحسي الحركي هو أكثر األنظمة شیوعا لدى الطالب
مستوى مهارات إدارة الذات بین الطالبات في التخصصات العلمیة واألدبیة لصالح األخیرة، كما وجدت فروق في 
بعد إدارة الوقت لصالح الطالبات ذوات النظام التمثیلي الحسي الحركي، كما دلت النتائج على عدم وجود فروق 

مستوى الذكاء االجتماعي تعزى لمتغیر التخصص الدراسي، بینما كانت دالة فیما یتعلق ببعدي التصرف دالة في 
في المواقف االجتماعیة، والتعرف على الحالة النفسیة لآلخرین فیما یتعلق بمتغیري المستوى األكادیمي والنظام 

.التمثیلي
بین التوافق مع الحیاة وعالقته بالصالبة النفسیة الى الكشف عن طبیعة العالقة) 2015(وهدفت دراسة الرشید 

دارة الذات لدى عینة من الطالبات الجامعیات، والتعرف على مستوى التوافق ومستوى الصالبة النفسیة ومستوى  ٕ وا
مقیاس التوافق : طالبة جامعیة، استخدمت الباحثة األدوات التالیة) 80(تكونت عینة الدراسة من . إدارة الذات

وجود عالقة موجبة بین : الصالبة النفسیة ومقیاس إدارة الذات، وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیةومقیاس
التوافق والصالبة النفسیة، كما بینت وجود عالقة بین متوسطات الصالبة والتوافق لدى الطالبات الجامعیات، كما 

.التوافقأظهرت وجود فروق بین متوسطات مقیاس إدارة الذات باختالف مستوى
التعرف للكشف عن مستوى إدارة الذات واالتزان االنفعالي لدى زوجات شهداء ) 2014عوض، (وهدفت دراسة 

مع التعرف على العالقة بین متوسط إدارة الذات ومتوسط االتزان االنفعالي، وكذلك . على عزة2014حرب 
: نفعالي، تبعا للمتغیرات التالیةالتعرف على الفروق في متوسط درجات إدارة الذات ومتوسط درجات االتزان اال

استخدمت الباحثة . ، طبیعة االستشهاد، هدم المنزلاألسرةأفرادالمستوى التعلیمي، وجهة اإلیواء، السن، عدد 
مقیاس إدارة الذات، : زوجة، استخدمه األدوات التالیة) 288(المنهج الوصفي التحلیلي، تكونت عینة الدراسة من 

بلغ مستوى إدارة الذات ومستوى االتزان االنفعالي : الدراسة عن النتائج التالیةأسفرت. اليومقیاس االتزان االنفع
الذات إدارةالعینة على مقیاس أفراددرجة مرتفعة، مع عالقة طردیة بینهما، وجود فروق في متوسط درجات 

هدم المنزل، بینما ال یوجد فرق في ، وطریقة األسرةواالتزان االنفعالي یعزى للمستوى التعلیمي، العمر، عدد أفراد 
، وطبیعة اإلیواءللعمل، جهة : العینة على مقیاس إدارة الذات واالتزان االنفعالي یعزىأفرادمتوسط درجات 

.االستشهاد
دارة الذات والنجاح ) 2012محمود،(وكذلك هدف دراسة  ٕ الى دراسة الصالبة النفسیة وعالقتها بالصحة النفسیة وا

طالب الدبلوم المهنیة بكلیة التربیة، استخدم المنهج الوصفي التحلیلي وتكونت عینة الدراسة م األكادیمي لدى
. مقیاس الصالبة النفسیة، مقیاس الصحة النفسیة ومقیاس إدارة الذات: طالبا، وتم تطبیق األدوات التالیة) 188(
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الذات وكل من الصحة إدارةوالنفسیة توجد عالقة موجبة بین الصالبة : النتائج التالیةإلىتوصلت الدراسة 
الذات، إدارةكما أظهرت إمكانیة التنبؤ بالصحة النفسیة من خالل الصالبة النفسیة و. النفسیة والنجاح األكادیمي

دارة الذات ٕ كما كشفت نتائج الدراسة . كما أظهرت إمكانیة التنبؤ بالنجاح األكادیمي من خالل الصالبة النفسیة وا
دارة الذات لصالح الذكور، ووجود فروق في كل من الصالبة وجود فر إلى ٕ وق في كل من الصالبة النفسیة وا

دارة الذات لصالح  ٕ دارة الذات لصالح غیر المتزوجین، ووجود فروق في كل من الصالبة النفسیة وا ٕ النفسیة وا
.العاملین

رة الذات للطالبة المعلمة ومعرفة مدى بناء برنامج لتنمیة مهارة إدا) 2011الزاكي والشامي، (كما هدفت دراسة 
فاعلیته، وتحدید العالقة بین مهارة إدارة الذات للطالبة المعلمة واألداء التدریسي، وتوضیح أوجه التباین بین األداء 
التدریسي للطالبة المعلمة تبعا لمستوى مهارة إدارة الذات لدیها، ودراسة الفروق بین الطالبات المعلمات بالفرقة 

طالبة معلمة ) 40(تكونت عینة الدراسة من . الذات واألداء التدریسي لهنالثة والرابعة في كل من مهارة  إدارةالث
برنامج لتنمیة مهارة إدارة الذات، مقیاس إدارة الذات، مقیاس : بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزهر، واستخدم
وجود فروق بین متوسطات درجات الطالبات في التطبیق القبلي : األداء التدریسي، وتوصلت الدراسة للنتائج التالیة

والبعدي للبرنامج في مهارة إدارة الذات والمجموع الكلي للمهارات لصالح التطبیق البعدي، ووجود عالقة ارتباطیة 
.موجبة بین كل من إدارة الذات واألداء التدریسي

إدارة الذات وضغوط الدراسة لدى طالب المرحلة الى استخالص أهم متغیرات ) 2010شحاته، (وهدفت دراسة 
الثانویة االزهریة، والكشف عن العالقة بین إدارة الذات وضغوط الدراسة، والكشف عن الفروق بین إدارة الذات 

استخدم المنهج الوصفي، وتكونت عینة الدراسة من ) النوع، الصف، التخصص(وضغوط الدراسة تبعا لمتغیرات 
وجود عالقة سالبة بین إدارة الذات : ب المرحلة الثانویة، وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیةطالبا من طال) 123(

على مقیاس إدارة الذات وضغوط اإلناثكما أظهرت عدم وجود فروق بین متوسطات الذكور و. وضغوط الدراسة
ري الصف والتخصص لصالح الدراسة، كما كشفت وجود فروق بین الطالب على مقیاس إدارة الذات ترجع لمتغی

طالب الثاني ثانوي والقسم العلمي وكذلك وجود فروق على مقیاس ضغوط الدراسة ترجع في اتجاه الصف األول 
.والعلمي على مقیاس الضغوط الدراسیةاألدبيوكذلك بینت عدم وجود فروق في متوسطات درجات طالب القسم 

لعالقة بین إدارة الذات وكل من جودة الحیاة والتحكم المدرك، الى معرفة ا) Bishop, etal,2008(وهدفت دراسة 
فردا، واستخدم الباحثون مقیاس إدارة الذات ومقیاس جودة الحیاة والتحكم المدرك، ) 157(تكونت عینة الدراسة من 

ذات وكل من ان مستوى إدارة الذات مرتفع، ووجود عالقة موجبة بین إدارة ال: وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیة
.جودة الحیاة والتحطم المدرك

الى فحص طبیة العالقة بین إدارة الذات وجودة الحیاة، تكونت عینة ) Bayliss, 2007(وكذلك هدفت دراسة 
وجود : فردا، استخدم الباحث أداة المقابلة الشخصیة، توصلت الدراسة الى النتائج التالیة) 352(الدراسة من 

.الذات وجودة الحیاةعالقة موجبة بین إدارة 
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الى التعرف على مستوى الجدیة في العمل ) 2016شعث، (هدفت دراسة :الدراسات المتعلقة بالجدیة في العمل
تم تطویر . لدى مدیري المدارس الحكومیة في محافظات غزة وبناء تصور مقترح لتعزیز مستوى الجدیة لدیهم

مدیرا استجاب منهم ) 138(مجتمع الدراسة البالغ عددهم استبانة الجدیة في العمل، وتم توزیعها على جمیع
مستوى الجدیة في العمل جاء : نتائج الدراسةأسفرتاتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، و. مدیر) 112(

عینة الدراسة لمجال االلتزام والمشاركة تعزى أفرادمرتفعا، وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیر 
، ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیر افراد عینة الدراسة لمجال اإلناثتغیر الجنس لصالح لم

.المؤهل العلمي، الجنس، سنوات الخدمة اإلداریة، العمر(التحدي والتغییر والسیطرة والتحكم تعزى لمتغیرات 
لدى مدیري ل وعالقتها باالحتراق النفسي الى معرفة درجة الجدیة في العم) 2011جرار، (كما هدفت دراسة 

ومعرفة تأثیر كل من متغیرات ، ومدیرات المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات الضفة الغربیة من وجهة نظرهم
على درجة ) الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في العمل، الراتب، موقع المدرسة، عدد الطالب، التخصص(

ق النفسي، تكون مجتمع الدراسة من جمیع مدیري المدارس، أجریت الدراسة على عینة الجدیة في العمل واالحترا
توصلت الدراسة الى النتائج . ، استخدمت الباحثة مقیاس الجدیة في العمل ومقیاس االحتراق النفسي)338(قوامها 
جة معتدلة ومتدنیة على درجة الجدیة في العمل جاءت بدرجة عالیة جدا، واالحتراق النفسي جاء بین در : التالیة

مجاالت مقیاس االحتراق النفسي، توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین الجدیة في العمل واالحتراق 
النفسي، توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متغیر الراتب الشهري وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة 

.لعلمي، والخبرة في العمل، موقع المدرسة، عدد الطالب، التخصصالجدیة تبعا لمتغیرات الجنس، والمؤهل ا
إلى معرفة نوع العالقة بین االنتماء المهني والجدیة في العمل واألنماط ) 2011ناجي، (في حین هدفت الدراسة 

من ومعرفة تأثیر كل . القیادیة لدى مدیري ومدیرات المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات الضفة الغربیة
على درجة االنتماء ) الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في العمل، ومكان المدرسة، والدخل الشهري(متغیرات 

المهني والجدیة في العمل واألنماط القیادیة لدى مدیري ومدیرات المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات الضفة 
ومقیاس مادي استبانة االنتماء المهني واألنماط القیادیة:تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، استخدمت. الغربیة

: وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة. مدیرًا ومدیرة190وقد أجریت الدراسة على عینة قوامها . وكوباسا للجدیة
توجد عالقة موجبة كبیرة ذات داللة إحصائیة بین االنتماء المهني والجدیة في العمل لدى مدیري ومدیرات 
المدارس الثانویة في محافظات الضفة الغربیة، توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة في درجة االنتماء المهني 
لدى مدیري ومدیرات المدارس الثانویة في محافظات الضفة الغربیة، ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة 

محافظات الضفة الغربیة، ال توجد فروق ذات داللة االنتماء المهني لدى مدیري ومدیرات المدارس الثانویة في 
.إحصائیة في مستوى الجدیة في العمل لدى مدیري ومدیرات المدارس الثانویة في محافظات الضفة الغربیة

إلى التعرف على مستوى الجدیة في العمل التربوي والوالء التنظیمي لدى ) 2009الحلو، ( كما هدفت دراسة 
ویة الحكومیة في فلسطین، إضافة إلى استقصاء أثر متغیري النوع االجتماعي وسنوات معلمي المدارس الثان

معلمًا ومعلمة، تم 396ولتحقیق ذلك أجریت الدراسة على عینة قوامها . الخبرة، والتفاعل بینهما لدى المعلمین
ة في العمل التربوي وأخرى اختیارهم عشوائیًا من معلمي المدارس الثانویة، استخدمت استبانة لقیاس مستوى الجدی
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أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الجدیة العام في العمل التربوي عند أفراد العینة كان . لقیاس الوالء التنظیمي
وأظهرت النتائج . متوسطًا، إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مجاالت الجدیة في العمل التربوي

عًا لمتغیري النوع االجتماعي وسنوات الخبرة، والتفاعل بینهما في مجال االلتزام وجود فروق ذات داللة إحصائیة تب
والمشاركة، ولصالح المعلمات ذوات سنوات الخبرة الطویلة؛ ومتغیر النوع االجتماعي والتفاعل بین متغیري النوع 

ات الخبرة الطویلة؛ االجتماعي وسنوات الخبرة في مجال السیطرة والتحكم، ولصالح المعلمین من أصحاب سنو 
ومتغیر سنوات الخبرة والتفاعل بین متغیري النوع االجتماعي وسنوات الخبرة في الدرجة الكلیة للجدیة في العمل 
التربوي ولصالح المعلمین من أصحاب سنوات الخبرة الطویلة؛ ومتغیري النوع االجتماعي وسنوات الخبرة في 

.المعلمات من ذوات سنوات الخبرة الطویلةالدرجة الكلیة للوالء التنظیمي، ولصالح 
التي هدفت الى معرفة درجة الجدیة في العمل وعالقتها بالرضي الوظیفي لدى ) 2006القاروط،(وهدفت دراسة 

مدیري المدارس الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة من وجهة نظر المدیرین، ومدى تأثیر كل من 
، تكونت عینة )رة اإلداریة، الراتب الشهري، موقع المدرسة، ومستوى المدرسةالجنس، المؤهل، الخب( متغیرات 

درجة الجدیة في العمل كانت كبیرة، وكان : مدیر ومدیرة، وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیة) 221(الدراسة من 
وأخیرا مجال التحدي االلتزام والمشاركة أوال یلیه مجال السیطرة والتحكم: ترتیب المجاالت على النحو التالي
الوظیفي، ال توجد فروق ذات داللة الرضيوبین الجدیة في العمل إحصائیاوالتغییر، ووجود عالقة إیجابیة دالة 

الجنس، المؤهل الخبرة اإلداریة، الراتب الشهري، موقع المدرسة، : ( إحصائیة في الجدیة في العمل تعزى لمتغیرات
)ومستوى المدرسة
واالحتراق النفسي والجدیة في العمل والدعم اإلجهادالى معرفة العالقة بین ) Angle،1997(وهدفت دراسة 

االجتماعي لدى معلمي المدارس الثانویة في المدن، قام الباحث بفحص أثر المتغیرات السكانیة من الناحیة 
بین الجدیة إحصائیااإلحصائیة، واستخدم معامل االرتباط بیرسون، حیث تبین وجود عالقة ارتباطیة كبیرة دالة 

د والدعم االجتماعي واالحتراق النفسي، كما فسرت الجدیة في العمل جزءا كبیرا من التباین في في العمل واإلجها
كما وجدت فروقا ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر العمر، ومستوى التعلیم، سنوات الزواج، . مستویات االحتراق

.إلجهاد لدى المعلموأثبتت النتائج أن قلة انضباط الطالب وقلة دافعیتهم هي المسبب الرئیسي ل
معرفة العالقة بین مستوى الجدیة في العمل اإلجهاد من خالل دراسة إلى) Huangm1995(كما هدفت دراسة 

نقدیة لقضایا ومفاهیم ومقاییس الجدیة، وقد وجد الباحث أن الجدیة الفردیة او العائلیة هي مصدر لمقاومة االجهاد 
، كما أظهرت النتائج أن األشخاص الذین )السیطرة، والتحكم، وااللتزام(والضغط، وذلك عندما قارن أبعاد الجدیة 

یتمیزون بالجدیة عندهم فرصة أكبر لالحتفاظ بصحة جیدة وفهم متغیرات الحیاة على انها إیجابیة وتتطلب 
.التحدي وأن الجدیة تسهل التأقلم العائلي

الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري وأدوات الدراسة الحالیة أفادت من:التعقیب على الدراسات السابقة
الدراسة والمحاور التي ركزت علیها، واإلجراءات التي اتبعتها، كما أفادت منها في مناقشة نتائج الدراسة، ومع ذلك 
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ة الكشف عن عالقة إدار فإن للدراسة الحالیة میزة تجعلها تسد فراغًا في البحث التربوي الفلسطیني عندما تناولت
.الذات بالجدیة في العمل في الجامعة

.استخدم المنهج الوصفي، وذلك لمالءمته لطبیعتها: منهج الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع : مجتمع الدراسة وعینتها

مدرسا، تم توزیع االستبانة علیهم جمیعا وشكل ما تم استرجاعه عینة الدراسة )42(والبالغ عددهم ، بیت لحم
:توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیراتها) 1(مدرسا، ویوضح جدول رقم ) 35(قوامها 

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المتغیرات)1(جدول رقم 
العددمستوى المتغیرالمتغیر

23ذكرالجنس
12أنثى

22ماجستیرالمؤهل
13دكتوراه

16مثبتالوظیفة
19عمل إضافي

بناؤها وصدقها وثباتها: أداة الدراسة
، تم بناؤهما وتطویرهما باالستعانة باألدب التربوي، والدراسات لتحقیق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانتان

وتكونت استبانة إدارة . آراء العاملین في الحقل التربويالسابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، وكذلك تم االستفادة من
فقرة موزعة ) 33(محاور، واستبانة الجدیة في العمل ) 4(فقرة موزعة على ) 25(الذات في صورتها األولیة من 

محكمًا، من ) 12(محاور  وللتحقق من صدقها تم عرضها على مجموعة من المحكمین، بلغ عددهم ) 3(على 
، وذلك إلبداء مالحظاتهم وآرائهم حول ممن یحملون درجة الدكتوراه والماجستیر في التربیةذوي االختصاص

سالمة اللغة ووضوحها ومالئمة العبارات ألغراض الدراسة، من حیث شمولیتها وتغطیتها لمحاور الدراسة، وقد تم 
وحذفتعبارات، ) 3(صیاغةوأعید عبارات في استبانة إدارة الذات ) 5(األخذ بمالحظات المحكمین، فحذفت

عبارات وأصبحت استبانة إدارة الذات بصورتها ) 4(وأعید صیاغةعبارات في استبانة الجدیة في العمل) 3(
مكونة من استبانة الجدیة في العمل بصورتها النهائیة و موزعة على أربعة محاور فقرة)20(مكونة من النهائیة 

.موزعة على ثالثة محاورفقرة)30(
-Cronbach(التأكد من ثبات االستبانتان بإیجاد معامل الثبات كرونباخ الفا وتم Alpha( حیث بلغت قیمته ،

).0.82(واستبانة الجدیة في العمل ) 0.81(للدرجة الكلیة االستبانة إدارة الذات 
، )ذكور، إناث(الجنس وله مستویان : تضمنت الدراسة ثالث متغیرات مستقلة هي: التصمیم والمعالجة اإلحصائیة
أما المتغیر ) مثبت، العمل االضافي(والوظیفة ولها مستویان ) ماجستیر، دكتوراه(والمؤهل العلمي وله مستویان 
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التابع فهو مستوى إدارة الذات ومستوى الجدیة في العمل لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة 
:على النحو التالي5-1عت العالمات من ولتصحیح االستبانة فقد وز . فرع بیت لحم
.)كبیرة جداً (لالستجابة) 5(تعطى القیمة الرقمیة -
.)كبیرة(لالستجابة) 4(تعطى القیمة الرقمیة -
.)متوسطة(لالستجابة) 3(تعطى القیمة الرقمیة -
.)قلیلة(لالستجابة ) 2(تعطى القیمة الرقمیة -
.)جداً قلیلة (لالستجابة ) 1(تعطى القیمة الرقمیة -

t( واختبار وألغراض التحلیل اإلحصائي، تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري،  - test ( و
-Cronbach(معامل الثبات كرونباخ الفا  Alpha( ، تفسر المتوسطات الحسابیة مدى مستوى إدارة الذات و

حسب المقیاس لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحمومستوى الجدیة في العمل
:الوزني التالي

مدى المتوسط الحسابيالدرجة
فأقل2.33منخفض
3.66-2.34متوسط
فأعلى3.67مرتفع

:ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة
أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع إدارة الذات لدى ما مستوى : نتائج سؤال الدراسة األول

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد ؟بیت لحم
.یوضح ذلك) 2(مجال من مجاالت استبانة إدارة الذات، الجدول رقم عینة الدراسة لكل 

.إدارة بالتجوال مرتبة تنازلیاً المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت):2(الجدول رقم 
مستوى إدارة الذاتعم: مجال اكتشاف الحقائق

3.101.33.تجوال المدیر یعالج المشكالت الحاصلة بسرعة.1
4.821.48.على المهم في عملياألهمأقدم .2
3.911.51.بالواقعیةأهدافيتتسم .3
4.051.45.اخصص وقتا كافیا للتخطیط الیومي.4
4.041.43.األهمیةیومیة مرتبة حسب أعمالقائمة أضع.5

مرتفع4.080.96الدرجة الكلیة لمجال التخطیط
عم:مجال الثقة بالنفس

4.511.31.األفضلدائما في عملي نحو أسعى.1
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3.941.30.مااختار الكلمات المناسبة عند التحدث في موضوع.2
3.921.41.اتخذ القرارات المناسبة في المواقف الصعبة.3
4.341.34.مرن قابل للمناقشة مع اآلخرین.4
3.821.59.اتقبل النقد الذاتي البناء.5

مرتفع3.981.01الدرجة الكلیة لمجال الثقة بالنفس
عم:مجال التوازن

3.801.43.ومتطلبات العملاوازن بین الواجبات االجتماعیة .1
4.141.26.الدوامأثناءالوظیفیة أعماليجمیع أنجز.2
4.081.54.االجتماعیة مع زمالئياألنشطةفي أشارك.3
3.821.40.المشتتات الخارجیة ال تؤثر على عملي.4
3.851.43.مع الكل بطریقة عادلةأتعامل.5

مرتفع3.880.84الدرجة الكلیة لمجال التوازن
عم:مجال االتصال

3.751.51.لآلخرینإیصالهاالرسالة التي ارغب في أوضح.1
3.911.48.أتجنب مقاطعة المتحدث.2
3.751.31العملفي تحقیق الكفاءة فيأهمیةالعالقات الرسمیة أعطى.3
3.221.41.اآلخرینوالقصر في التواصل مع األمرأسلوبأتجنب.4
3.821.38.اآلخرینباهتمام لما یقوله أصغي.5

3.840.73الدرجة الكلیة لمجال االتصال
مرتفع3.960.82الدرجة الكلیة لجمیع المجاالت 

) 4.08(أن القیم لهذه المجاالت قد تراوحت بین ) 2(یتضح من قیم المتوسطات الحسابیة الواردة في الجدول رقم 
، وهو بدرجة مرتفعة، یلیه )4.08(على أعلى متوسط حسابي مقداره ، فقد حصل مجال التخطیط )3.84(و 

التوازن، بمتوسط حسابي یلیه مجال ، وهو بدرجة مرتفعة، )3.98(، بمتوسط حسابي مقداره مجال الثقة بالنفس
، وهو )3.84(ومقداره االتصاللمجال وهو بدرجة مرتفعة أیضًا، أما أقل متوسط حسابي فكان ) 3.88(مقداره 

، وهو بدرجة )3.96) (لجمیع المجاالت(في حین بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة . بدرجة مرتفعة أیضا
وربما یرجع ذلك الى خبرة أعضاء الهیئة التدریسیة بالجامعة وامتالكهم الكفایات اإلداریة وهذا ما أكدت .مرتفعة

ان مجال التخطیط حصل على المرتبة األولى، والتخطیط هو أول الخطوات اإلداریة سواء علیه نتائج الدراسة من 
أو إدارة الذات، فأعضاء الهیئة التدریسیة قادرون على تحدید أهدافهم بواقعیة وبدقة اآلخرینكان على صعید إدارة 

الذات بدرجة عالیة من مع تخصیص الوقت الكافي للتخطیط، فهم یمارسون إدارة واألهمیةوحسب األولویة 
ان إدارة ) 1999(وفي هذا الصدد یذكر كوفي وآخرون . التخطیط والثقة بالنفس واالتزان واالتصال مع اآلخرین

الذات تنبع من الداخل أي من اإلرادة المستقلة التي تعني القدرة على التخطیط واتخاذ القرارات واالختبارات أي 
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فاظ على التوازن بین اإلنتاج والمقدرة على اإلنتاج، وأیضا تعني البدء باألهم المقدرة على الفعل، وتركز على الح
التي أشارت ان مستوى إدارة الذات لدى ) 2015أبو هدروس،(واتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة .قبل المهم

التي أشارت ان مستوى إدارة ) 2014عوض، (الطالبات المتفوقات في جامعة األقصى بغزة جاء مرتفع، ودراسة 
التي أشارت ان )Bishop, etal,2008(على غزة جاء مرتفعا، ودراسة 2014الذات لدى زوجات شهداء حرب 

مستوى إدارة الذات جاء مرتفع،

0.05≤(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة :نتائج سؤال الدراسة الثاني α( بین متوسطات
ء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى إدارة الذات تعزى تقدیرات أعضا

توجد فروق ال : لإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة التالیة؟)الجنس، المؤهل العلمي، الوظیفة( لمتغیرات
≤α(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة الهیئة التدریسیة في جامعة بین متوسطات تقدیرات أعضاء )0.05

لتحقق من ل).الجنس، المؤهل العلمي، الوظیفة( القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى إدارة الذات تعزى لمتغیرات 
للفروق ) Independent-Sample T-Test(للعینات المستقلة ) ت(صحة هذه الفرضیة تم استخدام اختبار 

الذات تبعا إدارةلمستوى سیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحمأعضاء الهیئة التدریتقدیرات بین متوسط
)3(كما هو موضح في الجدول رقم ). الجنس، المؤهل العلمي والوظیفة(لمتغیرات 

أعضاء تقدیرات للفروق بین متوسطات) Independent-Sample T-Test) (ت(نتائج اختبار : )3: (الجدول رقم
الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى ادارة الذات 

المتوسط العددمتغیرات الدراسة
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة ت درجات الحریة
المحسوبة 

الداللة 
اإلحصائیة

232.960.3233ذكر
2.130.04

123.200.30أنثى
223.080.3433ماجستیر

0.930.36
132.970.33دكتوراه
163.100.3633مثبت

0.950.35
192.990.31العمل اإلضافي

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند ) 3(یتضح من قیم المتوسطات الحسابیة الواردة في الجدول رقم 
≤α(المستوى  أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم تقدیراتمتوسطاتبین )0.05
وهذا یشیر . وهي دالة إحصائیاً ) 0.04(حیث بلغت الداللة اإلحصائیة الذات تعزى لمتغیر الجنس إدارةلمستوى 

حیث بلغ المتوسط الحسابي لمستوى اإلناثالذات یختلف باختالف الجنس وكان لصالح إدارةإلى أن مستوى 
بسب الشعور المتولد نتیجة تمیز اإلناثدافع تحقیق الذات عند إلىوربما یرجع ذلك ).3.20(الذات لإلناث ارةإد

القائمة على التخطیط والثقة لصالح الذكور مما یعكس مستوى مرتفع من إدارة الذاتواإلناثالمجتمع بین الذكور 
والتوقعات منهم وهم عرضة أدوارهمفي حین ان الرجال تتعد . اآلخرینبالنفس واالتزان واالتصال الجید مع 
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واختلفت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة . لضغوط الحیاة لذا أثر ذلك على مستوى إدارة الذات لدیهم
التي أشارت الى وجود فروق في إدارة الذات لدى طالب الدبلوم المهنیة بكلیة التربیة لصالح ) 2012محمود،(

في إدارة الذات لدى اإلناثوالتي أشارت الى عدم وجود فروق بین الذكور ) 2010شحاته،(ة الذكور، ودراس
.طالب المرحلة الثانویة االزهریة

≥α(بینما لوحظ عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى  لمستوى ادارة الذات تعزى لمتغیري ) 0.05
للوظیفة وهي اكبر من ) 0.35(للمؤهل العلمي و) 0.36(المؤهل العلمي والوظیفة حیث بلغت مستوى الداللة 

جمیع أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم على اختالف أنإلىوهذا یشیر . 0.05
.مؤهالتهم ووظیفتهم لدیه نفس المستوى من إدارة الذات، وربما یرجع ذلك الى تشابه ظروف عملهم

لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة ما مستوى الجدیة في العمل:الثالثنتائج سؤال الدراسة 
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة ؟فرع بیت لحم

.یوضح ذلك) 4(رقم مجال من مجاالت استبانة الجدیة في العمل، الجدولأفراد عینة الدراسة لكل 
.المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت الجدیة في العمل مرتبة تنازلیاً ):4(الجدول رقم 

الدرجهعم:مجال التحدي والتغییر

استیقظ وأنا مستعد بتلهف لالستمرار في العمل الذي توقفت .1
.عنده

3.75711.31379

3.97141.54322.مواجهة المشكالتیساعدني التخطیط المسبق في .2
3.78571.42605.عملي في الجامعةأنشطةاراعي التنوع في .3
3.77141.49678.استطیع تغییر ما سیحدث غدا بما افعله الیوم.4
3.91431.37993.اإلزعاجالتغییر في برنامجي الیومي یسبب لي .5
4.85711.45810.أتفاعل مع عملي بسهولة.6
3.08571.52183.تحقیق طموحاتي بصعوبةاستطیع.7
2.91431.33662.اعمل بجدیة في التدریس لكن االعتراف والتقدیر كله لإلدارة.8
2.71431.36277.رغم جدیتي في العمل لم استطع تحقیق طموحاتي.9

3.14291.43779.األفضلتعد الخبرات التي من اجتهادي الشخصي هي .10
مرتفعة3.801.29الدرجة الكلیة لمجال التحدي                   

عم:مجال االلتزام والمشاركة

3.841.37.التي تنظمها الجامعةاألنشطةبفاعلیة في أشارك.1
3.851.35.كثیرة لتصویب ذلكأشیاءعندما ارتكب خطأ ما افعل .2
3.021.24.تفكیري بنفسي كشخص حر یشعرني بالحیرة.3
شيءصعوبة في تغییر وجهة نظر زمیل او طالب عن أجد.4

2.771.43.معین

3.771.41إلىبمهمة في الجامعة اعرف متى احتاج أقومعندما .5
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.مساعدة
4.541.12.التدریسإلىأتوقحقا أنا.6
3.841.47.متأكد من تنفیذهاأكونأضع خططا عندما .7
3.911.42.من فهمي لهأجیب عن اي سؤال بعد التأكد .8
3.741.37.في المستقبلأحالميالمثیر الهتماماتي الشيء.9

4.621.35.امتنع عن الدخول في نقاش عقیم.10
مرتفعة3.771.25الدرجة الكلیة لمجال االلتزام والمشاركة

عم:مجال السیطرة والتحكم

3.721.36.التزم بالقوانین ولو تعارضت مع قناعاتي.1
3.741.23.المشكلة كحل لهاإهمالإلىألجأ .2
3.681.38.التي تتطلب الجدیةاألشیاءأفضل .3
3.841.55.معظم الوقتأفكاريأعرف حقیقة .4
3.171.44.النظریات غیر الواقعیة ال تثیر اهتمامي.5
1.941.43.اعتقد ان العمل التدریسي ممل جدا.6
2.941.34.یغضب الناس مني ألسباب بسیطة.7
4.001.43.تدفعني الحوافز للعمل الجاد.8
2.741.26.وأرد علیهميبإبدائال اسمح لآلخرین .9
2.851.45.نفسي بشدة اذا قصرت في عمليأحاسب10

مرتفعة3.780.71الدرجة الكلیة لمجال السیطرة والتحكم
3.790.85الدرجة الكلیة لجمیع مجاالت الجدیة في العمل 

) 3.80(أن القیم هذه المجاالت قد تراوحت بین ) 4(یتضح من قیم المتوسطات الحسابیة الواردة في الجدول رقم 
، وهو بدرجة مرتفعة، یلیه مجال )3.80(على أعلى متوسط حسابي مقداره ، فقد حصل مجال التحدي )3.77(و 

، بمتوسط یلیه مجال االلتزام والمشاركة، وهو بدرجة مرتفعة، )3.78(، بمتوسط حسابي مقداره السیطرة والتحكم
لجمیع (وهو بدرجة مرتفعة أیضًا، في حین بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة ) 3.77(حسابي مقداره 

.، وهو بدرجة مرتفعة)3.79) (المجاالت
لمي والنفسي ألعضاء الهیئة التدریسیة مما یولد لدیهم اإلحساس ارتفاع مستوى التأهیل العإلىوربما یرجع ذلك 

ما لدیهم من جهد مما یدعم طموحهم العلمي بالتطور والرقي، وكذلك ما یمتاز به أعضاء أقصىبضرورة بذل 
یة الهیئة التدریسیة من ذكاء، علم، معرفة، شخصیة قویة، وطاقة ومثابرة كلها عوامل تؤدي الى الثقة بالنفس والجد

التي أشارت أن مستوى الجدیة في العمل لدى ) 2016شعث،(واتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة . في العمل
التي أشارت ان درجة الجدیة في ) 2011جرار، (مدیري المدارس الحكومیة في قطاع غزة جاء مرتفعا، ودراسة 

الغربیة جاءت بدرجة عالیة، ودراسة العمل لدى مدیري ومدیرات المداس الحكومیة في محافظات شمال الضفة 
التي ) 2006القاروط،(مستوى الجدیة لدى مدیري المداس جاءت كبیرة، ودراسة أنالتي أشارت ) 2011ناجي،(
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أشارت أن درجة الجدیة في العمل لدى مدیري مدارس شمال الضفة الغربیة جاءت بدرجة كبیرة، في حین اختلفت 
التي أشارت أن مستوى الجدیة لدى معلمي المدارس الثانویة ) 2009لو،الح(نتیجة هذه الدراسة مع دراسة 

.الحكومیة كان متوسطا

≤α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة :نتائج سؤال الدراسة الرابع بین متوسطات )0.05
الجدیة في العمل تعزى تقدیرات أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى 

:لإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة التالیة؟)الجنس، المؤهل العلمي، الوظیفة( لمتغیرات   
≤α(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال  بین متوسطات تقدیرات أعضاء الهیئة )0.05

الجنس، المؤهل (ى الجدیة في العمل تعزى لمتغیرات التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستو 
-Independent(للعینات المستقلة ) ت(لتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخدام اختبار ل).العلمي، الوظیفة

Sample T-Test (أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت للفروق بین متوسطات تقدیرات
)5(كما هو موضح في الجدول رقم ). الجنس، المؤهل العلمي والوظیفة(تبعا لمتغیرات لمستوى الجدیة لحم

تقدیرات للفروق بین متوسطات) Independent-Sample T-Test) (ت(نتائج اختبار : )5: (الجدول رقم
لمتغیر أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى الجدیة في العمل تعزى 

.الجنس، المؤهل العلمي والوظیفة
المتوسط العددمتغیرات الدراسة

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

درجات 
الحریة

قیمة ت 
المحسوبة 

الداللة 
اإلحصائیة

232.920.3133ذكر
-1.970.08

123.110.19أنثى
222.930.0633ماجستیر

-2.250.22
133.060.08دكتوراه
162.920.07033مثبت

-1.130.27
193.040.071العمل اإلضافي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند إلى):5(یتضح من قیم المتوسطات الحسابیة الواردة في الجدول 
0.05≤(المستوى α( أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم تقدیراتمتوسطاتفي

، 0.08( حیث بلغت الداللة اإلحصائیة لمستوى الجدیة في العمل تعزى لمتغیر الجنس، المؤهل العلمي والوظیفة 
ة أعضاء الهیئوهذا یشیر إلى أن مستوى الجدیة في العمل لدى . على التولي وهي دالة إحصائیاً ) 0.27، 0.22

التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم ال یختلف باختالف الجنس، المؤهل العلمي أو الوظیفة، وربما 
التي أشارت انه ال ) 2011ناجي،(واتفقت نتیجة هذه الدراسة مع نتیجة دراسة . یرجع ذلك تشابه ظروف عملهم

التي أشارت ال توجد ) 2016شعث، (ودراسة . ملتوجد فروق بین المدیرین والمدیرات في مستوى الجدیة في الع
ودارسة . فروق ذات داللة إحصائیة في مجال التحدي والسیطرة والتحكم تعزى لمتغیر المؤهل العلمي
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الجدیة في العمل تعزى لمتغیر أشارتالتي) 2006القاروط،(
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الجدیة في العمل أشارتالتي ) 2011جرار،(الجنس، ودارسة 

التي أشارت الى ) 2016شعث، (واختلفت نتیجة هذه الدراسة مع دراسة . تعزى لمتغیر الجنس المؤهل العلمي
. اإلناثوجود فروق ذات داللة إحصائیة في مجال االلتزام والمشاركة لصالح 

لدى الذات ومستوى الجدیة في العملإدارةهل توجد عالقة ارتباطیة بین مستوى :نتائج سؤال الدراسة الخامس
؟أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة :لإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة التالیة
)≥0.05 α ( في متوسطات تقدیرات أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس المفتوحة فرع بیت لحم لمستوى

.الذات وعالقتها بمستوى الجدیة في العملإدارة
.)6(الختبار هذه الفرضیة تم استخدام معامل االرتباط بیرسون كما هو موضح في الجدول رقم 

.ادارة الذات ومستوى الجدیةعامل االرتباط بیرسون بین مستوى): 6(جدول 
مستوى الداللة معامل االرتباط المجال 

0.007 0.94 .مستوى ادارة الذات ومستوى الجدیة
تم رفض الفرضیة الصفریة، إذن یوجد عالقة ذات دالله احصائیة عند )6(بناء على المعطیات الواردة في الجدول 

لدى أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة القدس الجدیة في العملبین مستوى ادارة الذات ومستوى 0.05مستوى 
أي . 0.90وكان مقدار العالقة ایجابي وقوي . 0.05اقل من 0.007الن مستوى الدالل المفتوحة فرع بیت لحم 

.أنه كلما زاد مستوى إدارة الذات یزید مستوى الجدیة في العمل

:التوصیات
.أعضاء الهیئة التدریسیة بالجامعة وتنمیتها والمحافظة علیهاتعزیز مستوى الجدیة في العمل لدى1
.تعزیز مستوى إدارة الذات لدى أعضاء الهیئة التدریسیة بالجامعة وتنمیتها والمحافظة علیها2
توفیر مناخ تنظیمي بعیدا عن أسالیب الرقابة التقلیدیة یفسح المجال للعاملین في الجامعة لممارسة وتطویر 3

.إدارة الذات
دارة الذات من خالل برامج تدریبیة لجمیع 4 ٕ تبنى اإلدارة الجامعیة توجهات إداریة معاصرة مثل الثقة التنظیمیة وا

.العاملین في الجامعة
.تعزیز الثقة بین العاملین أنفسهم وبین إدارة الجامعة وأعضاء الهیئة التدریسیة5
.تمع الفلسطینيدراسات مماثلة تطبق على قطاعات مهنیة أخرى في المجإجراء6

المراجع
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مهارات إدارة الذات وعالقتها بالتوافق المهني ). 2012. (أبو مسلم، محمود احمد، والموافي، فؤاد حامد.1
.155-150ص ). 34(ع . مجلة بحوث التربیة النوعیة بجامعة المنصورة. للمعلم

ضوء األنظمة التمثیلیة وبعض إدارة الذات وعالقتها بالذكاء االجتماعي في). 2015. (أبو هدروس، یاسره.2
. البحرین. مجلة العلوم التربویة والنفسیة. المتغیرات لدى عینة من الطالبات المتفوقات في جامعة األقصى

).1(العدد ). 16(المجلد 
رسالة ماجستیر . إدارة الذات لدى مدیرات المدارس الثانویة بمدینة مكة المكرمة). 2005. (الثقفي، ابتسام.3

.السعودیة. جامعة ام القرى. منشورةغیر 
الجدیة في العمل وعالقتها باالحتراق النفسي لدى مدیري المدارس الحكومیة ). 2011. (جرار، سنابل.4

. نابلس فلسطین. جامعة النجاح. رسالة ماجستیر غیر منشورة.الثانویة في محافظات شمال الضفة
علیم العالي بین الجودة واالعتماد وثقافة التطویر، منظومة الت). 2009. (حسین، محمد والسروري، حنان.5

االعتماد األكادیمي لمؤسسات التعلیم العالي النوعي في مصر والعالم . المؤتمر العلمي السنوي العربي الرابع
.443: جامعة المنصورة، كلیة التربیة النوعیة، ص". الواقع والمأمول" العربي

ي العمل والوالء التنظیمي لدى معلمي المدارس الحكومیة في مستوى الجدیة ف) 2009. (الحلو، غسان.6
. سلطنة عمان. 2عدد . 3مجلد . مجلة الدراسات النفسیة والتربویة. فلسطین

.القاهرة. االنجلو المصریة. مقیاس إدارة الذات) 2012. (حنفي، هویدة.7
دارة الذات لدى طالبات ). 2015. (الرشید، لولوه.8 ٕ التوافق مع الحیاة الجامعیة وعالقته بالصالبة النفسیة وا

).1(23. مجلة العلوم التربویة بجامعة القاسمجامعة القسیم، 
.3ط . دار التوزیع والنشر اإلسالمیة.إدارة الذات دلیل الشباب الى النجاح). 2000. (رضا، أكرم.9

العالقة بین إدارة الذات واألداء التدریسي للطالبة المعلمة في كلیة ). 2011. (نى والشاميالزاكي، م.10
ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي العربي السادس الدولي تطویر برامج التعلیم . االقتصاد المنزلي بجامعة االزهر

.مصر.جامعة االزهر. العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء متطلبات المعرفة
. العالقة بین إدارة الذات وضغوط الدراسة لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة).  2010. (شحاته، إیهاب.11

ورقة مقدمة للمؤتمر السنوي الخامس عشر االرشاد االسري وتنمیة المجتمع نحو آفاق ارشادیة رحبة في 
. جامعة بنها.مصر
لجدیة في العمل لدى مدیري المدارس الثانویة تصور مقترح لتعزیز مستوى ا) 2016. (شعث، ماجدة.12

غزة . الجامعة اإلسالمیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الحكومیة في محافظة غزة
على 2014إدارة الذات وعالقتها باالتزان االنفعالي لدى زوجات شهداء حرب ). 2014. (عوض، أمیلة.13
. زةغ. الجامعة اإلسالمیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. غزة
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