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 ملخص :

ومع وجود التغيرات  واإلداريةفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العملية التعليمية    

االدارية في المجال االداري ومن بينها  واألساليبالمستمرة والمتالحقة التي واكبت االنظمة 

كان البد من ظهور مفاهيم ادارية حديثة تتفاعل مع تلك المنظمات والمؤسسات التربوية ,

تقدم  وأعماالالتغيرات وتواكب المستجدات التي يجب ان يكون في مقابلها جهودا تبذل 

داري بشكل عام وصوال الى تطوير وتحسين تلك العمليات وبما يضمن نجاح العمل اال

والصفي بشكل خاص ويحقق للمؤسسة اهدافها المرجوة ,وقد ظهر من ضمن المفاهيم 

االدارية الحديثة مفهوم ادارة الذات وهي ادارة تركز على العمليات السابقة من تخطيط 

وتنظيم ورقابة وتوجيه ,وتحمل مهارات متعددة تشمل كافة نواحي العملية التعليمية 

فهوم ادارة الذات من المفاهيم العصرية التي تلعب دورا حيويا في تنظيم حياة ان م, واإلدارية

الفرد بشكل سليم وتعينه على التعامل مع المجتمع الذي يعيش فيه وهذا المفهوم اكثر انتاجية 

في قدرة الفرد على تقوية وتعزيز ذاته ,وهذا يعني ان مهارة ادارة الذات تعد عامال مهما 

واالنضباط الصفي عملية مهمة جدا وهي جزء اساسي من عمل المعلم , حيساعد على النجا

العملية التعليمية ,حيث يتضمن االنضباط الصفي مجموعة من السلوكيات  وأيضاووظيفته 

المعقدة التي تستخدم لتنمية بيئة مناسبة في غرفة الصف ,فتساعد على حدوث قدر من التعلم 
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م يسيران جنبا الى جنب اال ان االنضباط الصفي امر البد الفعال ,ومن هنا فاالنضباط والتعلي

 منه للقيام بعمل جيد في مجال التعلم والتعليم .

الضبط  وأنماط عالقة االرتباطية بين ادارة الذاتهدف التعرف الى الستوالبحث الحالي ي

 ثان ,وللتحقق من هذا الهدف  اعتمد الباحالصفي لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية 

فقرة( موزعة على خمس  01مقياسين االول تم بناء مقياس لمفهوم ادارة الذات يتكون من )

( لقياس مفهوم انماط الضبط 9112تم تبني )مقياس الحراحشة والخوالدة والثاني  مجاالت 

( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت ,وبعد التاكد من الخصائص 53الذي يتكون من ) الصفي 

للمقياسين )الصدق ,الثبات ,الدالالت التمييزية ( ,قام الباحثان بتطبيقهما على  السكومترية

قين بالمدارس االبتدائية التابعة ( معلم ومعلم الملتح911افراد عينة البحث التي تالفت من )

,وبعد معالجة  9102-9102م الدراسي اللمديرية العامة لتربية بغداد /الكرخ الثالثة للع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :خدام الوسائل االحصائية المناسبةالبيانات باست

,تم الحصول على واالختبار التائي لعينة واحدة وعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط بيرسون

 النتائج االتية :

وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات استجابات ان مستوى ادارة الذات متوسط ,و  

ينة على مقياس انماط الضبط الصفي حيث وجد ان النمطين )االرشادي والوقائي ( افراد الع

سائدان في مدارس االناث بينما النمط العالجي سائد في مدارس الذكور ,ووجود عالقة 

ارتباطيه دالة بين ادارة الذات وأنماط الضبط الصفي لدى معلمي ومعلمات المرحلة 

الكمال مديات  ان عدد من التوصيات والمقترحات المستقبليةاالبتدائية وفي الختام قدم الباحث

 .البحث الحالي

 

Self-management and its relationship with the patterns of 

classroom discipline to the teachers of primary schools 

Prepared by 

Prof.Dr. Mohammed Kadhem Jassim Al-Jizani. 

       Dr. Nadhima Ahmed  Al Jaf 

College of Basic Education- Mustansiriya University 

  AL-Qalam University College 

Abstract : 

             In light of the great challenges facing the educational and 

administrative process and with the presence of continuous and 

successive changes that accompanied the regulations and 

administrative practices in the administrative field, including 

organizations and educational institutions, had to be the emergence of 

modern management concepts interact with those changes and keep 

pace with developments that must be against which efforts are being 
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made and work, provide access to the development and improvement 

of these processes and to ensure the success of the administrative 

work in general and in particular classroom and achieve the desired 

goals of the institution, It has emerged from within the administrative 

concepts of modern concept of self-management, a management 

focused on pre-operations planning, organizing and controlling and 

directing, and carry multiple skills, including all aspects of the 

educational and administrative process, the concept of self-

management of modern concepts that play a vital role in regulating 

the life of the individual properly and appointed To deal with the 

community in which he lives and this concept is more productive in 

the ability of the individual to strengthen and strengthen itself, and 

this means that the skill of self-management is an important factor 

which helps to succeed. Class discipline is a very important process 

and it is an essential part of the teacher's work and job as well as the 

educational process. Class discipline includes a set of complex 

behaviors that are used to develop an appropriate environment in the 

classroom, helping to achieve some effective learning. Hence 

discipline and education go hand in hand. Class discipline is 

imperative to do good work in learning and teaching.  The current 

research aims to identify the correlative relationship between self-

management and patterns of classroom control among teachers and 

teachers of the primary stage. To achieve this goal, the researchers 

adopted two measures. The first was a measure of self-management 

concept consisting of (40) distributed on five areas, The second was 

adopted (Harahsheh scale Khawaldeh 2009) To measure the concept 

of patterns of classroom discipline, which consists of 35 items 

distributed in three areas, After ascertaining of the psychometric 

characteristics of the two scales (honesty, consistency, and 

discriminatory signs), the researchers have applied them to the sample 

of the study which consisted of (200) teachers (Males &females) 

enrolled in primary schools Of the Directorate General of Education 

Baghdad / Karkh third year of the academic year 2017-2018, and after 

processing data using the appropriate statistical means, the following 

results were obtained :                                             
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The level of self-management is average, and there were statistically 

significant differences between the mean responses of the sample 

members on the scale of the patterns of class control where it was 

found that the two types  (Guidance and Preventive) are prevalent in 

female schools while the treatment pattern prevails in male schools, 

and there is a significant correlation between self-management and 

patterns of classroom discipline to primary school teachers. In 

conclusion, the researchers presented a number of recommendations 

and future proposals to complete the current research levels. 

 

 التعريف بالبحث

 :( Problem of researchمشكلة البحث : )

إن نهضة أي مجتمع من المجتمعات وتقدمهه يعتمهد علهى الهنظم التربويهة فيههر فالتربيهة 

تؤدي دوراً بارزاً في حركة البناء االقتصادي واالجتماعي والصهحي وعنايتهها ببنهاء اإلنسهان 

الذي يعد من أهم العناصر اإلنتاجية بإعداده إعداداً متكامالً واالهتمام بشخصهيته مهن جوانبهها 

معلمة  العامل الحاسهم فهي العمليهة التعليميهة وفهي مهدى فعاليهة عمليهة لذلك يعد المعلم والفة. كا

وفهههي تحقيهههق أههههدافها ر الهههتعلمر وههههي عنصهههر رئهههيس يتوقهههف عليهههه نجهههاح العمليهههة التعليميهههة

( ممهها يتطلههب منههها االلمههام باألسههاليب التربويههة والنفسههية 3:  9112الموضههوعية )حطيبههةر 

والمناسبة لمساعدة التلميذ في حل مشكالته كافهة وتعهديل سهلوكه حتهى تجعلهه متوافقهاً الناجحة 

 (.01: 0222نفسياً واجتماعياً )اسماعيلر 

ان مفهوم ادارة الهذات مهن المفهاهيم العصهرية التهي تلعهب دورا حيويها فهي تنظهيم حيهاة 

المفههوم اكثهر انتاجيهة  الفرد بشكل سليم وتعينه على التعامل مع المجتمع الذي يعيش فيه وههذا

في قدرة الفرد علهى تقويهة وتعزيهز ذاتهه ,وههذا يعنهي ان مههارة ادارة الهذات تعهد عهامال مهمها 

 (.Minzer,2008يساعد على النجاح )

وتعتبر ادارة الذات قدرة يعبر عنها مجموعة من المهارات تدفع الفرد لصياغة اهدافهه 

ته ,ويدرك ذاته بشكل مختلف يسههل لهه تحقيهق الخاصة بعيدة المدى في ضوء ادراكه إلمكانيا

اهدافه الحالية وببذل الجهد لتجنب الفشل وينظر الى المهام الصعبة على انها مصادر للتحهدي 

ويتسم مفهوم ادارة الهذات بالمرونهة الخهتالف االفهراد بهل وقهد يختلهف بالنسهبة للفهرد الواحهد  ,

كفاءتههه وفعاليتههه عههن طريههق تطبيههق بههاختالف الموقههف ,فهههي خطههة يفههها الفههرد بغههر  زيههادة 

استراتيجيات ادارة الذات ,ويعد هذا المفهوم في غايهة االهميهة النهه يهؤدي الهى تعمهيم السهلوك 

التههوافقي لههدى االفههراد ممهها يههدعم اسههتقالليتهم والتغلههب علههى العوائههق التههي تحههول دون بلههو  

 (.9109:022الهدف )ابو مسلم والموافي ,

مههن اكثهر القضههايا التهي تشههغل فكهر التربههويين علهى جميههع وتعهد مشهكلة الضههبط الصهفي 

ويشكو المعلمين مهن فقهدان إالنضهباط داخهل الصهف وقهد يهؤدي ذلهك  األصعدة في هذه األيامر

في بعض األحيان الى االعتداء على المعلم أو على ممتلكاته ر سهواء كهان االعتهداء جسهمياً أو 
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صفي يقلهل الهى حهد كبيهر جهدا مهن فعاليتهه التدريسهية نفسياً أو انفعالياًر كما ان انعدام الضبط ال

التي يعتز بها كل معلمر وال يقتصر آثار إنعدام إالنضباط فهي المراحهل المتقدمهة فهي المدرسهة 

مثل اإلعدادية والثانويةر بل يمتد اثارها لتشمل المراحهل االبتدائيهة ومرحلهة ريها  االطفهالر 

ك التخريبي الهذي يقهوم بهه طهاله ههذه المراحهل حيث ان هناك أنماطا واسعة المدى من السلو

 .(032: 9112فتنعكس آثاره في فاعلية المعلم ونفسيته أثناء التدريس )الزهيري ر

التسهالل االتهي :ههل توجهد  الحهالي باإلجابهة عهنومن خهالل مها تقهدم  تهتلخص مشهكلة البحهث 

لمههات المرحلههة عالقههة ارتباطيههه بههين ادارة الههذات وأنمههاط الضههبط الصههفي لههدى معلمههي ومع

 االبتدائية ؟

 

 :(The Significance of Research)اهمية البحث 

يُعد قطاع التربية والتعلهيم مهن أكبهر القطاعهات العاملهة فهي المجتمهع ومهن أشهدها أهميهة 

ألن العمل فهي ههذا القطهاع يهدخل فهي صهميم حيهاة النهاس وفهمههم وطموحهاتهم اذ تعهد التربيهة 

اليوم من اهم العوامل وأداة فاعلة فهي اعهداد االنسهان المؤههل للحيهاة وذلهك مهن خهالل تنميتهها 

من جميع جوانبها وتعديل سلوكه بما يحقق خدمة الفرد وسعادته واإلسهام فهي  لشخصية الفرد

تقههدم المجتمههع وتطههويره فالتربيههة بهههذا المعنههى تعههد نشههاطاً انسههانياً يعمههل علههى تحقيههق التطههور 

 .(Bave las,1960: 491)لألفراد والمجتمعات بما يرتقي بهم نحو األفضل 

لسياق المتسارع في مجال العلوم والتكنولوجيا بين ان السمة التي تميز عالمنا اليوم هو ا

الههدول المختلفههة ,فقههد اخههذت الكثيههر منههها بمبههدا وضههع سياسههة للعلههم والبحههث العلمههي لخدمههة 

اغرا  التنمية وخاصة في ميدان التنمية البشرية واالجتماعية ,وحيث ان االنسان ههو اغلهى 

ميههة الشههاملة للدولههة العراقيههة البعههد مايملكههه الههوطن ,لههذا يجههب ان يكههون مههن ابعههاد خطههة التن

 االجتماعي.

ان مفهههوم ادارة الههذات قههد اخههذ كثيههر مههن اهتمههام العلمههاء فههي السههنوات االخيههرة ,حيههث 

ادركوا القوة الهائلة الموجودة داخل الفرد, واهمية استخدام ههذه القهوة مهن اجهل التغييهر ,وكهل 

 لبحث في موضوع ادارة الذات اكثر.هذا دفعهم ل

أن ضههبط التالميههذ فههي الصههف يسهههم فههي تحقيههق مجتمههع ذي سههلوك حضههاري وإلدارة 

الصههف أهميههة كبههرى فههي تهيئههة الجههو التعليمههي والههتخلص مههن إضههاعة الوقههت فههي ضههبطهمر 

وتوفر وقت أطول للتعلم فكثير مهن الوقهت مها يفُقهد ويهُهدر فهي غرفهة الصهف بسهبب الفوضهى 

غههي ان يجيههب او يتحههدثر وال يسههتطيع التالميههذ ان التههي تفقههد المعلههم القههدرة علههى تحديههد مهها ينب

يشههاركوا بفاعليههة فههي األنشههطة المعطههاة ودون الضههبط ال يمكههن ان يكههون هنههاك تعلههيم فعههال 

فنصف وقهت المعلهم او المعلمهة يضهيع فهي التعامهل مهع عهوار  خهارد نطهاق الهدرسر وأن  

لتهي يواجههها معلمهوا تدني مستوى ضبط التالميذ في غرفة الصف يُعهد مهن اكبهر المشهكالت ا

كهذلك فه ن موضهوع الضهبط الصهفي مههم مهن زاويهة أخهرى وههي عالقتهه المرحلة االبتدائية, 

الوطيدة بعلميتي التعلم والتعليم فالعالقة قوية بين الضهبط الصهفي وبهين دافعيهة التالميهذ للهتعلم 

فعيهة للهتعلم وتحقيق األهداف المرسومة لهم أو التي شاركوا في رسمها ذلهك الن انخفها  الدا

يعد واحدا من اهم األسباه المسؤولة عن انتشار الشغب وتدني مستوى الضبط فهي الصهفوف 
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الدراسية ر لذا ف ن الحفاظ على الضبط الجيد في الصف الدراسي هو شرط ضروري لتكهوين 

بيئة صفية تساعد على الهتعلم المرغهوه . إذ أنع عمليهة الضهبط الصهفي مهن الحاجهات النفسهية 

ماعية التي تسعى العملية التربوية الى تنميتها لدى التالميذ ألنهها وثيقهة الصهلة بالنضهج واالجت

النفسي المتمثلة بقدرة التلميذ على االتزان االنفعالي والنفسهي ,وكهذلك الرتباطهها بقدرتهه علهى 

 (.033: 9110ممارسة حقه في الحرية الفردية وقدرته في تحمل المسؤولية )عطوي ر

 أن فهي سهلوكه والسهيما للتلميهذ كقهدوة المعلهميؤديه  أن يمكن الذي الدور وتتضح أهمية

 والتصهرف اإليجهابي فيحهاول إظههار السهلوك العمرية المرحلة هذه في التقليد إلى يميل الطفل

 يشهعر مهن بكهل يقتهدي الطفهلفعلهى سهلوكه ر  يهؤثر سهوف سهلوك المعلهم أمامهه ألن السهليم

 البهد وثقهة لهذا وانتمهاء محبهة عن وسلوكهم والمعلم فيقلد كالمهم حياته كالوالدين في ب هميتهم

 حهين التلميهذ بتشهجيع أههداف المدرسهة ويقهوم يحقق أقواله وأفعاله بما في يلتزم المعلم أن من

 عهززي تالته معنويهةالالمكافهتت  مهن له وغيرهها عليه ويبتسم يثنيه ففي السلوك المرغوه يُقلد

 (.92 : 0226ر )لبنهُ عن المرضي السلوك

( ان التالميذ يميلون الى التصرف كمعلميهم ر وان لههم Houseوأكدت دراسة هاويس )

(  Jambor,1984وأكههدت دراسههة جههامبور ).(90: 0222مواقههف مماثلههة لمواقفهم)الشههامي ر

على أهمية استخدام المعلمين للوسائل اإليجابيهة فهي ضهبط الصهف وضهرورة تالفهي اسهتخدام 

الكلمات الت نيبية القاسية بحق الطالب المشهاغب واسهتخدام أسهاليب اكثهر فاعليهة مثهل : وضهع 

اليد على كتف التلميذ عند سهماع أقوالهه ر وتوجيهه النصهائح واالرشهادات لهه ر ووضهعه تحهت 

( ان اههم 9110توصلت دراسة )السامرائي ر و (953: 9110الدائمة ) الحلو ر المراقبة شبه

مشكلة تواجه المعلمهين ههي مشهكالت إدارة الصهف وضهبطه وتهوافر األجهواء المناسهبة لسهير 

عمهههل تربهههوي )السهههامرائي ر  الدراسهههة رلكهههون تلهههك المشهههكالت تشهههكل عائقههها امهههام تقهههدم أي

 بحث بما ي تي:ومن خالل ما تقدم تتجلى اهمية ال(.9110

اهمية دراسة مفهوم ادارة الذات بوصفها امهرا حيويها ومفيهدا ال علهى مسهتوى فههم بعهض  .0

السمات والخصائص التي تميز المعلمين والمعلمات في هذه المرحلة الدراسهية ,بهل علهى 

مستوى الظروف التي يمر بها بلدنا ومجتمعنا والتهي تحتهاد فيهها الهى اسههامات لتسهتطيع 

 .وبناء مجتمع المستقبل لية تحمل المسؤو

يتنههاول هههذا البحههث معلمههي ومعلمههات المرحلههة االبتدائيههة والتههي تمثههل العمههود الفقههري فههي  .9

 العملية التربوية.

 التهههي يمارسهههها المعلمهههونالضهههبط الصهههفي يحهههاول البحهههث القهههاء الضهههوء علهههى انمهههاط  .5

( العقهابير تهوبيخير الالرشهادي)ا المرحلهة االبتدائيهة لحفظ النظام الصهفي فهي معلماتالو

 هذا المجال الحيوي. إلنماءكإسهامه متواضعة 

البحههث الحههالي للبههاحثين ااخههرين الههذين  حديثههة لمتغيههريسههيوفر أدوات إنع هههذا البحههث  .0

 يرومون دراستها مع متغيرات أخرى.

دراسات التي تبحهث فهي مجهال العالقهة بهين متغيهري البحهث علهى معلمهي ومعلمهات قلة ال .3

( لههذا جههاءت هههذه المحاولههة البحثيههة إسهههامه ائيههة )بحسههب علههم الباحثههانالمرحلههة االبتد

 متواضعة إلغناء هذا المجال الحيوي.
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للمسههؤولين عههن تقههويم أداء معلمههي  ان تكههون نتههائج البحههث الحههالي عونههاً  ي مههل الباحثههان .6

يستفيد منها الباحثين في الجامعات وفي المجال التربهوي  ,وقدومعلمات المرحلة االبتدائية

 .بشكل عام 

 قد تتيح هذه الدراسة المجال الستحداث برامج ذات فاعلية في مجال ادارة الذات . .2

 

 :( Aims researchأهداف البحث : )

 هدف البحث التعرف الى:ستي

 ادارة الذات لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية. .0

 ( لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية.عقابيالضبط الصفي)ارشادي,توبيخي,انماط  .9

لدى معلمي ومعلمات المرحلة الضبط الصفي وأنماط الذات  ادارة بين االرتباطية  العالقة .5

 .االبتدائية

الفرق في العالقة االرتباطية بين ادارة الذات وأنماط الضبط الصفي لدى معلمي  .0

 االبتدائية تبعا لمتغيري:ومعلمات المرحلة 

 ف كثر(. 6) (ر3-0أ(الجنس)ذكور ,اناث(             ه( سنوات الخدمة )   

 

 (: Limit researchحدود البحث )

 يتحدد البحث الحالي بـ : 

 ي ومعلمات المرحلة االبتدائية في محافظة بغداد.حدود بشرية : معلم 

 الحكومية في محافظة بغداد : الكرخ )الثالثة(  حدود مكانية : المدارس. 

  : الضبط الصفيانماط الذاتر  متغيري:ادارةحدود علمية. 

 

 : المصطلحات تحديد

 Self Managementإدارة الذات اوال:

 9110تعريف المهيري 

انها الطرق والوسائل التي تعين الفرد على االستفادة القصوى من وقته في تحقيق اهدافه  

 (9110:0وخلق التوازن في حياته مابين واجباته ورغباته واهدافه )المهيري ,

 9112تعريف ستيفن 

 انها عبارة عن مصطلح سيكولوجي يستخدم لوصف عملية االنجاز الشخصي  

 (Stephen,2008:1.) 

 9109تعريف محمود 

هي مجموعة من المهارات واالليات يستخدمها الفرد في مواقف متعددة لتحسين سلوكه   

,وتحديد احتياجاته ,ومن ثم تحقيق اهدافه التي يسعى لتلبيتها وتتضمن مهارات :ادارة الوقت 

,وادارة االنفعاالت ,وادارة العالقات االجتماعية ,والثقة بالنفس ,والدافعية الذاتية )محمود 

,9109). 

 9100السعودي 
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االهداف التي يصبو الى تحقيقها  نحو وإمكانياته وأفكارهانها قدرة الفرد على توجيه مشاعره 

 (.9100:92)السعودي ,

 9103هدروس تعريف ابو 

على ادارة امور حياته المختلفة بنجاح ,وذلك من خالل امتالك  انها قدرة الفرد الذاتيه

مجموعة من المهارات الحياتية واالجتماعية المتجسدة في مهارات العمل تحت الضغوط 

,ومهارة استثمار الوقت وحسن ادارته , ومهارة التكيف والتوافق مع الظروف الطارئة 

 .(9103:502ابو هدروس ,,ومهارة التعامل مع المواقف المغضبة وادارتها )

 لمفهوم ادارة الذاتالتعريف النظري 

 ( لمفهوم ادارة الذات تعريفا نظريا لبحثهما 9109تبنى الباحثان تعريف )محمود 

 التعريف االجرائي 

الدرجة الكلية التي تحصل عليها المستجيبين من خالل االجابة على فقرات مقياس ادارة 

 ي.الذات  المعتمد في البحث الحال

 

 الضبط الصفي انماط  -ثانيا

 (: (Patternالنمط 

  :(0229عباس ) -

فئة أو صنف من األفراد يشتركون في الصفات العامة نفسها وان اختلف بعضهم عن 

بعض في درجة اتسامهم بهذه الصفات وقد يعرف على أن ه مجموعة من الصفات 

 (.92: 0229المترابطة )عباسر 

 :(0222علوي ) - 

ب نه  أسلوه فكري اعتاد عليه الفرد في إستخداماته واستجاباته لمتطلبات البيئة فهي مواقهف 

اتخههاذ القههرارات ومعالجههة المعلومههات ولههيس فقههط فههي مجههال عملههه بههل فههي جوانههب حياتههه 

 (.                               022: 0222األخرىر وهو عادة مكتسبة بالممارسة والتعلم )علوير 

 :(9111)ملحم  - 

النظام الكامل مهن الميهول واالسهتعدادات الجسهمية والعقليهة الثابتهة نسهبياًر التهي تُعهد مميهزاً  

خاصهههاً للفهههرد والتهههي يتحهههدد بمقتضهههاها أسهههلوبه الخهههاص فهههي التكيهههف مهههع البيئهههة الماديهههة 

 (  502 - 502 :9111وإالجتماعية )ملحمر 

 ( Classroom Controlالضبط الصفي )

  :(0222جان ) :عرفه كل من 

ب نههه  النظههام الههذي يسههود الصههف بتههدخل مباشههر مههن المعلههم سههواء كههان ذلههك بالترغيههب أو 

التشههجيع أو الجههزاء أو المكافهه ة الماديههة أو المعنويههة أو كههان بالشههدة والقهههر أو بالترهيههب 

 (.962: 0222والتخويف والتهديد والجزر أو العقاه )جانر 

 0222عدس 

غوه فيه من جانب الطلبة ودرجة انخراطهم في االنشطة الصهفية درجة تقيد بالسلوك المر

 (.0222وتوجيههم نحو العمل )عدس,
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 :(9100عبد الهادي ) -

ب نه إرساء نظام صفي توضح فيه المعايير واإلجراءات السهلوكيةر ويتفهق عليهها وتوضهح  

سههبيل السههلوكيات المرغههوه فيههها وغيههر المرغههوه فيههها مههن قبههل الطلبههةر وتههوجههم الههى ال

 (.0: 9100السليم لتطبيق ذلك النظام )عبد الهادير

 :(9100جونسون ) -

ب نه تنظيم ينطلق من المبادئ الديمقراطيهة يشهارك فيهه المعلهم الطهاله فهي وضهع القهوانين 

والتعليمهات التهي توجهه وتحكهم أنشهطة الفصههل وان العالقهة بهين المعلهم وطلبتهه ههي عالقههة 

حههاالت الضههبط يسههمح فيههها المعلههم للتالميههذ بههالتعبير عههن  تبادليههة تفاعليههة مههن أجههل معالجههة

 (.095-099: 9100آرائهم واتجاهاتهم الشخصية )القحطانير صبحار 

 التعريف النظري : -

عرفه الباحثان: ب نه النظام الذي يفرضه المعلم والمعلمة داخل غرفة الصفر باستعمال 

لشدة والعقاهر لتحقيق افضل قدر من أساليب متعددة تتراوح ما بين التشجيع والمكاف ة وا

 التعلم. 

 النمط االرشادي

هو االسلوه الذي يتبعه المعلهم بههدف تنميهة امكانهات الطالهب مهن اجهل تجنهب الوقهوع فهي 

المشكالت وتطوير قدراته على التعامل مع المواقف المختلفة بصهورة ايجابيهه يشهعر معهها 

 بالرضا واالنتاجيه.

 النمط التوبيخي

االسلوه الذي يتبعهه المعلهم لتطبيهق مهنهج معهين بشهكل يهدل علهى التهوبيل بحهق الطلبهة هو 

 المخالفين بهدف الحصول عل النظام المطلوه في المواقف الصفية المختلفة.

 النمط العقابي

هو االسلوه الذي يتبعه المعلم لتطبيق منهج معين بشكل يدل على ايقاع االعتهداء الجسهدي 

 قه للنظام او اتباعه سلوكا اليرضى عنه من ينزل به العقاه بحق الطالب بسبب خر

 (.  9110)الحلو ,

االسههاليب التههي يتبعههها المعلههم للتهه ثير فههي  :هيالضههبط الصههفينمههاط التعريههف االجرائههي أل

الطلبة ,وتوجيه سلوكهم والتهي تظههر مهن خهالل الدرجهة الكليهة إلجابهات افهراد العينهة عهن 

فقرات مقياس الضبط الصفي لدرجة ممارسة كل نمط من هذه االنماط الثالثهة المعتمهد فهي 

 البحث الحالي.

 

 اطار نظري ودراسات سابقة 

 اوال:المفاهيم

 Self Managementادارة الذات  -0

 نبذة تاريخية عن مفهوم ادارة الذات 

ترجع بداية استخدام المفهوم الى اوائل السبعينات من القرن العشرين وان كان قد حدث  

( Mcdougall 1998تطور في المصطلحات التي تشير اليه ,وهنا تشير "مكدوجل " )
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الضبط الذاتي للسلوك في اوائل  ان بداية المفهوم اعتمدت على مصطلححيث ذكرت 

السبعينات ,ثم تطور المصطلح ليصبح ادارة الذات السلوكية في اواخر الثمانينات , ومع 

منتصف التسعينات تم استخدام مصطلح تحديد الذات وهذا ما اكده "برالدلي وزمالله " 

ارة الى حيث ذكروا انه تم استخدام عدة مصطلحات بالتبادل في المصادر العلمية لالش

 (.Braldly,2000:267ادارة الذات , مثال ذلك ضبط الذات , وتنظيم الذات وغيرها )

 

 ابعاد ادارة الذات

 بعد االطالع على االده التربوي لمفهوم ادارة الذات وجد انها تتكون من االبعاد االتيه : 

, ومالحظة  رقابة الذات , وتحديد االحتياجات وتحديد االهداف ,والثقة ,ويقظة الضمير 

 وهناك تحديد اخر ألبعاد ادارة , الذات , والتقارير الذاتية , وتقويم الذات, وتعزيز الذات

 (.Edelson,2008) ,والدافعية الذاتية 

 (Classroom Control )الضبط الصفي:-9

 يُعههد موضههوع الضههبط الصههفي مههن أهههم الموضههوعات التربويههة التههي حظيههت بإهتمههام

التربويين في السنوات األخيرة خاصة بعد ان أصبحت المشكالت السلوكية الصهفية مهن اكثهر 

العوائق التي تهؤدي الهى تعطيهل سهير عمليهة التعلهيم والهتعلمر وحيهث ان اكثهر األفهراد التصهاقا 

–فهال عجهب معلمهات ريها  األطفهال وتفاعال مع القضهايا التهي تتعلهق بالضهبط الصهفي ههن 

كيز على هذه الفئة من األفراد من قبل الكثير من الباحثين والذين انصهب جهل ان يتم التر -اذن

اهتمههامهم علههى اجههراء الكثيههر مههن الدراسههات التربويههة للبحههث عههن مصههادر مشههكالت الضههبط 

الصههفي مههن جهههةر وتحديههد مهها للمعلمههة مههن مهههام ومسههؤوليات فههي ادارتههها لصههفها وقيادتههها 

(. ويشههير مفهههوم الضههبط الصههفي الههى ضههبط 950: 9110لطالبههها مههن جهههة أخههرى )الحلههو ر

سههلوك األطفههال فههي الموقههف التعليمههي وفههق القواعههد واألنظمههة الصههفية المحههددةر وبمهها ييسههر 

عملية التفاعل الصفي تجاه تحقيهق األههداف المخططهة بمشهاركة جميهع عناصهر الموقهف كلهه 

ي يسلك وفقها الطلبهة وبحسب المهمات واالدوار المخططةر وفي النظام تحدد عادة الحدود الت

سواء في موقف التعليم الصفي أو في موقف التفاعل مع زمالئهم مما يمكن ان يؤثر فهي سهير 

 (.003: 9112عملية التعليم والتعلم )الحراحشة رالخوالدة ر

فهي معالجهة عهدم الضهبط  المعلمهينوهناك ثهالث أسهاليب رئيسهية يمكهن ان يعتمهد عليهها 

االرشهههادير واألسهههلوه التهههوبيخير واألسهههلوه العقهههابي  الصهههفي وههههي: األسهههلوه الوقهههائي

ركهز المعلهم علهى التخطهيط الجيهد للتهدريس يالتسلطي. ففي حال األسهلوه الوقهائي االرشهادي 

ويوضح قوانين الضهبط الصهفي وحفهظ النظهام فهي بدايهة العهام الدراسهي وتشهغل الطلبهة دائمها 

لتنبيههات اللفظيهة البسهيطة المتكهررة مهن ب عمال اكاديمية نافعة وقد تلج  الى استخدام أسلوه ا

اجهههل لفهههت نظهههر الطالهههب غيهههر المنضهههبط لموضهههوع الهههدرس أو قهههد تلجههه  الهههى مهههدح الطلبهههة 

 (.959: 9110)الحلور ى يكونوا قدوة للطلبة المشاغبينالمنضبطين حت
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   النظريات -3

 النظريات التي فسرت مفهوم ادارة الذات

 النظرية السلوكية

يركز السلوكيون على االستجابات الصريحة المتضمنه مراقبهة الهذات وتقهويم الهذات وتقريهر  

الههذات وتعلههيم الههذات ,اي ان السههلوكيين يركههزون علههى اسههاليب تسههتند الههى الجانههب المعرفههي 

وترتكهههههز علهههههى االحهههههداث السهههههابقة للسهههههلوك اي الجوانهههههب المعرفيهههههة )منيهههههب واخهههههرون 

(.ويرى الباحثون ان ادارة الذات تشتمل علهى جهانبين معرفهي وسهلوكي حيهث ان 03:9100,

المسهتخدم لههذا  اسلوه ادارة الذات ايها كانهت وجهتهه يعبهر بالدرجهة االولهى عهن نمهط التفكيهر

االسلوه او ذاك ,وبالتالي تظل العملية العقلية هي االساس الهذي ينطلهق منهه الفهرد ولكهن ههذا 

 .عملي يتعامل به الفرد مع الواقع جم الى واقع ملموس اال خالل سلوك اجرائيالتفكير لن يتر

ويؤكههد ذلههك مهها اشههارت اليههه االدبيههات مههن ان تنميههة ادارة الههذات تتضههمن الخفههض التههدريجي  

لتحكم المعلم وسيطرته وتحديهد ذلهك الهتحكم مهن المعلهم الهى الطهاله انفسههمة ويتمثهل الههدف 

 (.Bambara,1992:628اله على ضبط الذات )االساسي في تقوية قدرة الط

 النظرية المعرفية  

ذكههر "برادلههي وزمههالله" ان يركههز البههاحثون المعرفيههون علههى بعههض االنشههطة العقليههة مثههل   

الهى معتقهدات فاعليهة ادارة الهذات  باإلضهافةاالنتباه واستخدام اسهتراتيجيات الهتعلم والمراقبهة ,

يركزون على اساليب تستند الى االحهداث الالحقهة او التابعهة والتعلم المنظم ذاتيا ,فالمعرفيون 

 ,اي يركزون على نتائج السلوك .

 نموذج تنظيم الذات 

مهن ادارة ربهط )تهدعيم( ذاتهي  تته لفينظر الى عملية ينظم الهذات مهن كونهها مرحلهة دافعيهة   

للههذات الههذي ينههتج عنههه  سههلوك عههن معههايير االداء والتههدعيم الموجهههيههرتبط بدرجههة تباعههد ال

االستمرار في السلسلة المتقطعة للسلوك ,ومن هنا تتضح ان نموذد التنظهيم الهذاتي يقتهرح ان 

االشخاص يميلون الى اليقظة عندما يترتب علهى سهلوكهم نتهائج غيهر متوقعهة او عنهدما يكهون 

 (.909:0220هناك حاجة الى اتخاذ قرار عن كيفية االستمرار )الشناوي ,

 

 فاعلية الذات نظرية

ويرجع اصلها الى "البهرت بانهدورا " والتهي اشهتقت مهن منحهى الهتعلم االجتمهاعي المعرفهي   

وتدور حول انه في المواقف ذي الخطورة العالية يتم حدوث عملية معرفية خاصهة بهالخبرات 

 (.010:0222السابقة والماضية والتي تتحول الى عملية حكم او توقع )السرطاوي ,

 القات المتبادلةنظرية الع

تفتههر  ان الشخصههية كيههان فرضههي اليمكههن عزلههه عههن المواقههف الشخصههية المتبادلههة وان   

الهذي يبهرز شخصهية الفهرد  السلوك المتبادل هو كهل مهايمكن مالحظتهه ,ومعنهى ههذا ان الشه 

ويبرز سماتها لكي نستطيع الحكم على هذه الشخصهية ههي العالقهات المتبادلهة ,وان العالقهات 

هي المجال الذي يستطيع مهن خاللهه تحليهل الشخصهية تحلهيال دقيقها , وبعهدها نكشهف العهادات 

د تلك النظريهة والخصال السيئة وتقوم بتدعيمها داخل الشخصية , وابرز العالم )سوليفان( رائ
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عههدة مفههاهيم تسههاعد فههي فهههم نظريتههه منههها مفهههوم الههديناميات )العمليههات المعرفيههة ()فاضههل 

,59:9100.) 

 

  الضبط الصفي :مفهوم النظريات التي فسرت 

 نظرية الخيارات العقالنية لوليم جالسر -أوالً 

نظريته  بتحسين التعليم المدرسير وقام بتطبيقWillem Jlasir) أهتم )وليم جالسر

عن الخيارات العقالنية في الكثير من المدارسر كما أن له الكثير من المؤلفات أبرزها 

( أن فهم السبب وراء Jlasirمدارس بال فشل ونظرية الضبط الصفير ويرى )جالسر 

إظهار التلميذ سلوكيات غير مرغوبة ليس مدعاة الحتمال مثل هذا السلوك ومن ثم أكد على 

نات عاقلة قادرة على اختيار التعاون واالنشغال بالمهمة الموكلة إليهمر وعلى أن التالميذ كائ

المعلم قيادة تالميذه نحو التركيز على اختيار السلوكيات المالئمة وأال يقبل منهم أية أعذار 

بش ن السلوكيات غير المالئمة ويستند على مبدأ أساس يستمد منه عنوانه وهو صرف النظر 

كيز على الواقع الحالي عند معالجة المشكالت السلوكية واعتبار الحلول عن الماضي والتر

 Realityالمقدمة نقطة انطالق نحو المستقبل ومن ثم عرف أيضاً بنموذد العالد الواقعي "

Therapy ويشير )جالسر "(Jlasir  إلى أهمية العالقات االجتماعية كشرط أساسي لنجاح

لى أهمية ضمان مشاركة التالميذ: ولكي تتحقق هذه تطبيق العالد الواقعير كما يؤكد ع

المشاركة يشترط أن تكون العالقة بين المعلم والتلميذ قائمة على الدفء والمودة )الهنداوي 

 (.016: 9112ر

 

 (: Wittiness & Organization Theorie ofثانياً: نظرية الدراية والتنظيم ) 

( وزمالئههه الههذين أجههروا  Jacop Kouninتنسههب هههذه النظريههة إلههى )يعقههوه كههونين 

الكثير من التجهاره علهى البيئهات الصهفيةر وتوصهلوا الهى مجموعهة مهن االسهتراتيجيات التهي 

يمكن أن تقلل السلوكيات غير المرغوبة والتي تحقق إدارة صفية تؤدي بالتالميذ إلهى التركيهز 

مل الجمهاعي لمنهع ( جهوده البحثية على مهارات الع Kounin في مهامهم وقد كرس )كونين

مشكالت إدارة الصف وحدوث السلوكيات غير المرغوه فيها كما لفت االنتبهاه إلهى عهدد مهن 

األساليب والتقنيات اإلداريهة التهي ينبغهي أن يسهتخدمها المعلمهون األكفهاء فهي مهؤلفين أولهمها: 

ئهههات النظههام واإلدارة الجماعيهههة فههي الفصهههل وثانيهمهها باالشهههتراك مههع شهههيرمان بعنههوان "البي

المدرسية كمواقف سلوكية بين النظرية والتطبيقر وتهدف ههذه النظريهة إلهى تمكهين المعلمهين 

من خالل سلوكياتهم إلى جعل التالميذ منشغلين بالمهمة الموكلة إليهم مستخدماً في ذلك كثيهراً 

( والهذي يشههير إلههى أن المعلهم يتفاعههل مههع Wittinessمهن األسههاليب منههها مها يسههميه )الدرايههة 

لتالميذ في الوقت المناسب فهو يعرف ما يحدث بالصف في كهل األوقهات ويسهتجيب للسهلوك ا

 ( أن المعلم يوصف ب نهه ذو درايهة ومتهابع Kouninالسي  بشكل مالئم وحازم ويرى )كونين 

الباحثههان االطههار  اعتمههدولقههد   (.60-9102:56فههي )النههداوي ,(. 012:  9112)الهنههداوير 

 في هذا البحث. النظري التكاملي
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 ثانيا:دراسات سابقة

 دراسات تناولت متغير ادارة الذات

 (Bayliss 2007دراسة )

استهدفت الدراسة الى فحص طبيعة العالقة بين ادارة الذات وجودة الحياة وتكونت عينة 

( فردا ,واستخدم الباحث اداة المقابلة الشخصية ,وتوصلت الدراسة الى 539الدراسة من )

 (.Biyliss ,2007عالقة موجبة بين ادارة الذات وجودة الحياة )وجود 

 ((Bishop et al 2008دراسة 

استهدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين ادارة الذات وكل من جودة الحياة والتحكم المدرك  

( فردا ,واستخدم الباحثون مقاييس لقياس متغيرات : ادارة 032وتكونت عينة الدراسة من )

وجودة الحياة ,والتحكم المدرك , وتوصلت الدراسة الى النتائج االتية : ان مستوى  الذات,

ادارة الذات مرتفع ,ووجود عالقة موجبة بين ادارة الذات وكل من جودة الحياة والتحكم 

 (.Bishop et al,2008المدرك )

  9112دراسة جابر 

عاد والدرجة الكلية لكل مقياس من استهدفت الدراسة التعرف الى العالقة االرتباطية بين االب

مقياس ادارة الذات والتعلم الموجه ذاتيا ,كما استهدفت الكشف عن العالقة بين اثر الخبرة 

الدراسية في الدورات التدريبية للتعرف على الفروق بين مجموعتي الدراسة ,وذلك في 

االداء االعلى والمنخفض مقياسي ادارة الذات والتعلم الموجه ذاتيا ,والكشف عن العالقة بين 

في مقياس ادارة الذات وابعاده ودرجته الكلية ونظرائهم على المقياس , وتكونت عينة 

( معلما ومعلمة في المدارس المتوسطة في الكويت ,واستخدم الباحث 593الدراسة من )

لنتائج مقياسي ادارة الذات ووالتعلم الموجه ذاتيا من اعداد الباحث , وتوصلت الدراسة الى ا

االتية :ان مستوى ادارة الذات متوسط ,وتوجد عالقة ارتباطية بين ابعاد ادارة الذات ودرجته 

بين ابعاد مقياس التعلم الموجه ذاتيا ,كما توجد عالقة الكلية ,كما توصلت الى وجود عالقة 

ته الكلية بين ابعاد مقياس ادارة الذات ودرجته الكلية وبين مقياس التعليم الموجه ذاتيا ودرج

 (.9112)جابر,

 

 9101دراسة الهذلي 

استهدفت الدراسة التعرف الى درجة ممارسة ادارة الوقت لدى المديرات والمساعدات 

والمعلمات لمدارس المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة , كما هدفت التعرف الى العالقة 

( مديرة ومساعدة 900بين ادارة الذات واالبداع لديهن , وتكونت عينة الدراسة من )

ة الى النتائج االتية : ان ممارسة مديرات ومساعدات مدارس ومعلمة , وتوصلت الدراس

المرحلة الثانوية إلدارة الذات كانت عالية ,وتمارس مديرات ومساعدات مدارس المرحلة 

الثانوية االبداع ايضا بدرجة عالية ,وان هناك عالقة ارتباطية بين ممارسة ادارة الذات 

لية :المؤهل الدراسي ,والخبرة ومجال العمل واالبداع االداري تعزى الى المتغيرات التا

 (. 9101االداري والحالة االجتماعية )الهذلي ,
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 دراسات سابقة تناولت متغير الضبط الصفي: 

  الدراسات العربية : 

 (0223دراسة عالونة ) -

مون هدفت الدراسة الى التعرف على الضبط الصفي وحفظ النظام التي يمارسها المعل    

( 019(معلما و)092تكونت عينة الدراسة من ) ي مدارس البحرين ووالمعلمات ف

من ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة وتم  بناء مقياس ألنماط الضبط الصفي,معلمة .

ان اكثر االساليب استخداما كانت توضيح القوانين الصفية منذ اليوم الدراسي االول في العام 

بع البسيطر وتنبيه الطالب المشاغب مرة واكثر وامتداح والتسامح مع التصرفات ذات الطا

سلوك الطالب غير المشاغبر اما اقل االساليب انتشارا فكانت اثارة زمالء التلميذ المشاغب 

عليه كنوع من العقاه والتلويح له بالعصا واهماله وعدم االنتباه لما يفعله أثناء الحصةر كما 

مين والتالميذ حول اكثر اساليب الضبط اظهرت الدراسة وجود فروق بين المعل

 ت(-:ه0223انتشارا)عالونة ر

 (9112دراسة الحراحشة والخوالدة )

هدفت الدراسة الى التعرف على أنماط الضبط الصفي التي يمارسها المعلمون لحفظ النظام   

 الصفي في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة محافظة المفرق من وجهة نظرهم. والتعرف

م والمؤهل العلمي على اثر كل من المتغيرات االتية : الجنس والمرحلة التي يدرسها المعل

بناء مقياس ألنماط  ( من المعلمين , وتم 901ة الدراسة من )تكونت عين وسنوات الخبرة , و

معادلة الفاكرونباخ وتحليل التباين  وتم استخدام ( فقرة .53الضبط الصفي تكون من )

ومن ابرز النتائج التي توصلت الحسابية واالنحرافات المعيارية , توسطات األحادي والم

اليها الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة ممارسة أنماط الضبط الصفي 

التي يمارسها المعلمون لحفظ النظام الصفي في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء قصبة 

هم تعزى لمتغير الجنس والمرحلة التي يدرسها محافظة المفرق من وجهة نظر

 ( 063-005: 9112المعلم)الحراحشة والخوالدة ر

 

 الدراسات االجنبية :

 ( Steven‚ 1995دراسة )

هدفت الدراسة بحث وتقصي المهارات الفعالة الواجب ممارستها مهن قبهل المعلمهين فهي    

 المرافق لتطهوير ههذه المههارات, ووبة الضبط الصفير وكذلك التعرف على مستوى الصع

لهى ( معلم مهن مهدارس التعلهيم الكهاثوليكي النظهامي المتوزعهة ع952بلغت عينة الدراسة )

اعتمد الباحث مقياسهان للدراسهة: مقيهاس "ديكهارت" لقيهاس المدارس االبتدائية والثانوية, و

وبة المرافهق مستوى أهمية كل مهارة من المهارات الفرديةر واألخر لقيهاس مسهتوى الصهع

ن " مههههارة فرديهههة صهههنفت علهههى ثمههها36لتطهههوير تلهههك المههههاراتر والتهههي تكونهههت مهههن "

مههن ابههرز النتههائج التههي توصههلت اليههها الدراسههة ان  مجموعههات وفقههاً لمجههاالت الكفههاءة , 

مهههارات المعلههم فههي الضههبط الصههفي يجههب ان تكههون متعههددة االبعههاد وان تكههون ذات افههاق 

ي تتعلههق فههي تنميههة الفلسههفة الشخصههية واسههتعمال التواصههل واسهعةر حيههث ان المهههارات التهه
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الفعال وبناء عالقات إيجابية مع االخرين كانت من المهارات المهمة الواجب توافرها عنهد 

المعلههمر واعتبههرت نسههبياً اقههل صههعوبة مههن ناحيههة اكتسههابها. امهها مهههارات تعلههيم المنهههاد 

ضاً ب هميتها لكهن صهعوبة اكتسهابها الدراسي والتعامل مع الطاله وحل مشاكلهم تميزت أي

بواسههطة المعلمههينر وامتههازت مهههارة تنميههة المهنههة فههي إدارة الصههف بصههعوبة نسههبية فههي 

اكتسهابها وقلهة أهميتهها اذا مها قورنهت مهع المههارات األخهرىر كمها أظههرت النتهائج وجهود 

ات فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واالناث من حيث مستوى أهمية وصهعوبة مههار

 (Jessup,1995:457)الضبط الصفي

 ( Kathryn Sampilo ,2006دراسة )

هدفت الدراسة التعرف على تصورات معلمهي المهدارس الحكوميهة االبتدائيهة فهي جنهوه   

واليهههة كاليفورنيههها فيمههها يتعلهههق باألسهههاليب المسهههتخدمة وخصوصهههاً الممارسهههات النفسهههية 

يخههص تصههورات المعلمههينر ومالحظههة والجسههديةر مههن اجههل جمههع البيانههات المطلوبههة فيمهها 

( معلمهههاً تهههم 923بلغهههت عينهههة الدراسهههة ) سهههاليب المسهههتخدمة فهههي الضهههبط الصهههفي , واأل

قام الباحث ببنهاء مقيهاس لألسهاليب المسهتخدمة فهي الضهبط الصهفير  اختيارهم عشوائياً , و

ت اليهها من ابرز النتهائج التهي توصهلمفتوح ( ألفراد العينة , و –)مغلق  وكذلك تقديم سؤال

الدراسههة ان المعلمههين يميلههون الههى اسههتخدام أسههاليب الضههبط الصههفي اإليجابيههة اكثههر مههن 

استخدامهم لألساليب ذات الطابع السلبير وعلى الرغم من تفوق األساليب اإليجابيهة اال ان 

األساليب السلبية كان لها دور جل ي. كما أظهرت النتائج وجود فهروق ذات داللهة إحصهائية 

تغيرات البحث "الجنسر والمستوى العلمهير وسهنوات الخبهرةر فضهالً عهن المرحلهة وفقاً لم

 (Wilson,2006:288)التي يتم تدريسها

 

 منهجية البحث واجراءاته

يتضههمن هههذا الفصههل عرضههاً لاجههراءات التههي قههام بههها الباحههث لغههر  تحقيههق أهههداف       

البحث الحالي من تحديد مجتمع البحث واختيار العينة وإعداد أداتهي البحهث والتحقهق مهن دقهة 

 الخصائص السيكومترية لهما وتحديد الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث.

 منهج البحث : 

هههداف البحههث الحههالي البههد مههن إتبههاع منهجيههة علميههة محههددة, إذ اعتمههد  الباحههث لتحقيههق أ      

منهج البحث )الوصفي( أالرتباطي الذي يستهدف وصهف الظهواهر النفسهية عهن طريهق جمهع 

 9102البيانات عن تلك الظواهر والقيهام بتحليلهها وتعهرف العالقهات بينها,)حسهين, وآخهرون,

:92.) 

 :وعينته مجتمع البحث 

( 5039بواقههع ) معلههم ومعلمههة(*  2529  تــــههـ لف مجتمــــــههـع البحههث الحـــههـالي مههن )     

 معلم

العامهة للتربيهة فهي مدينهة  فهي المديريهةالملتحقين بالمهدارس االبتدائيــــــــهـة  معلمة( 0951 )

ت لفههت عينههة البحههث و,( للدراسههة الصههباحية 9102- 9102( للعههام الدراسههي ) 5بغههداد)الكرخ

( معلهههم ومعلمهههة  مهههن الملتحقهههين بالمهههدارس اإلبتدائيهههة الحكوميهههة  فهههي محافظهههة 911مهههن )
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بغههداد/الكرخ الثالثههة  ,وقههد اختيههرت عينههة البحههث الحههالي باألسههلوه العشههوائي للعههام الدراسههي 

 ( يوضح ذلك0والجدول) 9102-9102

 

 (1جدول )

 وسنوات الخدمةتوزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الجنس  

 النسبة المئوية التكرار العينات المتغير

 

 الجنس

 1.35 016 ذكور)معلم(

 1.02 20 انثى)معلمة(

 

 سنوات الخدمة

 1.023 23 (سنوات0-3)

 1.393 013 فما فوق( 6)

 %011 911 المجموع

/المديرية )*( تم الحصول على هذه اإلحصائيات من وحدة اإلحصاء والتخطيط والمتابعة 

 9102 -9102العامة للتربية في محافظة بغداد/الكرخ الثالثة للعام الدراسي 

 

 ثانياً: أداتا البحث

ادارة الههذات ,وانمههاط مههن اجههل التحقههق مههن أهههداف البحههث الحههالير وقيههاس متغيههري البحههث)

 د مقياسين لقياس هذين المتغيرين .تطلب وجو (الضبط الصفي

 مقياس ادارة الذات-0

بعد اطالع الباحثان على االدبيات والمقهاييس السهابقة التهي تناولهت مفههوم ادارة الهذات ومنهها 

( 9109( ودراسههة )محمههود 9101( ودراسههة )الهههذلي 9112دراسههة )الحراحشههة والخوالههدة 

وبالنظر لعدم حصول الباحثان على مقهاييس عربيهة او اجنبيهة ( 9103ودراسة )ابو هدروس 

ببنهاء أداة لقيهاس  انلذات يتالئم وافهراد عينهة البحهث  ,لهذلك ارتهاى الباحثهلقياس متغير ادارة ا

   هذا المفهوم.

 

 الذات ادارة خطوات بناء مقياس-

الههذات ,وقههد تههم ذلههك مههن خههالل اعتمههاد  ادارةتحديههد المنطلقههات النظريههة والمنهجيههة لمفهههوم  -أ

 إطارا نظريا لبحثه . )االستفادة من جميع االطر النظرية(المنهج التكامليالباحث 

ه.تحديههد مجههاالت المقيههاس:ينبغي مسههح مجههال السههلوك المطلههوه قياسههه وتحديههد مجاالتهههر 

فالمقياس يجب ان يمثل مجاالته من حيث أهمية كل مجال وكهل مسهتوىر وتهم تحديهد مجهاالت 

المقياس فهي ضهوء الدراسهات والمقهاييس السهابقة التهي تهم االطهالع عليههار إضهافة إلهى خبهرة 

ادارة الهذات همها: ادارة  فهي بنهاء مقيهاس خمهس مجهاالتالشخصهية ولهذلك تهم تحديهد  انباحثال

الوقههههت ,وإدارة االنفعههههاالت ,وإدارة العالقههههات االجتماعيههههة ,وإدارة الثقههههة بههههالنفس ,وإدارة 

 .االنفعاالت الذاتية 

وقههت المجهال االول:ادارة الوقت:وتتضههمن بعههض السههلوكيات المصهاحبة والدالههة علههى ادارة ال

المجههال الثههاني :ادارة امهها .كهه ن اقضههي وقتههي فههي اعمههال مفيههدة ,واحههافظ مواعيههدي بدقههة .
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االنفعهههاالت : وتتضهههمن بعهههض السهههلوكيات المصهههاحبة والدالهههة علهههى ادارة االنفعهههاالت منهههها 

المجهال الثالهث امها اغضب بسرعة ,استطيع الهتحكم بمشهاعري وتصهرفاتي خهالل المناقشهات 

اعيهههة : وتتضهههمن بعهههض السهههلوكيات المصهههاحبة والدالهههة علهههى ادارة :ادارة العالقهههات االجتم

العالقات االجتماعية منها تجنب المواقف التهي اتخهذ فيهها قهرارات تخهص االخهرين ,االهتمهام 

بهههالنفس : وتتضهههمن بعهههض السهههلوكيات  المجهههال الرابهههع :ادارةالثقهههةامههها بمشهههاعر االخهههرين .

المصههاحبة والدالههة علههى ادارة الثقههة بههالنفس ومنههها اثههق بقههدراتي فههي التعامههل مههع المشههكالت 

المجهال الخهامس :ادارة امها ,وابتعد عن وضع نفسي في مواقف تققل احترامهي امهام االخهرين 

رة الدافعيههة الذاتيههة الدافعيههة الذاتيههة : وتتضههمن بعههض السههلوكيات المصههاحبة والدالههة علههى ادا

جهز مههامي الصهعبة اكهاف  نفسهي عنهدما ان, فهي المجتمهع  ومنها السعي لتحقيق مركز مرموق

التهي مثلهت الصهورة  (فقهرة31بصهياغة ) انمن خالل ما تقدم قهام الباحثه (9106)الطهراوي,

وان بههدائل  .( فقههرات لكههل مجههال مههن مجههاالت المقيههاس الخمسههة 01بواقههع ) االوليههة للمقيههاس

غالبههاًر أحيانههار نههادراًر  أبههدا( وتاخههذ الههدرجات  اجابههة علههى فقههرات المقيههاس هههي) دائمههاًرل

امهها الفقههرات السههلبية عكههس هههذا الترتيههب للفقههرات االيجابيههة ,( علههى الترتيههب 3ر0ر5ر9ر0)

 ( .0ر9ر5ر0ر3)

 مقياس انماط الضبط الصفي-9

السهابقة ذات العالقهةر  لقياس مفهوم انماط الضبط الصفي وبعهد االطهالع علهى المقهاييس

(.ويتكهون المقيهاس مهن 9112اعتمد الباحثان المقياس المعهد مهن قبهل )الحراحشهة والخوالهدة  

 ( فقهرات01),العقهابي ( فقرات2),التوبيخي ( فقرة06)ثالثة مجاالت)انماط( هي :)االرشادي

س وأمهام ( فقرة موزعة علهى مجهاالت المقيها53(,حيث تالف  المقياس بصورته النهائية من )

كههل فقههرة مههن فقههرات المقيههاس بههدائل لاجابههة هههي) دائمههاًر غالبههاًر أحيانههار نههادراًر أبههدا( وت خههذ 

( على التوالي وأن مدى درجهات أفهراد عينهة البحهث تتهراوح 0ر 9ر 5ر 0ر 3الدرجات ااتية)

(.وللتعههرف علههى ممارسههة الههنمط اعتمههد الباحثههان المتوسههطات 9( الملحههق )023 – 53بههين )

بية السههتجابات افههراد العينههة لتكههون مؤشههرا علههى درجههة الممارسههة وعههل النحههو االتههي الحسهها

-5المتوسهط الحسهابي الهذي يقهع بهين), ( مؤشرا منخفضا22ر9:المتوسط الحسابي االقل من )

 .( مؤشرا مرتفعا0المتوسط الحسابي الذي يقع فوق ), ( مؤشرا متوسطا22ر5

 للمقياسين صالحية الفقرات

علههى صههالحية الفقههرات التههي تشههير إلههى قههدرة المقيههاس علههى قيههاس المتغيههر لغههر  التعههرف 

المراد قياسه ,وان مضمون الفقرات متفق مع الغر  الذي وضعت ألجله .وللتحقق مهن ذلهك 

فهي مجهال التربيهة وعلهم  علهى مجموعهة مهن المحكمهين ينقام الباحث بعهر  فقهرات المقياسه

إبههداء آرائهههم مههن خههالل الحكههم علههى مههدى ل مههن اجهه (2* عههددهم )والقيههاس والتقههويم الههنفس

لتعد الفقهرة  %(على الفقرة بين المحكمين21تم اعتماد نسبة اتفاق )صالحية فقرات المقياس,و

وتهم اسهتبعاد مهن مقيهاس ادارة الهذات (فقهرة 03مقبولة فهي المقيهاس ,وقهد حصهل اتفهاق علهى )

فقههرات مقيههاس انمههاط االتفههاق علههى جميههع ,وتم بة االتفههاقلههم تحصههل علههى نسهه خمههس فقههرات

 .(9ملحق)( فقرة 53الضبط الصفي التي كان عددها )
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 اإلجراءات اإلحصائية لتحليل الفقرات

إلى إن الهدف من إجراءات التحليل اإلحصائي هو اإلبقاء على فقرات  1972يشير "ايبل"   

المقياس المميزة التي تستطيع ان تمثل الخاصية التي وضعت من اجلها ,اي ان حساه القوة 

التمييزية للفقرات يقصد بها قدرة الفقرات على التمييز بين ذوي المستويات العليا والدنيا من 

ولغر  إجراء التحليل  (Ebel,1972:392تقيسها الفقرة .)األفراد في الخاصية التي 

اإلحصائي لمقياسي ادارة الذات وأنماط الضبط الصفي, فقد اختار الباحثان عينة عشوائية 

العامة للتربية في ة التابعة للمديري ( معلم ومعلمة  من المدارس االبتدائية011بلغت )

 قد تضمن التحليل اإلحصائي مايلي و 9102-9102للعام الدراسي الثالثة   /محافظة بغداد

 للفقرات القوة التمييزية

 عدا الفقراتلمقياس ادارة الذات الفقرات دالة إحصائيا أظهرت النتائج أن جميع حيث    

 ( يوضح ذلك9والجدول ) ( غير دالة 0ر09ر95ر51ر01)

 (3جدول )

 الذات ادارة  مقياسفقرات معامالت تمييز 

تسلسل 

 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

التائية 

 المحسوبة

 الداللة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 دالة 021ر6 612ر0 192ر5 290ر1 092ر0 0

 دالة 030ر9 620ر0 221ر9 020ر0 029ر5 9

 دالة 321ر3 552ر0 915ر5 310ر1 229ر5 5

 غير دالة 229ر1 929ر0 333ر5 910ر0 21ر5 0

 دالة 213ر0 002ر0 262ر5 1222 093ر0 3

 دالة 229ر2 205ر1 555ر5 396ر1 922ر0 6

 دالة 222ر00 205ر1 555ر5 615ر1 302ر0 2

 دالة 101ر00 215ر1 120ر5 220ر1 623ر0 2

 دالة 026ر00 292ر1 500ر5 610ر1 000ر0 2

 دالة 222ر3 221ر1 312ر5 522ر0 065ر0 01

 دالة 212ر5 190ر0 032ر0 059ر0 250ر0 00

 غير دالة  021ر1 521ر0 052ر5 520ر0 950ر5 09

 دالة 209ر5 059ر0 623ر5 169ر0 932ر0 05

 دالة 206ر9 022ر0 213ر9 553ر0 513ر5 00

 دالة 995ر5 921ر0 530ر0 513ر0 206ر0 03

 دالة 025ر5 960ر0 023ر0 595ر0 226ر0 06

 دالة 009ر0 031ر0 023ر0 011ر0 230ر0 02

 دالة 163ر3 520ر0 205ر9 112ر0 306ر5 02

 دالة 200ر06 925ر0 092ر5 202ر1 600ر3 02

 دالة 922ر2 512ر0 020ر5 233ر0 002ر3 91
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 دالة 255ر0 992ر0 222ر9 553ر0 201ر5 90

 دالة 515ر01 220ر1 222ر5 039ر0 012ر3 99

 غير دالة 225ر0 100ر0 530ر9 652ر0 623ر9 95

 دالة 220ر09 553ر0 201ر5 201ر1 602ر3 90

 دالة 052ر2 602ر0 999ر0 302ر1 231ر3 93

 دالة 536ر0 532ر0 222ر9 623ر0 222ر5 96

 دالة 522ر2 022ر0 530ر5 125ر0 226ر0 92

 دالة 126ر2 163ر0 522ر0 261ر1 500ر3 92

 دالة 355ر5 030ر0 325ر9 699ر0 590ر5 92

 دالةغير  290ر0 106ر0 053ر9 621ر0 032ر5 51

 دالة 022ر00 196ر0 932ر0 312ر1 290ر3 50

 دالة 602ر3 312ر0 152ر0 209ر0 922ر3 59

 دالة 020ر9 396ر0 293ر9 093ر9 600ر5 55

 دالة 205ر6 929ر0 000ر0 126ر0 999ر3 50

 دالة 559ر5 960ر0 021ر9 921ر9 590ر5 53

 دالة 506ر9 039ر0 265ر9 920ر9 320ر5 56

 دالة 010ر03 329ر0 926ر5 310ر1 620ر3 52

 دالة 952ر05 122ر0 066ر0 310ر1 620ر3 52

 دالة 063ر00 003ر0 032ر0 092ر1      290ر3 52

 غير دالة 930ر0 295ر1 053ر9 923ر0 691ر9 01

 دالة 152ر9 509ر0 209ر5 621ر0 932ر0 09

 دالة 152ر01 503ر0 250ر5 621ر1 066ر3 05

 دالة 202ر0 506ر0 610ر0 222ر1 509ر3 00

 دالة 161ر0 932ر0 950ر9 091ر9 020ر5 03

كانهت ادارة الهذات ( أن  قهيم معهامالت تمييهز الفقهرات مقيهاس  9 يتضح من الجهدول )

المحسهوبة  ذات  قدرة على التميز بهين االسهتجابات المتطرفهة حيهث كانهت جميهع قيمهها التائيهة

( عنهههد مسهههتوى داللهههة 26ر0ذات داللهههة إحصهههائية عنهههد مقارنتهههها بالقيمهههة الجدوليهههة البالغهههة )

 تفقههههههرات التههههههي تحمههههههل التسلسههههههال خمههههههس( ماعههههههدا 900(وبدرجههههههة حريههههههة )13ر1)

( حيث لم تكن قيمها التائية المحسوبة ذات داللة إحصائية عنهد مقارنتهها ,0ر09ر95ر51ر01)

 الجدولية.  بالقيمة التائية

مقياس انماط الضبط الصفي فكانهت القيمهة التمييزيهة لجميهع الفقهرات دالهة اما لفقرات 

 ( يوضح ذلك 5احصائيا والجدول )
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 (2جدول )

 مقياس انماط الضبط الصفيفقرات معامالت تمييز 

رقممممممممم 

 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
القيمممة التاةيممة 

 المحسوبة
المتوسممممممممط  الداللة

 الحسابي

االنحمممممممممممممراف 

 المعياري

المتوسممممط 

 الحسابي

االنحمممممراف 

 المعياري

 دالة ,,292 19145 29114 2,,19 29523 1

 دالة 59111 ,1924 ,3915 19352 39222 3

 دالة 9434, 19142 29445 19414 29444 2

 دالة 29242 19114 29224 19352 29243 2

 دالة 29422 19334 ,3953 19231 29122 5

 دالة 29,21 19144 39451 193,1 29424 4

 دالة 29121 19141 29223 19412 29514 ,

 دالة 139131 19112 29411 19343 29225 4

 دالة 159212 19252 292,2 19321 ,2921 2

 دالة 9414, 19125 29514 194,2 29524 11

 دالة 39231 19235 39444 19324 ,,293 11

 دالة 29342 19134 29222 2,,19 29523 13

 دالة ,4914 19112 29324 19,15 29212 12

 دالة 119543 19124 ,2921 ,1952 29415 12

 دالة 29523 191,4 295,2 195,1 29422 15

 دالة 1195,2 19243 29432 19523 29,24 14

 دالة 139244 19245 29224 19245 29,44 ,1

 دالة 129212 19112 29221 19351 29252 14

 دالة 29244 19241 29242 19,25 294,5 12

 دالة 39121 19122 29225 19214 29432 31

 دالة 49224 19122 293,2 19444 29542 31

 دالة 491,3 19223 29445 19,42 ,2945 33

 دالة ,4952 19132 29241 194,2 29542 32

 دالة 9224, 19124 29222 19,21 29242 32

 دالة 119324 19133 29252 19524 29,12 35

 دالة 1391,4 19122 29123 ,1944 29411 34

 دالة ,,,29 19124 294,2 19,34 29242 ,3

 دالة 49,44 19113 ,2945 19,14 29514 34

 دالة 29421 19122 29244 19114 29142 32

 دالة 29222 19111 39321 19114 39,52 21

 دالة 29244 191,4 ,3921 19124 39225 21

 دالة 29425 19124 39542 19232 29212 23

 دالة 49311 ,1931 29411 19451 29445 22

 دالة 9231, 19132 29542 19,24 29523 25
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 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

تعد هذه الطريقة من أكثر الطرائق استخداماً في تحليهل االختبهارات والمقهاييس النفسهيةر 

 وذلك لما تتصف به مهن تحديهد لمهدى تجهانس فقهرات المقيهاس فهي قيهاس الظهاهرة السهلوكية.

(Allen & Yen, 1979, p:124)  ويسههتخدم معامههل ارتبههاط بيرسههون,(Person 

Correlation Coefficient)   الستخراد العالقة بين درجهة كهل فقهرة مهن فقهرات المقيهاس

يوضهح  معهامالت  (3) ( 0 ) ينوالجهدول (Nunnally, 1978, p:280)والدرجهة الكليهة لهه 

 .ينالكلية للمقياس ارتباط كل فقرة ب سلوه عالقة درجة الفقرة بالدرجة

 (2جدول )

 الذات ادارةمعامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس 

تسلسل 

 الفقرة 

قيمة 

معامل 

 االرتباط 

تسلسل  

 الفقرة 

قيمة 

معامل 

 االرتباط 

تسلسل 

 الفقرة 

قيمة معامل 

 االرتباط 

تسلسل 

 الفقرة 

قيمة 

معامل 

 االرتباط 

 212ر1 39 026ر1 53 929ر1 02 912ر1 0

 212ر1 35 052ر1 56 691ر1 02    022ر1 9

 322ر1 30 632ر1 52 039ر1  91   550ر1 5

 900ر1 33 606ر1 52 502ر1 90   120ر1 0

 562ر1 36 626ر1 52 320ر1 99   921ر1 3

 021ر1 32 600ر1 01 150ر1 95    012ر1 6

 520ر1 32 191ر1 00 320ر1 90   006ر1 2

 520ر1 32 950ر1 09 536ر1 93    020ر1 2

 503ر1 61 329ر1 05 052ر1 96   522ر1 2

 902ر1 60 966ر1 00 093ر1 92   560ر1 01

 029ر1 69 909ر1 03 022ر1 92   930ر1 00

     991ر1 92 1.135 09

     592ر1 51 999ر1 05

     325ر1 50 901ر1 00

     065ر1 59 062ر1 03

     002ر1 55 550ر1 06

     019ر1 50 501ر1 02

 

( ان معههامالت االرتبههاط لجميههع الفقههرات دالههة إحصههائياً عنههد  0عنههد االطههالع علههى الجههدول ) 

( غيهههر دالهههة . واسهههتنادا الهههى  0ر09ر95ر51ر01( ماعهههدا الفقهههرات )1.13مسهههتوى داللهههة )

يته لف  معامالت التمييز ومعامل االتساق الداخلي اصبح مقياس ادارة الذات بصورته النهائيهة

 (0( فقرة الملحق )01من )
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 ( 5جدول) 

 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس انماط الضبط الصفي

رقم  معامل ارتباط بيرسون رقم الفقرة معامل ارتباط  بيرسون

 الفقرة

 0 093ر1 02 060ر1

 9 506ر1 91 350ر1

 5 010ر1 90 019ر1

 0 522ر1 99 330ر1

 3 300ر1 95 012ر1

 6 033ر1 90 601ر1

 2 352ر1 93 526ر1

 2 053ر1 96 006ر1

 2 020ر1 92 322ر1

 01 522ر1 92 022ر1

 00 303ر1 92 339ر1

 09 026ر1 51 021ر1

 05 506ر1 50 635ر1

 00 690ر1 59 566ر1

 03 063ر1 55 300ر1

 06 566ر1 50 522ر1

 02 021ر1 53 063ر1

 02 322ر1  

 

إحصههائياً عنههد  ( ان معههامالت االرتبههاط لجميههع الفقههرات دالههة 3عنههد االطههالع علههى الجههدول ) 

 (1.13مستوى داللة )

 

 للمقياسين مؤشرات الصدق والثبات

   (Validity)الصدق  -0

يعههد الصههدق مههن الخصههائص المهمههة التههي يجههب مراعاتههها فههي بنههاء المقههاييس النفسههيةر 

والمقيههاس الصههادق هههو المقيههاس الههذي يحقههق الوظيفههة التههي وضههع مههن اجلههها بشههكل جيههد. 

(Stanley & Hopkins, 1972, p: 101)  ويشههير اوبنهههايم(Oppenheim)  الههى ان

 . (Oppenheim, 1973, p:69)يسه الصدق يدلل على قياس الفقرات لما يفتر  ان تق

 (Face validity)الصدق الظاهري -أ

يعههد الصههدق الظههاهري معلمههاً مههن معههالم الصههدق المطلههوه فههي بنههاء المقههاييس النفسههية 

(Graham, 1984, p: 40)  ويتحقق هذا النوع من الصدق على فكرة مدى مناسهبة المقيهاس
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صهدق الظهاهري للمقيهاس بعهر  فقهرات وقد تم تقهدير ال (Ebil, 1972, p: 555)لما يقيس 

المقياسين على مجموعة من المحكمين للحكهم علهى صهالحيتها فهي قيهاس الصهفة او الخاصهية 

وأنمهاط الضهبط الهذات,  ادارةالمراد قياسها.وقد تحقق ههذا النهوع مهن الصهدق فهي المقياسهين )

محكمههين ال( وذلههك عنههدما تههم عههر  الفقههرات فههي كههال األداتههين علههى مجموعههة مههن الصههفي 

المختصين في التربيهة وعلهم الهنفس
 

 والقيهاس والتقهويم
*

وكمها ذكهر سهابقاً لبيهان رأيههم بفقهرات 

 .ومدى مالءمتها للمجال الذي تقيسه ينالمقياس

   (Construct Validity)صدق البناء مؤشرات -ه

ويقصد به تحليل درجات المقياس استناداً الى البناء النفسي للخاصهية المهراد قياسههار او 

أي هو عبارة عن المدى الهذي  (Cronbach, 1976, p: 151)في ضوء مفهوم نفسي معين 

 :Anastasi, 1976, p)يمكن ان تقرر بموجبه ان للقياس بناء نظرياً محهدداً او سهمة معينهة 

 ق من هذا النوع من الصدق باسهتخراد معهامالت التمييهز لفقهرات مقيهاس(.وقد تم التحق(151

الهذات بينمهها تهم اسههتخراد معيههار آخهر وهههو إيجهاد " العالقههة بههين درجهة الفقههرة بالدرجههة  ادارة

حيث تعهد الدرجهة الكليهة للمقيهاس بمثابهة قياسهات محكيهة آنيهة , الكلية للمقياس" لكال المقياسين

وفهي ضهوء ذلهك تهم اإلبقهاء علهى الفقهرات  ,األفراد على الفقهراتمن خالل ارتباطها بدرجات 

التي تكون قيمة معامل ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس دالهة إحصهائياًر وعهد المقيهاس صهادقاً 

 لفقرات.في إجراءات تحليل ا ( 0و)  (5ول )ابنائياً وفق هذا المؤشر كما ذكر سابقاً الجد

   (Reliability)الثبات -9

 مهن التحقهق ويمكن (Marshall, 1972:4) المقياس نتائج في اتساق بانه الثبات يعرف

 ولقههد (Holt & Irving,1971:60) نفسههها السههمة تقههيس المقيههاس فقههرات كانههت اذا ذلههك

 :أنماط اإلدارة الصفية بطريقتين هما لمقياس الثبات استخرد

 : Test – Retest Methodطريقة إعادة االختبار  -أ

 اعههادة ثههم االفههراد مههن مجموعههة علههى االختبههار اجههراء علههى الطريقههة هههذه فكههرة وتقههوم

: 9116 السهيدر) زمنيهة معينهة مهدة مضهي بعهد  نفسهها االفهراد مجموعهة علهى نفسهه االختبار 

                                                           
 أسماء السادة المحكمين حسب اللقب العلمي و مكان عملهم :  *

 

 مكان العمل أسم التدريسي ت

 كلية التربية للبنات ـ جامعة بغداد أ.د.خولة عبد الوهاه القيسي  0

 التربية ـ جامعة القادسية كلية أ.د. كاظم جبر الجبوري 9

 كلية التربية االساسية ـ الجامعة المستنصرية أ.د.سعدية كريم درويش 5

 كلية التربية األساسية ـ الجامعة المستنصرية  أ..د. سعدي جاسم عطية  0

 كلية التربية ـ جامعة البصرة  ا.د. فاضل عبد الزهرة مزعل   3

 جامعة كربالءكلية التربية ـ  ا.د.رجاء ياسين  6

 كلية التربية للبنات ـ جامعة بغداد ا.م.د.الهام فاضل عباس 2

 كلية التربية األساسية ـ الجامعة المستنصرية أ.م.د.محمد عبد الكريم  2
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االختبهارر  وإليجاد ثبات مقياسي )ادارة الذات ,وأنماط الضبط الصفي ( بطريقة إعادة .(520

( معلههم ومعلمههة فههي المههدارس 31علههى عينههة مكونههة مههن )قههام الباحثههان بتطبيههق المقياسههين 

االبتدائية تم اختيارهم بصورة عشوائية ر وبعهد مهرور أُسهبوعين مهن التطبيهق األول تهم إعهادة 

التطبيق على العينة نفسهار وقهد اسهتعمل معامهل ارتبهاط بيرسهون بهين درجهات التطبيهق األول 

( لمقيههاس 20ر1لمقيههاس ادارة الههذات ,و) ( 25ر1والتطبيههق الثههانير إذ يبلههل معامههل الثبههات )

انمهههههاط الضهههههبط الصهههههفير وههههههذا يهههههدل علهههههى أنع المقياسهههههين يتمتعهههههان بالثبهههههات. إذ يشهههههير 

( يعهد مؤشهراً جيهداً 21ر1–21ر1( الى أنع معامهل الثبهات الهذي يتهراوح بهين )0223)دورانر

 (055: 0223لالختبار الثابت )دورانر

 طريقة االتساق الداخلي -

تم استخراد معامل الثبات بطريقه االتساق الداخلي من خالل استخدام معادله كرونباخ الفا 

( وهو معامل ثبات عال 22ر1الذات  بهذه الطريقة ) ادارةحيث بلل معامل الثبات لمقياس 

 (.26ر1بهذه الطريقة)  انماط الضبط الصفي ,بينما كان معامل الثبات لمقياس 

 الوسائل اإلحصائية :

قيقهههاً ألههههداف البحهههث الحهههالي اعتمهههد الباحهههث علهههى الحقيبهههة اإلحصهههائية للعلهههوم تح

( في المعالجات اإلحصائية كلها سواء إجهراءات التحقهق مهن الخصهائص (SPSSاالجتماعية 

السههايكومترية ألداتههي البحههث , أو اسههتخراد النتههائج , واسههتعمل الباحههث الوسههائل اإلحصههائية 

االختبار التهائي لعينتهين مسهتقلتين ,وt-testاالختبار التائي لعينة واحدة و نسبة االتفاق , ااتية:

t-testاالختبار الزائي , ومعامل ارتباط بيرسون , و. 

 

 :وتفسيرها عرض النتاةج

 :معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائيةالذات لدى ادارة التعرف الى الهدف االول: -

باستخدام االختبهار التهائي لعينهة واحهدة بههدف معرفهة  الباحثان للتحقق من الهدف الحالي قام  

داللة الفهرق بهين متوسهط درجهات العينهة  والمتوسهط الفرضهي للمقيهاس, حيهث كهان المتوسهط 

( 066ر00( , واالنحهراف المعيهاري) 091( والوسط الفرضي) 202ر030الحسابي للعينة )

 (6وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول )

 (4جدول )

نتيجة االختبار التاةي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفرق بين متوسط درجات العينة 

 والمتوسط الفرضي لمقياس ادارة الذات

 المتغير
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة 

 الحرية

مستوى                           القيمة التاةية

 الداللة
 الداللة

 الجدولية محسوبةال 

ادارة 

 الذات
 دالة 1915 1924 22.55 122 131 129244 ,152942 311

( تساوي ) 022وبدرجة حرية ) (13ر1القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )      

مما يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات العينة  والمتوسط ,( 26ر0
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الفرضي للمقياس وهذا الفرق لصالح متوسط درجات العينة ونستنتج من خالل ذلك أن 

,وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الهذلي المعلمين والمعلمات لدى مستوى ادارة الذات مرتفع

( ودراسة )بركات 9112( واختلفت مع دراسة )جابر 9106( ودراسة )الطهراوي 9101

9112.) 

 :معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائيةالضبط الصفي لدى انماط  الى التعرف:الهدف الثاني

ق بين ي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفراالختبار التائ الباحثان ستخدمتحقيقاً لهذا الهدف ا

(ر واظهرت النتائج أنع الفرق دال 013المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي البالل )

   ( يوضح ذلك. 2احصائياً بين المتوسطينر والجدول )

 (,جدول )

نتيجة االختبار التاةي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفرق بين متوسط درجات العينة 

 والمتوسط الفرضي لمقياس انماط الضبط الصفي

حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

دال عند  26ر0 02.306 013 226ر00 353ر091 911

مستوى  

 (13ر1)

الذي  يتم اتباعه مع التالميذ  المعلمينالمعلمين وويمكن تفسير هذه النتيجة من ان سلوك 

الصفي أسهم بشكل كبير في قدرتهما على ضبط التالميذ في الصف ر فسلوك المعلم والمعلمة 

فبقدر  من سلوكيات سواء داخل الصف او خارجه دوره في تحديد ما يقوم به التالميذيؤثر ب

ت ثيرا  وادارته بقدر ما تكون مؤثرة امعلى قيادة صفهين قادر والمعلمة ما تكون المعلم

ا التعليمية واإلدارية بكل ثقة ما على ممارسة مهامهمر مما يساعدهإيجابيا في ضبط التالميذ

يؤكد ( في نظريته الدراية والتنظيم. ما ذكره )جالسرو( 950: 9110وكفاية واقتدار )الحلور

تدخل تدخال سريعا عند حدوث أي سلوك ف نها ي بحكم طبيعة عملها مع التالميذ علمان الم

تعامل مع األهم اذا حدث اكثر من سلوك خاط  ف نه ي عالج الموقف اماليغير مرغوه فيه 

نحرافات المعيارية وقد تم حساه المتوسطات الحسابية واال(. 012: 9112أوال)الهنداوي ر

( يوضح 2شادي والتوبيخي والتسلطي ( لتحديد رتبة كل نمط والجدول )لالنماط الثالثة )االر

           ذلك

 (4جدول )

 المتوساطات الحسابية واالنحرافات المعيارية النماط الضبط الصفي الثالثة

 درجة الممارسة االنحراف المعياري الوسط الحسابي  النمط الرتبة

 متوسطة 1.65 5.2 االرشادي 0

 متوسطة 1.32 5.3 التوبيخي 9

 منخفضة 1.92 9.6 العقابي 5
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ان نمط الضبط الصفي )االرشادي الوقائي  (  ( يتضح2ومن خالل االطالع على جدول )

وكان النمط السائد لدى المعلمين والمعلمات ,ويليه بالمرتبة الثانية  االولىالمرتبة احتل 

مع دراسة النتيجة  تتفق)النمط التوبيخي ( بينما احتل )النمط العقابي( المرتبة االخيرة ,و

 (.9112( ودراسة )الحراحشة والخوالدة 9110)الحلو 

لدى معلمي ضبط الصفي الانماط الذات و ادارةالعالقة بين التعرف الى : ثالثالهدف ال

وانماط الذاتر  ادارةالبحث ) العالقة بين متغيري للتعرف على المرحلة االبتدائية ومعلمات

د العالقة االرتباطية بين معامل ارتباط بيرسون إليجا استعمل الباحثان (الضبط الصفي

 البحث ر واتضح ان معامل االرتباط بين: متغيري

  ( وهههي عالقههة موجبههة طرديههة 32ر1الصههفي يسههاوي )الضههبط انمههاط و ادارة الههذات

الهى ان ادارة الهذات بابعادهها المختلفهة لهها اثهر فعهال علهى فسهير ههذه النتيجهة ويمكن ت,

كمها انماط الضهبط الصهفي ,فهادارة الهذات تجعهل المعلهم والمعلمهة يتحكمهوا بانفعهاالتهم 

لهرغم مهن ذلهك يمكهن تنظر النظرية االجتماعية الى الفرد على انه ظاهرة معقدة على ا

التنبؤ بها بكفهاءة علهى أسهاس التفاعهل الحتمهي المتبهادل بهين التكهوين البيولهوجي للفهرد 

واتخههاذ القههرارات وعملياتههه النفسههية الداخليههة وبههين البيئههة التههي يعههيش فيهههار وينبغههي ا

السليمة في حياتهم , وايضا لديهم الدافعية لمواجهة مشهكالتهم , كمها تمكهنهم مهن اقامهة 

قات اجتماعية ناجحة مع االخرين من خالل معرفهة مشهاعرهم وانفعهاالتهم , وهنها عال

ان النجاح للمعلم والمعلمة يتوقف على ادارتهم لذواتهم جيدا مما يهنعكس علهى قهدرتهم 

 على الضبط الصفي في المؤسسة التعليمية .

 اما نتيجة عالقة مفهوم ادارة الذات مع كل نمط من انماط الضبط الصفي هي :    

 ( وههي عالقهة موجبهة طرديهة أي كلمها 1.52ادارة الذات والهنمط االرشهادي يسهاوي )

 ,زاد ادارة الهههذات زاد الهههنمط االرشهههادي لهههدى معلمهههي ومعلمهههات المرحلهههة االبتدائيهههة 

ميههل الههى اتبههاع الههنمط يههه ادارة لذاتههه يسههير هههذه النتيجههة بهه ن معلههم الههذي لدويمكههن تف

 . التالميذ داخل الصف مع االرشادي في تعامله

 ( وههي عالقهة عكسهية أي كلمها زادت -90ر1ادارة الذات مع النمط التوبيخي يساوي )

 مع التالميذ .ادارة الذات قل النمط التوبيخي لدى المعلمين والمعلمات 

 ت ( وهههي عالقههة عكسههية أي كلمهها زاد-92ر1يسههاوي ) ادارة الههذات والههنمط العقههابي

 .لدى المعلمين والمعلمات مع التالميذ  قل النمط الفوضوي ادارة الذات

( لكونهها اكبهر 022( ودرجهة حريهة )13ر1وهذه القيم اعاله جميعها دالة عند مسهتوى )

      ( يوضح ذلك: 2( والجدول )122ر1من الجدولية البالغة )

 (2جدول )

 بيرسون للعالقة بين متغيرات البحثقيم معامل ارتباط 

 

 المتغيرات 

الضبط 

 الصفي

النمط 

 رشادياال

النمط 

 التوبيخي

النمط 

 العقابي

 1.92- -90ر1 1.52 32ر1 الذات ادارة
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 -51ر1 -53ر1 1.01 ________ الضبط الصفيانماط 

والنمط الضبط الصفي انماط الذات و ادارة وتشير النتائج الى ان طبيعة العالقة بين

هي  ين التوبيخي والعقابيالذات مع النمط ادارة اما عالقة ,هي عالقة طردية  رشادياال

نمطه توبيخي كون ف نه سوف ي قادر على ادارة ذاتهغير  عالقة عكسية أي كلما كان المعلم

 على ضبطهم في الصف.وعقابي  في تعامله مع التالميذ وغير قادر 

لهدى  وانمهاط الضهبط الصهفي ادارة الهذاتق فهي العالقهة  بهين الهدف الرابع: التعرف إلى الفر

 تبعاً لمتغير) الجنس ومدة الخدمة (:  معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية

االختبهار الزائهي بههدف معرفهة داللهة الفهرق فهي  انللتحقق مهن الههدف الحهالي اسهتخدم الباحثه

تبعها  ومعلمهات المرحلهة االبتدائيهةوانماط الضبط الصفي لدى معلمهي  ادارة الذاتالعالقة بين 

      (01حيث كانت النتائج كما موضحة في الجدول ) لمتغير الجنس ومدة الخدمة

 (11جدول )

لدى  ادارة الذات وانماط الضبط الصفينتاةج االختبار الزاةي لداللة الفرق في العالقة بين 

  الجنس, ومدة الخدمة يبحسب متغيرافراد العينة 

 المتغيرات

 

فئة 

 العينة
 العدد

قيمة 

معامل 

 االرتباط

قيمة 

فيشر 

 المعيارية

 القيمة
مستوى 

 الداللة

 الداللة

  الجدولية* المحسوبة

 19411 194,2 114 ذكور الجنس

191,4 

1924 

 غير دال (1915)
 19,22 19443 22 إناث

ممممممممممممممممممدة 

 الخدمة

(1-5) 19,35 19431 311 

 142 19,21 19232 فأكثر4 دال (1915) 39133

 0.26( =022( بدرجة حرية )1.13*القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )

 (01يتضح من الجدول)

( وههي اقهل مهن القيمهة  1.022أن القيمة الزائية المحسوبة البالغهة ) : ما يتعلق بمتغير الجنس

المعلمهين ( مما يعني ذلك عدم وجود فروق ذات داللهة إحصهائية بهين 0.26الجدولية البالغة ) 

ظهههر ان القيمههة  :أمهها فيمهها يتعلههق بمتغيههر مههدة الخدمههة,علههى وفههق متغيههري الجههنسوالمعلمههات 

(, ممهها  0.26( هههي اكبههر مههن القيمههة الجدوليههة البالغههة )  9.199الزائيههة المحسههوبة البالغههة )

ادارة الهذات وانمهاط الضهبط الصهفي لهدى افهراد قهة بهين يعني ذلك  إلى وجود فهروق فهي العال

ذين اله المعلمهين والمعلمهاتتعزى الى متغير مدة الخدمة وهذا الفرق في العالقة لصالح العينة 

 .ف كثر ( -6لديهم مدة خدمة ) 

 

 التوصيات

 في ضوء نتائج البحث نوصي باالتي :
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)المعلمين والمعلمات ( صياغة خطط واستراتيجيات تسعى لتطوير هذه الشريحة  -0

وتمكن مشاركتها الفعالة في المجتمع ,واستثمار اوقات فراغها في نشاطات تنمي شخصيتهما 

 وتطورها.

ضرورة عمل جلسات وورشات عمل لتطوير مهارات ادارة الذات لدى المعلمين  -9

 والمعلمات .

في التعامل  ضرورة االهتمام بتدريب المعلمين ذوي الخدمة القليلة على اساليب حديثة -5

 مع المشكالت الصفية .

ضرورة االهتمام بتنمية مفهوم الضبط الصفي االيجابي لدى التالميذ في الصف  -0

 الدراسي .

 

 المقترحات: 

 ما ي تي: يقترح الباحثان

بهاالتزان االنفعهالي لهدى المدرسهين والمدرسهات اجراء دراسة عهن ادارة الهذات وعالقتهها  -0

 . في المرحلة االعدادية

دراسة عن ادارة الذات وعالقتها مع متغيرات نفسهية منهها :الصهحة النفسهية ,وحهل  اجراء -9

 المشكالت ,واتخاذ القرار .

اجههراء دراسههة لبرنههامج ارشههادي او تهههدريبي لتنميههة مهههارات ادارة الههذات لههدى معلمهههي  -5

 المرحلة االبتدائية .

منهها :مههارات اجراء دراسة ارتباطية بين انماط الضبط الصفي ومتغيرات نفسهية اخهرى  -0

 الحياة , االساليب المعرفية , تنظيم الذات 

 اجراء دراسة على عينات اخرى مثال للمرحلة االعدادية او الجامعية . -3

 

 المصادر 

 اوال: العربية

ر دار 0ر طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(: 9110ابو عالمر رجاء محمود ) -0

 مصر. –النشر للجامعاتر القاهرة 

مهارة ادارة الذات وعالقتها (.9109مسلم ,محمود احمد ,والموافي ,فؤاد حامد )ابو  -9
( ,ص 50,ع ) بالتوافق المهني للمعلم ,مجلة بحوث التربية النوعية بجامعة المنصورة

 .033-031ص 

(. ادارة الذات وعالقتها بالذكاء االجتماعي في ضوء 9103,ياسرة ) ابو هدروس -5

االنظمة التمثيلية وبعض المتغيرات لدى عينة من الطالبات المتفوقات في جامعة 

 .012-562ص ص ( ,06)0, مجلة العلوم التربوية والنفسية بالبحريناالقصى ,

ر الروضة في دول الخليجالمكانة االجتماعية لمعلمة  :(0222اسماعيلر فؤاد فريد ) -0

 مكتبة التربية العربية لدول الخليجر الريا .
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ادارة الذات لدى ميرات المدارس الثانوية بمدينة مكة (.9113الثقفي ,ابتسام دره ) -3
 ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة ام القرى ,السعودية . المكرمة

( .ادارة الذات وعالقته بالتعليم الموجه ذاتيا لدى معلمي المدارس 9112) جابر,عيسى -6

 .033-090( ,ص ص 00,ع) مجلة بحوث التربية النوعية بمصرالمتوسطة بالكويت ,

المرشد النفسي الى اسلم التدريس لآلباء والدعات  :(0222جانر محمد صالح ) -2
 الطرفين للنشر والطباعةر الطائف. ر دار0ر طوالمعلمين ومن يهمه تربية ابناء المسلمين

انماط الضبط الصفي التي يمارسها (: 9112الحراحشةر محمد والخوالدة سالم ) -2
ر محافظة المفرقر المعلمون لحفظ النظام في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء قصبة

 (.5(ر ع)93مجلة جامعة دمشقر مج)

 تقدم األممر فلنبدأ من المدرسةاالنضباط أساس (: 9100الحكمي رعلي بن صديق ) -2

 ردور إدارة المدرسة والمعلمين في تحقيق االنضباط المدرسي .0رد

(: تصورات معلمي المدارس الحكومية االساسية 9110الحلور غسان حسين ) -01

مجلة جامعة النجاح والثانوية وطلبتها نحو انماط الضبط الصفي في شمال فلسطينر 
 (.0(ر ع)01ر مج)لالبحاث

)ترجمة  اساسيات القياس والتقويم النفسي في تدريس العلوم(: 0223ر رودني )دوران -00

 –خليل يوسف والخليلي وآخرون(ر دار التربية للطباعة والنشرر جامعة اليرموكر اربد 

 االردن.

االدارة المدرسية والصفية منظومة الجودة (: 9112الزهيرير ابراهيم عباس ) -09
 لنشر والتوزيعر القاهرة.ر دار الفكر العربي ل0ر طالشاملة

( : األساليب واالستراتيجيات الخاصة ب دارة الصف 9110السامرائي رمهدي صالح ) -05

 ( ر العراق بغداد .0رعلم االجتماع رع) المجلة العراقية للعلوم التربوية والنفسيةر 

 تربية االطفال والمراهقين المضطربين سلوكيا( .0222السرطاوي ,احمد ) -00

 ,االسكندرية ,دار الكتاه الجامعي .

 مهارات الحياة اضاءات في مسيرة التميز واالبداع(.9100السعودي ,خالد عطية ) -03

 ,عمان ,مطبعة السفير .0,ط

اساليب االدارية الصفية التي يمارسها (: 0222الشامير كاظم هاتف عبد االمير ) -06
منشورةر جامعة بغدادر كلية  ر رسالة ماجستير غيرمعلمو ومعلمات المدارس االبتدائية

 التربية ابن رشد.

,القاهرة ,دار  نظريات االرشاد والعالد النفسي(. 0220الشناوي ,محمد محروس) -02

 الغريب للطباعة والنشر والتوزيع .

ادارة الذات وعالقتها باالتزان االنفعالي لدى زوجات (.9106الطهراوي,جميل حسن ) -02
ماجستير غير منشورة ,كلية التربية , الجامعة ,رسالة في غزة  9100شهداء حره 

 االسالمية ,غزة .

ر دار المسيرة للنشر الشخصية في ضوء التحليل النفسي :(0229عباسر فيصل ) -02

 والتوزيعر بيروت.
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التواصل الصفي  :(9100عبد الهادير المزين سليمانر وسكيكر سامية اسماعيل ) -91
الثانوية بمحافظة غزة في ضوء بعض وعالقته بمشكالت االنضباط في المدارس 

 .المتغيرات

ر دار 9ر طاالدارة الصفية والمدرسية المنفرة(: 0222عدسر محمد عبد الرحيم ) -90

 االردن.-مجدالوي للنشر والتوزيعر عمان

االدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية (: 9110عطوي رجودت عزت ) -99
 ر دار الثقافة للنشر والتوزيع. 0ر طوتطبيقاتها العلمية

الضبط الصفي وحفظ النظام في مدارس دولة البحرين: (: 0223عالونةر شفيق ) -95
 (.6( ع )99ر دراسات العلوم االنسانيةر االردن مج)أ آراء المعلمين والتالميذ

نحو توافق افضل بين خصائص الفرد وبيئي العمل  :(0222علوير حسين محمد ) -90

 (.00(ر ع)06ر مج)ة العلوم االجتماعيةمجلوالتنظيمر 

ر تصميم وطباعة فينوس االدارة واالشراف التربوي :(9116علي ركريم ناصر ) -93

 للحاسبات والطباعة والترجمةر بغداد.

, القاهرة ,الدار العالمية  قوة السيطرة على النفس( .9100فاضل ,علي رمضان ) -96

 للكتب االنسانية .

السلوكيات غير المقبولة من  :(9100تحسين ) القحطانير نورهر وصبحار خولة -92

الطالبات واستراتيجيات االنضباط المستخدمة في القاعات الدراسية من وجهة نظر 

المجلة عضوات هيئة التدريس في االقسام االنسانية والعلمية بجامعة الملك سعودر 
 (.6(ر ع)5ر مج)الدولية التربوية المتخصصة

سفير للنشر  شركة ر األطفال بريا  المعلمة مرشد:  ( 0226علي )  لبن ر -92

 القاهرة .  -والتوزيع 

( . الصالبة النفسية وادارة الذات وعالقتهما بالصحة النفسية 9109محمود ,هويده ) -92

مجلة والنجاح االكاديمي في ضوء المتغيرات لدى طاله الدبلوم المهنية بكلية التربية ,
 (.300)00,دراسات عربية في علم النفس بمصر 

ر دار المسيرة للنشر مناهج البحث في التربية وعلم النفس :(9111ملحمر سامي ) -51

 االردن –والتوزيعر عمان 

ر مكتبة البحرين للنشر والتوزيعر طراز الشخصية :(9115المالحر نادر محمد ) -50

 المنامة.

,بيروت ,الدار العربية للنشر والتوزيع 0,ط فن ادارة الذات(.9110المهيري ,عبدهللا ) -59

. 

ر دار التعليم الجامعير ادارة الصف :(9100نخبة من الخبراء المتخصصين ) -55

 االسكندرية.

االدارة المدرسية وادارة الفصل اصول نظرية (: 9112الهنداوير ياسر فتحي ) -50
 .مصر –ر المجموعة العربية للتدريس والنشرر القاهرة 0ر طوقضايا معاصرة
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ادارة الذات وعالقتها باالبداع االداري لدى مديرات ( .9101الهذلي ,رخوة عمران ) -53
,رسالة  ومساعدات ومعلمات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهن

 ماجستير غير منشورة , جامعة ام القرى ,السعودية .
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 (1ملحق)

 مقياس ادارة الذات لدى معلمات ومعلمات المرحلة االبتدائية بصورته النهائية

 عزيزي المعلم..............المحترم

 عزيزتي المعلمة ..........المحترمة

  تحية طيبة:

يقوم الباحثان بدراسة علمية في مجال عملِك لهذا تضهع بهين يهديك مجموعهة مهن الفقهرات التهي 

بعملكم مهع التالميهذر ارجهو قراءتهها بهتمعن واإلجابهة عنهها بدقهة خدمهة للبحهث العلمهي.  ترتبط

توجههد إجابههة صههحيحة وأخههرى خاطئههة وان اإلجابههة ال يطلههع عليههها احههد سههوى  انههه ال علمهها

 الباحثان وال داعي لذكر االسم.

 طريقة اإلجابة:

الفقهراتر مهع مراعهاة ( في الحقل الذي تراه مناسباً وأمام كل فقرة من ضع عالمة ) 

 عدم ترك أية فقرة دون إجابة وعدم وضع عالمتين على فقرة واحدة.

 مثال:

 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

اتمتع بالصبر في جميع  -0

 المواقف

     

  

 

 

 معلومات عامة

      انثى                             الجنس    :         ذكر 

 

 سنوات   فما فوق( 6( سنوات                )3-0:) سنوات الخدمة عدد 

 

 شاكرين لكم ُحسن تعاونكم

                                                             الباحثان         

 ا.د.محمد كاظم جاسم الجيزاني     

  م.د.نظيمة رحيم الجاف                            

   

 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

      انجز المهام المطلوبة في الوقت المحدد -0
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 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

      اواضب بحضورالمحاضرا ت الدينية في المسجد  -9

      اخصص وقتا لترتيب بيتي يوميا  -5

      اخطط لمستقبل ابنائي  -0

      اخصص وقتا لترفيه ابنائي  -3

      احترم مواعيدي مع االخرين  -6

      احدد االولويات الداء المهام التي اقوم بها -2

لههدي قههدرة علههى تحديههد الوقههت المسههتغرق النجههاز  -2

 مهامي المختلفة 

     

      اتمتع بالصبر في جميع المواقف -2

      مزاجي س  في معظم االوقات -01

      من الصعب استثارتي انفعاليا -00

      لدي القدرة على طرد الحدث من ذاتي -09

أتصههرف بشههكل عصههبي عنههدما ينتههابني الملههل فههي  -05

 المدرسة

     

أسههيطر علههى نفسههي عنههدما انههزعج إثنههاء عملههي فههي  -00

 المدرسة

     

ألههوم نفسهههي أذا لهههم أتمكهههن مهههن تحقيهههق أههههدافي فهههي  -03

 الصف

     

      اهدئ انفعاالتي الناتجة عن اية مشكلة تواجهني -06

      يسعدني ان اكون مؤثرا في االخرين -02

      اتسامح مع من يس  لي  -02

      ارحب بقيادة المناقشات الجماعية -02

معهههي  امتنهههع عهههن الحهههديث ممهههع النهههاس المختلفهههين -91

  بالراي 

     

قههرارات تخهههص اتجنههب المواقههف التهههي اتخههذ فيهههها  -90

 االخرين

     

      يبوح لي اصدقائي باسرارهم الخاصة -99

      يطلب اصدقائي النصيحة مني عند الحاجة -95

      اتبع االخرين اكثر من قيادتي لهم      -90

      اشعر بالثقة بقدراتي في معظم االوقات -93

      انا غير را  عن نفسي  -96

      صائبة باستمراراتخذ قرارات  -92

      قدراتي تؤهلني للنجاح في الحياة -92

ال اضهههع نفهههس فهههي مواقهههف تقلهههل احترامهههي امهههام  -92

 االخرين

     

      اعرف طبيعة االعمال التي اجيدها  -51

      اكرر المحاولة عند فشلي بعمل ما  -50
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 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

      اثق بقدراتي للتعامل مع المشكالت  -59

      اصر على انجاز المهام التي بدات بادائها -55

      اكاف  نفسي عندما انجز مهامي الصعبة -50

      لدي قدرة على تجاوز الصعاه  -53

      استطيع تحقيق النجاح -56

      اجد صعوبة بمواجهة االحداث غير السارة   -52

      اميل الى ان احقق نجاحا يشيد به الجميع -52

      توجد اشياء تمنعني من تحقيق طموحاتي -52

      اتغلب على احداث السيئة بنجاح -01

 

 (3) ملحق

 مقياس انماط الضبط الصفي لدى معلمات ومعلمات المرحلة االبتدائية بصورته النهائية

 عزيزي المعلم..............المحترم

 عزيزتي المعلمة ..........المحترمة

  تحية طيبة:

الباحثان بدراسة علمية في مجال عملِك لهذا تضهع بهين يهديك مجموعهة مهن الفقهرات التهي  يقوم

ترتبط بعملكم مهع التالميهذر ارجهو قراءتهها بهتمعن واإلجابهة عنهها بدقهة خدمهة للبحهث العلمهي. 

توجههد إجابههة صههحيحة وأخههرى خاطئههة وان اإلجابههة ال يطلههع عليههها احههد سههوى  انههه ال علمهها

 ر االسم.الباحثان وال داعي لذك

 طريقة اإلجابة:

( في الحقل الذي تراه مناسباً وأمام كل فقرة من الفقهراتر مهع مراعهاة ضع عالمة ) 

 عدم ترك أية فقرة دون إجابة وعدم وضع عالمتين على فقرة واحدة.

 مثال:

 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

احمل التلميذ مسؤولية سلوكه غير  -0

 المناسب

     

  

 معلومات عامة

 الجنس    :         ذكر                                  انثى 

 

 

 (: 6( سنوات                )3-0عدد سنوات الخدمة )سنوات   فما فوق 

 

 شاكرين لكم ُحسن تعاونكم
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 الباحثان                                                                                

 ا.د.محمد كاظم جاسم الجيزاني 

       م.د.نظيمة رحيم الجاف                                                                         

 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

انقر على الطاولة بالقلم او اليد حتى يكهف التلميهذ  -0

 عن الشغب

     

اعههين مكانهها اخههر للتلميههذ المشههاغب للجلههوس فيههه  -9

  كنوع من العقاه المعنوي

     

اتحههدث مهههع التلميهههذ المشههاغب علهههى انفهههراد بعهههد  -5

  االنتهاء من الدرس 

     

اذا العقوبههة عليههه  اهههدد التلميههذ المشههاغب بايقههاع -0

   استمر في الشغب 

     

اصرخ في وجه التلميذ المشاغب حتى يكهف عهن  -3

   الشغب

     

اهمههل التلميههذ المشههاغب وال انتبههه لمهها يفعلههه فههي  -6

  اثناء الدرس

     

اتحههرك بههبطء باتجههاه موقههع التلميههذ المشههاغب مههع  -2

 الحفظ على سير الحصة الدراسية بانتظام

     

ارفع صوتي في اثنهاء الهدرس حتهى يكهف التلميهذ  -2

  المشاغب عن الشغب 

     

اوجههه نظههرة تحمههل معههاني اللههوم والتههاه باتجههاه  -2

 التلميذ المشاغب 

     

اههههدد التلميهههذ بهههان اخصهههم بعضههها مهههن درجاتهههه  -01

 المدرسية ان لم يتوقف عن الشغب 

     

احمهههل التلميهههذ مسهههؤولية سهههلوكه غيهههر المناسهههب  -00

 واطبق العقوبه عليه 

     

انبه التلميذ المشاغب عدة مرات حتى يكف نهائيا  -09

 عن الشغب 

     

احههههرم التلميههههذ المشههههاغب مههههن شههههاطات يحبههههها  -05

 )كالرياضة او السفرات المدرسية (

     

صهفية  اشغل التلميذ المشاغب مع زمالئه باعمهال -00

 اضافية )كالقراءة ,الرسم ,الكتابة (

     

امتهههدح السهههلوك السهههوي الهههذي يقهههوم بهههه التلميهههذ  -03

 )خاصة التالميذ المعروف عنهم بالشغب (

     

الوح بالعصها للتلميهذ المشهاغب حتهى يتوقهف عهن  -06

 سلوك الشغب 

     

     اضهههع اصهههبعي علهههى فمهههي اشهههارة منهههي للتلميهههذ  -02
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 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

 المشاغب كي يكف عن الشغب 

اتسامح مع التلميذ خاصة اذا كانت تصرفاته ذات  -02

  طابع بسيط

     

اوبل التلميهذ المشهاغب توبيخها افظيها بسهيطا لكفهه  -02

 عن الشغب 

     

اتعاون مهع ادارة المدرسهة فهي ايجهاد حهل جهذري  -91

   للعقاه الصفي

     

التلميهذ المشهاغب حتهى اوقع العقهاه البهدني علهى  -90

 يكون عبره لغيره من التالميذ

     

اشههههير للتلميههههذ المشههههاغب بههههالراس او اليههههد دون  -99

 المساس باستمرارية سير الحصة الدراسية

     

استدعي ولي امر التلميذ المشهاغب الهى المدرسهة  -95

لالستفسههار منههه عههن اسههباه تكههرار ولههده سههلوك 

 الشغب

     

التلميذ المشاغب من الحصة الدراسهية التهي احرم      -90

  يشاغب فيها

     

اناقش موضوع الشغب الصفي بشكل جماعي مع  -93

 تالميذ الصف

     

انوع في االنشطة واساليب التهدريس حتهى اليمهل  -96

  التلميذ من الحصة الدراسية

     

اخههرد التلميههذ المشههاغب مههن الصههف الههى مههدير  -92

 عقابهالمدرسة كي يتولى 

     

اتعمههد اضههفاء جههو مههن السههعادة والمههرح الزالههة  -92

 الملل من نفوس التالميذ

     

امتهههدح التالميهههذ الهههذين اليشهههاغبون فهههي الحصهههة  -92

 الدراسية حتى يتم االقتداء بهم 

     

احههر  تالميههذ الصههف علههى التلميههذ المشههاغب  -51

  كنوع من انواع العقاه المعنوي له

     

اتقههره مههن التلميههذ المشههاغب كههي اليتمههادى فههي  -50

  سلوكه

     

ال اسههمح للتلميههذ المشههاغب التمههادي فههي مناقشههتي  -59

  في اثناء الحصة الدراسية

     

اوجه نظرة تحمل معاني البدء في محاسبة التلميذ  -55

 المشاغب

     

افضههل اخبههار ولههي امههر التلميههذ فههي كههل مهها يفعلههه  -50

 ولده من مخالفات

     

اوضههح للتالميههذ فههي بدايههة العههام الدراسههي قههوانين  -53

  الضبط الصفي وحفظ النظام 
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