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 مدخل إىل مشهلة الدراسة:
 العجيج إلى باإلضافة حتخاؽاال لحجوث مباشخا سببا والسيشية الشفدية الزغػط "وتعتبخ     

 : في إجساليا ويسكغ الجراسات أكجتيا التي العػامل مغ
 .شخرية عؾامل  -1

 ػى لو إخبلصاو  بعسمو التداماو  انتساء األكثخ اإلنداف إف عمى الجراسات معطع اتفقت حيث
 يختأث تحت يقع الفخد ىحا الف ذلظو  العامميغ مغ غيخه مغ الشفدي تعخضا لبلحتخاؽ األكثخ
 مدتقبل اجل مغ وقتو يفشي الحؼ معمع السجرسة ذلظ مثاؿ فيو يعسل الحؼ العسل ضغط
 العامة تحقيق األىجاؼ إلىو  أذىانيع إلى السعمػماتو  السفاىيع إيراؿ إلى ويدعى تبلميحه

 العسل بسذكبلت بالتأثخ الشفدي لبلحتخاؽ معخضا نفدو يجج يجرسيا التي لمسػاد والخاصة
 .انجفاعوو  عصائو إحباط إلى ىوتدع تػاجيو التي

 .اجتساعية عؾامل -2
 في يديع الحؼ األمخ،االجتساعية السؤسدات عمى السجتسع فخاد شخؼ مغ االعتساد تدايج -أ

 مغ وىحا السصمػب السدتػػ  مغ اقل خجمات تقجيع في سببا الحؼ يكػف  الػضيفي العبء زيادة
 . الزغط زيادةوبالتالي  باإلحباط السػضف شعػر إلى يؤدؼ أف شأنو

 مجسػعة ىشاؾ أف حيث التعميع ميشة ومشيا االجتساعية السيغ ببعس السحيصة اليالة -ب
 : مشو السيغ ىحه مثل في العامميغ حػؿ تجور السجتسع معطع أفخاد فييا يذتخؾ التػقعات مغ
 .السيشييغ لجػ متػفخة السختمفة بجػانبيا السيشية الكفاءة إف -
 وليذ السيشي سببو قرػر أؼ وأف العامل مع لمتعاوف  كامل ستعجادا عمى السدتفيجيغ إف -

 .الخجمة مغ السدتفيج
 بيغ متػفخة والتعاوف  العسل روح إف حيث والتشػيع باإلثارة يترف السيشي العسل إف -

 .العامميغ
 .وبعسميع بيع الخاصة القخارات اتخاذ في وخاصة باالستقبللية يتستعػف  السيشييغ إف -
 الخجمات أفزل تقجيع في بالتدامو يتعمق فيسا السػضف جانب مغ استسخارية ىشاؾ إف -

 .تػاجيو التي العقبات الشطخ عغ وبغس لمسدتفيجيغ
 في أىسية ليا ونفدية أساسية حاجات مغ لمفخد يحققو لسا عامل أىعػ وى :وضيفية عػامل-3
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 الفخد حاجات تحقق وعجـ واالستقبللية، ػوالشس لمحات واالحتخاـ كالتقجيخ الفخد شخرية تكػيغ
 االحتخاؽ وبالتالي عسمو عغ رضاه عجـ في تديع سػؼ بالتأكيج العسل مغ يتػقعيا التي

 ( 15 ،14:  2113لعيذ إسساعيل:  ،بكخ دبابيؾ )بالشفدي".  
 استقخار إلى يذيخ إذ الشفدي، االحتخاؽ لتصػر ست مخاحل (1981) اتييدر يقتخح جيتو "مغ

 :اآلتية السفخغة الحمقة خبلؿ مغ عشو غيخ السعبخ اطاإلحب نتيجة االكتئاب
 اإلحباط -
 الغزب -
 االكتئاب -
 العجوانية -
 الشكػص -

 تتبع .بعجـ الكفاءةو  االجتساعية السشفعة بعجـ الذعػرو  الػاقع تجاه بالعجد االكتئاب يختبط
 تجاه يةعجوان بدمػكاتو أ ت( الحا عغ )الغزب بالحنب الفخد فيذعخ بالغزب السخحمة ىحه

 .عشيا معبخ غيخ بعجائيةو أ الدغةو  معمشة انتقادات شكل عمى تطيخ التيو  اآلخخيغ
 السدمشة، صبيانية كالذكػػ  أفعاؿ ردود إلى بالعػدة تتخجع التي الشكػص مخحمة تأتي ثع

 يخكدو  السذاكل حل فيتخؾ يدتدمع الفخد، بعجىا بو، اآلخخيغ العتخاؼ الجائسة الحاجةو  الثخثخة
 لو يدببػف  الحيغ األشخاص وأ مغ األماكغ يتيخبو  الخاصة أفعالو ردود عمى اىتسامو
 تجاه )بعج( مدافة بأخحو  العاـو  الذجيج الخضا يحجد بعجـ الحؼو  لجيو االكتئاب فيدتقخ ضغط،
 .أكثخ باإلحباط شعػره مغ يديج مسا اليخوب(... التغيب، السؤسدة ) اتجاهو  اآلخخيغ

 الفخد مػارد بيغ التػازف  اختبلؿ مغ السخحمة األولى بيتخز،و  ليشػفػ  مغ كل مؤخخا كحلظ ميد
 الدمػكاتو  االتجاىات مغ مجسػعة األخيخ لجػ ىحا تتصػر بعجىا )الزغط(،  الصمباتو 

 إرضاء في استيكامي باىتساـ وأ ميكانيكية بصخيقة متمقي الخجمة معاممة إلى كالسيل الدمبية،
 عمى تعسل دفاعية مقاومة كسيكانيدمات واالتجاىات الدمػكات تعتبخ ىحهو   .اآلخخيغ حاجة

 أجل مغ اآلخخيغ بيغو  بيشو مدافة الفخد يزع السخحمة ىحه ففي اإلنياؾ االنفعالي، تقميز
أنيا   إذ فعالة، غيخ مقاومة إستخاتجية وىي ،.الزاغط االجتساعي السحيط ضج حساية نفدو

 كشتيجة لحلظو  البيشذخرية لسذاكلا خصػرة مغ وتديج تخفيزو، مغ بجال الزغط مغ تديج
                          .الذخري" إنجازه يشقز وبالتالي أىجافو تحقيق في الفخد فعالية تقل
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 (158 ،157:  2111)مدياني فتيحة :                                              
 الى يحتاج عسل وكل ،السقجار نفذ يسمظ شخز كل إف إذ نػعو، في فخيج مػرد الػقت إف "

 وعمى الستاح، لمػقت استخجاـ  أفزلػ ى الػحيج الحل الحقيقي وإنسا شخاؤه، يسكغ وقت ال
 يعخفيا مغ ،وىشاؾ.الػقت استغبلؿ عسمية يجيخوف  كيف يتعمسػا أف رييغ والسجؼ االدارييغ

 خوتغيي تعجيل عمى آخخ شخراو أ كاف مجيخا الذخز قجرة تعشي سمػكية إنيا ميارات عمى
 واستغبللو بتجبيخ وقتو الخاصة حياتو فيو أ عسمو في يسارًسيا التي الدمبية العادات بعس
 .أمثل بذكل
 األشخاص سمػؾ لتغييخ اإلدارية األدبيات الييا تذيخ التي الدمػكية السيارات أىع ومغ     

 :يأتي ما
 جةالخار  السعػقات ضل في لمعسل الستاح الػقت عمى الديصخة في الذخز ميارات .9

 .إرادتو عغ
 بجاية تحجيج وعجـ والسػاعيج بالػقت االلتداـ عجـ مثل الدمبية العادات بعس تغييخ .2

 .ونيايتيا االشياء
 كانت ميسا مػاعيجىا في والػاجبات السياـ تشفيح عمى واالصخار االدارة قػة .3

 .الطخوؼ
 .شػعي وبذكل العسل جساعةو أ الذخكةو أ العسلو أ الػاجبو أ لمسيسة والػالء االلتداـ .4
 الشجاح عمى واالصخار اليػمية والسسارسات العادات في والختابة الخوتيغ كدخ .5

 .واالجتساعية واالقترادية الشفدية والسعػقات الطخوؼ كانت والتفػؽ،وميسا
 بو االلتداـ واحتخاـ وتقجيخه الػقتػ نح إيجابية واتجاىات ججيجة عادات اكتداب .6

 .بو االخخيغ واقشاع دائساً  سمػكاً  وجعميا
 .بالػقت االلتداـ عسميات تػاجو التي لمسذكبلت إيجابية بحمػؿ التفكيخ .7
 معشى وذات متعة ساعات لتكػف  والذيخية واالسبػعية اليػمية الحياة ساعات تػزيع .8

  الشافع".  والعسل والحيػية والستعة والسخح الجج مغ متكػنة
 (91:  2119دمحم :  تايو )صفاء                                                  

وتذتسل  ،أف االحتخاؽ يتصػر عشجما تكػف متصمبات العسل عالية ومػارد العسل محجودة "
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الستصمبات الػضيفية عمى الجػانب السادية واالجتساعية والتشطيسية لمعسل التي تتصمب الجيج 
والسػارد  االستشداؼ(.و البجني والعقمي السدتسخ، والتي تختبط بالتكاليف الشفدية )مثل اإلنياؾ ا

الػضيفية ىي الجػانب التي قج تديع في تحقيق األىجاؼ الذخرية، التي تداعج عمى تقميل 
 الذخري والتشسية.. ػالستصمبات الػضيفة مغ خبلؿ تحفيد الشس

ويسكغ الحرػؿ عمى ،االفتقار إلى الجعع االجتساعي ػوىشاؾ سبب آخخ ميع لبلحتخاؽ ى 
وىي مغ العػامل ذات  ،در مختمفة مثل السجيخ، الدمبلء والذخيظالجعع االجتساعي مغ مرا

 الرمة في تفديخ ضاىخة االحتخاؽ. 
اف العبلقة بيغ األشخاص والسجيخيغ  يسكغ إعتبارىا بسثابة حاجد ضج ضغط العسل، عمى 

وقج  ،مغ خبلؿ تقجيع التحجيات  لسػضف العسل وسبيل السثاؿ عغ شخيق إعصاء مبلحطات أ
عجـ وجػد دعع  اؽ نتيجة لمسذاكل التي قج يػاجييا السػضفػف مع اآلخخيغ،يشذأ االحتخ 

وعمى الخغع مغ أف االحتخاؽ ذات صمة بالعسل فإف الدواج ،األقخاف قج يديج خصخ االحتخاؽ
الجيج يسكغ أف تداعج السػضفيغ عمى التعامل مع ضغػط العسل ألف الػضع في السشدؿ 

 شبيعة داعسة".و ذ
(Henkens.K, Leenders.M:2010: 308, 309)                               

"وتدداد مدتػيات الزغط لجػ السسخضيغ عشج معالجة السديج مغ السخضى في نفذ عجد    
األمخ وفي الػقت نفدو،  الداعات كسا اف معجؿ تحػيل السخضى أصبح أسخع مغ الساضي.

 ،أقل تجريبا مغ الشاحية العسميةاالستعاضة بسسخضات  الحؼ يجفع السيشييغ السدؤوليغ الى
وقج عخفت ىحه العسمية باسع "التجخد مغ السيارة"،  السسخض العاـ،و ومداعجؼ التسخيس 

إجخاء آخخ لخفس ػ واالستخجاـ الستدايج لمسيارات األقل،العساؿ الذاممػف )العامػف( ى
ليا  ىحا باإلضافة إلى ضغػط إضافية  يتعخض السدتذفيات،و التكاليف يدتخجمو مجيخ 

اف العسل ساعات أشػؿ، بحؿ ،السسخضيغ حيث أنيع مدؤولػف عغ اإلشخاؼ عمى االنذصة
يديج مغ معجؿ إرىاؽ  ،السديج مغ الجيج، وفقجاف العسل، والتعامل مع أسخ السخضى السعشييغ

ىحا باإلضافة الى اف بعس السسخضيغ يذعخوف بالقمق بذكل متدايج عسا إذا  ،السسخضيغ
اف انعجاـ األمغ الػضيفي يزاؼ إلى قائسة الزغػط التي  ،ئفيع الخاصةكانػا سيفقجوف وضا

 ،ىحا وقج وجج أف إعادة الييكمة التشطيسية وتقميز الحجع والجمج،يػاجييا السسخضيغ اليـػ
نطخا ألف السػضفيغ  مغ السسكغ أف تكػف تجخبة مؤلسة لسعطع السػضفيغ يشجع عشيا قمق شجيج



 

 
 

 ) 23,) 

 عالقة االحرتام النفسي بهفاءة إدارة الوقت لدى العاملني يف جمال اخلدمات النفسية

 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

ومغ ثع فإف الزحايا والشاجيغ مغ إعادة التذكيل وتقميز يشتطخوف قخارات حػؿ مرائخىع 
وقج أضيخ الشاجيغ مغ عسميات إعادة الييكمة التشطيسية  الحجع يعانػف مغ كخب كبيخ

ىحا وقج صاغ نػيخ  ،وعسميات تقميز عجد السػضفيغ ردود فعل مذتخكة ليحه األحجاث
Noer بالغزب  سمت الستبلزمة الذعػرمخحمة "متبلزمة الشاجيغ "مغ أجل اإللساـ بيا، وقج ش

 واالكتئاب، والبلمباالة، واالستدبلـ، والقمق، وعجـ الخضا.
Burke and Leiterويقتخح بػرؾ وليتخ  ( وجػد صمة بيغ تجخبة إعادة الييكمة 9999) 
،وتقميز وخفس الكفاءة الذخرية والسيشية  إف التغييخات في ضخوؼ العسل، إلى جانب 

اجيغ يؤدؼ إلى انخفاض مذاعخ الشجاح  وإنجاز السياـ".ردود الفعل متبلزمة الش    
(Burke. R.J, Greenglass.E. R: 2001: 62).                           

األمخ ال يذسل فقط السسخضيغ الشفدييغ ولكشو يذسل كافة العامميغ في فخيق العسل     
متابعة تقجـ العسمية اإلكميشكي بػجو عاـ والسسخض الشفدي بذكل خاص النو مدؤوؿ عغ 

 العبلجية واإلشخاؼ عمى تصبيق األنذصة في إشار البخامج العبلجية السقتخحة.
"إف الستخرريغ في السػارد البذخية مسغ لجييع وعي عالي وانزباط ذاتي، وحققػا 
إنجازات، ومجتيجيغ وعمى درجة عالية مغ الكفاءة ويدداد احتساؿ تعخضيع لمعجد في أدائيع 

السذاعخ البلحقة مغ القمق والعرابية األمخ الحؼ يدع االحتخاؽ الذخري ".                                     في العسل و 
(Santos.A, etal: 2016: 4)                                                   " 

 ،السػضفيغ إف الثقافة التشطيسية بسثابة "العشرخ الجاذب" الحؼ يخمق جيج مػحج ألفخاد    
فإذا كانت الثقافة التشطيسية قػية، فإف ىحا يعشي اف السػضفيغ يكػنػا عمى عمع ومتػافقيغ مع 

  متػقع في الدياؽ التشطيسي. ػما ى
ومغ ثع يسكغ وصف اإلجياد الػضيفي عمى أنو رد فعل الفخد تجاه التحجيات في البيئة      

نتيجة تعخض الفخد لمزغط السدمغ، وفقا مخيفة وصعبة ويسكغ تفديخ االحتخاؽ  والتي تبج
يجب الشطخ إلى اإلجياد الػضيفي  Schaufeli and Enzmann (1998)لذػفيمي وإندماف

)ضغط العسل( واالحتخاؽ كبشيتيغ مشفرمتيغ ووفقا ليؤالء الباحثيغ، قج يشطخ إلى اإلجياد 
عادة ما تكػف التكيف والتي  الػضيفي عمى أنو عسمية مؤقتة تتصمب عمى السجػ القريخ

ومغ ناحية أخخػ فاالحتخاؽ نتيجة لزغػط العسل لفتخات  ،مرحػبة بأعخاض عقمية وجدجية
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ويسثل االحتخاؽ السخحمة الشيائية  ،عجدا مدمشا عغ العسلو شػيمة التي يسكغ أف تدبب خمبل ا
مغ االنييار ويسكغ أف تعدػ أساسا إلى عجـ التػازف في الذخرية والسصالب السيشية 

 ػعة عمى الفخد.السػض
( وججوا عبلقة بيغ الثقافة 2,,8) Lee and Changتذانغ و عمى الخغع مغ أف لي 

التشطيسية ومػاقف السػضفيغ عشج التعامل مع ضغػط العسل واالحتخاؽ، فإف الجراسات حػؿ 
تأثيخ الثقافة التشطيسية عمى اإلجياد الػضيفي واالحتخاؽ في مؤسدات اإلقامة لع تكغ غديخة، 

ة إلى القيسة السداىسة في ىحا التحقيق،ومغ ثع فإف القيع الثقافية التي تشدب الى إضاف
 السشطسات تشعكذ في الدمػؾ الدمػكي الفعمي أنساط األفخاد".

(Kokt.D, Ramarumo.R:2014: 1199, 1200)                                                            
رحة العقمية لجييع مدتػيات أعمى مغ االحتخاؽ مقارنة "اف العامميغ في مجاؿ ال   

بالسجسػعات األخخػ التي تعسل مع األشخاص مثل السعمسيغ، مسا أدػ إلى صعػبات في 
ويشبغي تسييد االحتخاؽ مغ الشاحية  ،االحتفاظ بالسػضفيغ في مجاؿ خجمات الرحة العقمية

خيخ مخحمة مؤقتة مغ زيادة االجياد السفاىيسية عغ اإلجياد"الزغط" السيشي؛ ويعتبخ ىحا األ
الشاجع عغ العسل. في السقابل، يذيخ االحتخاؽ إلى اإلجياد السيشي لفتخات شػيمة، حيث 

 السعتقجات تجاه العسل وسػء التكيف .
ىحا وقج تع اقتخاح اف االحتخاؽ يعج شائع في حالة التعامل مع العسبلء الرعب عبلجيع "مثل 

 (,2,9وباإلضافة إلى ذلظ فقج الحع كخوفػرد وآخخوف) إضصخاب الذخرية الحجية"،
Crawford et al. مسغ لجييع ميػؿ انتحارية يعج مخىق و أف العسل مع العسبلء العجوانييغ ا

في الػاقع، فإف ىحه الخرائز مػجػدة عادة لجػ الذخريات السزادة ، بذكل خاص
يغ ومع الذخريات الحجية لمسجتسع والذخريات الحجية لحلظ، األشباء يعسمػف مع السجخم

 قج يكػنػا أكثخ عخضة لبلحتخاؽ بالسقارنة مع السجسػعات األخخػ.
ويعتسج تقجيع خجمات عالية الجػدة عمى االحتفاظ بقػػ عاممة ماىخة، ولحلظ فسغ السيع تقميل 

وقج  ،مخاشخ االحتخاؽ لجػ فخيق العسل  مع العسبلء الحيغ يعانػف مغ الذخرية الحجية
إلى تحجيج عػامل الحساية ضج االحتخاؽ لجػ مسخضات الرحة الشفدية  سعت البحػث

  (Chandler.R. J, Etal: 2017:139)  السجتسعية".
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األمخ الحؼ يدمط الزػء عمى أىسية التشطيع الذخري والستسثل في إستغبلؿ الفخد األمثل 
ىحا باإلضافة إلى لسػارد العسل الستاحة بسا يتفق مع ما يستمظ مغ قجرات وميارت وإمكانيات 

 .اإلستغبلؿ االمثل لمػقت
( 5,,2إىخىارت وزيجيخت ) Ehrhart and Ziegert’s" ومغ ثع يسكششا االستعانة بشسػذج 

والحؼ يفدخ تأثيخ التشطيع الذخري عمى االحتخاؽ الػضيفي، ويرػر ىحا الشسػذج ثبلثة 
خاد والسشطسات )أؼ معالجة جػانب شاممة الشطخيات الفػقية التي تخكد عمى العبلقة بيغ األف

 البيئة، والسعالجة التفاعمية، والسعالجة الحاتية(.
 :معالجة البيئة الشغخية الذسؾلية

ومغ السفتخض أف تؤدؼ السػارد الػضيفية إلى تشذيط عسمية تحفيد السػضفيغ عمى      
ة في عبء استثسار أنفديع في أدائيع األدوار والحج مغ االحتخاؽ، وتتسثل السصالب البيئي

العسل السختفع، وضغط الػقت، وصخاع الجور، والدياسات التشطيسية، ىحا ويعج صخاع الجور 
متغيخ ميع في كبل الحالتيغ: إحتػاء البيئة عمى السعمػمات واإلفراح عغ اإلدراؾ الشفدي ػ ى

 الفخدؼ. 
ثع فإف ومغ  وعجـ تػافق الستصمبات مع الجور، -ويعخؼ صخاع الجور مغ حيث التصابق     

األشخاص ذوؼ التشطيع السشاسب فإنيع يذعخوف بانخفاض الرخاع في العسل بدبب تػافقيا 
ذوؼ التشطيع و مع السشطسة، في حيغ اف األشخاص اليجف يفتقجوف القجرة عمى التشطيع ا

 السشخفس يذعخوف بجرجات عالية مغ الرخاع 
 التشغيؼ الحاتي السشاسب يختبط سمبا برخاع الجور:

ا لشطخيات الجور، فاألفخاد الحيغ يشطخوف الى التشاقس مع البيئة قج يػاجيػا السديج وفق     
مغ الذظ )الحيخة(، ويكػف ىشاؾ السديج مغ الرخاع والغسػض في العسل،مسا أدػ إلى عجـ 

 إدراؾ صخاع الجور سػء الخضا عغ الجور، ومذاعخ القمق، وتذػيو الػاقع، اف الحؼ يحفد
الشاس يشطخوف إلى مديج مغ العػائق وتحجيات أقل ومػارد  لحؼ يجعلتشطيع الذخز األمخ ا

 العسل، مسا يؤدؼ إلى االحتخاؽ. 
نطخية حفع السػارد: عشجما تيجد متصمبات العسل  ويسكغ أيزا تفديخ ىحه اآللية مغ قبل     

صاؼ مػارد الفخد )عشجما تتجاوز السصالب السػارد( فإنيا تدبب في أزمة وتؤدؼ في نياية الس
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ولكغ إدراؾ صخاع الجور قج ال يؤدؼ مباشخة إلى البلمببلة لى االنياؾ الجدجؼ والعاشفي، إ
عجـ الكفاءة إذا كاف الشاس ججيخة وتذعخ باحتخاـ مغ قبل السشطسة. وتجخيبيا، االنياؾ و أ

يختبط إيجابيا بستصمبات الػضيفة)مثل العسل الدائج، وصخاع الجور(، في حيغ البلمببلة وعجـ 
                                                 (Tong.J, Etal: 2015:171)                 ليدت كحلظ". الكفاءة

وفي سياؽ صخاع الجور يججر بشا اإلشارة إلى اإلستغبلؿ األمثل لمػقت حيث أف صخاع الجور 
فالجور يذتسل عمى السياـ  ،عبارة عغ حالة اضصخاب وتعصيل لعسمية اتخاذ القخار ػى

فرخاع الجور يحجث عشجما يكػف عمى  ،واألنذصة التي يقـػ بيا الذخز في مجة معيشة
حيث اف التػفيق بيغ مدتمدمات العسل  ،عاتق الفخد إنجاز مياـ متعجدة في وقت محجد

ومتصمباتو ليذ بالسصمب الديل البديط إذ ال بج مغ إستثسار الػقت والتفكيخ في اآلليات 
الػاجبات السصمػبة مغ أجل تحقيق الكفاية االنتاجية وكحلظ مغ أجل السبلئسة إلنجاز السياـ و 

تجشب اإلخفاؽ في العسل األمخ الحؼ قج يديج شعػر الفخد بعجـ الكفاية الذخرية والتي تعج 
 مكػف ىاـ في االحتخاؽ الشفدي.

ة "ىحا وتدتخجـ إدارة الػقت كأداة تشافدية مغ قبل األفخاد والسشطسات في الثقافات الغخبي     
حيث يشطخ إلى الػقت عمى أنو سمعة خاضعة لمديصخة، وفي ىحه الثقافات )مثل أمخيكا 
الذسالية وأوروبا الذسالية(، فسغ السعتقج عسػما أف مسارسات إدارة الػقت سػؼ تؤثخ إيجابيا 
عمى الػضيفة الخئيديةمثل األداء الػضيفي، والخضا الػضيفي، واإلجياد الػضيفي، 

ت األدلة التجخيبية عمى اآلثار اإليجابية إلدارة الػقت تقترخ عمى والرحة،ومع ذلظ،كان
البيئة الثقافية الغخبية والتي يسكغ فييا افتخاض العبلقة بيغ إدارة الػقت والعػامل السختبصو بو 
ىشاؾ الثقافات اآلسيػية، واألفخيقية، وشخؽ األوسصية، وأمخيكا البلتيشية حيث ترػر الػقت، 

ػقت )اإلدراؾ الدماني(، قج تكػف مختمفة تساما عغ الثقافات الغخبية مثل كسا وبالتالي معشى ال
الحاؿ في الػاليات الستحجة وىحا يثيخ تداؤؿ عسا إذا كانت مسارسات إدارة الػقت تؤثخ ػ ى

بذكل إيجابي عمى نتائج العسل في الثقافات حيث يشطخ إلى الػقت بذكل مختمف. وفي ىحا 
فإف مصالبات إدارة الػقت بالثقافات غيخ الغخبية لع تجرس بذكل  الرجد، القجرة عمى تعسيع

االستخاتيجيات كامل وفي الػقت الحؼ ييتع فيو السجيخوف الغخبيػف بسبلئسة استخجاـ 
والتكتيكات العالسية القياسية بدبب ما لجييع مغ استخاتيجيات واقترادات التذغيمية، ووضع 

حاسسة تحتاج إلى الجراسة عساإذا كاف إلدارة الػقت  أفزل السسارسات السػحجة، ىشاؾ أىسية
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 .تأثيخ إيجابي عمى العسل ويسكغ تعسيع نتائجيا عمى البيئات الثقافية السختمفة"
  (Nonis.S. A, Etal:2005:410)                           

  مشهلة الدراسة: 
 التالية:اإلجابة عمى التداؤالت تتبمػر مذكمة الجراسة في محاولة      

 ىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ كفاءة إدارة الػقت واالحتخاؽ الشفدي؟ -9
"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التخظيطىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -2

 "التابع لستغيخاالحتخاؽ الشفدي"؟ اإلنياك البجني
خ إدارة الػقت" وبعج "التابع لستغيالتخظيطىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -3

 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخ الالمباالة وإضظخاب العالقات في العسل
"التابع لستغيخ إدارة الػقت" ؟ التخظيطىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -4

 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخ الذعؾر بانخفاض الكفاءة وضعف اإلنجازوبعج 
"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التخظيطشية دالة بيغ بعج ىل تػجج عبلقة ارتبا -5

 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخ عجم التؾافق السيشي وانخفاض قيسة العسل
"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التخظيطىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -6

 ؽ الشفدي"؟االحتخا "التابع لستغيخ السراحبات االجتساعية واألسخية
"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج لتشغيؼىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج ا -7

 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخاإلنياك البجني 
"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشغيؼىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -8

 االحتخاؽ الشفدي"؟ لستغيخ"التابع الالمباالة وإضظخاب العالقات في العسل 
"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشغيؼىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -9

 االحتخاؽ الشفدي"؟ ز "التابع لستغيخالذعؾر بانخفاض الكفاءة وضعف اإلنجا
"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشغيؼىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -,9

 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخق السيشي وانخفاض قيسة العسل عجم التؾاف
"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشغيؼىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -99

 االحتخاؽ الشفدي"؟ لستغيخ السراحبات االجتساعية واألسخية "التابع
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وبعج خ إدارة الػقت" "التابع لستغيالتشفيحىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -92
 "؟االحتخاق الشفدي اإلنياك البجني "التابع لستغيخ

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشفيحىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -93
 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخ الالمباالة وإضظخاب العالقات في العسل

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج حالتشفيىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -94
 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخالذعؾر بانخفاض الكفاءة وضعف اإلنجاز 

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشفيحىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -95
 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخعجم التؾافق السيشي وانخفاض قيسة العسل 

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشفيحج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج ىل تػج -96
 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخالسراحبات االجتساعية واألسخية 

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج  الستابعةىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -97
 ؟"التابع لستغيخاالحتخاؽ الشفدي" اإلنياك البجني

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج الستابعةىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -98
 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخ الالمباالة وإضظخاب العالقات في العسل

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج الستابعةىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -99
 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخ نجازبانخفاض الكفاءة وضعف اإل  الذعؾر

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج الستابعةىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -,2
 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخ عجم التؾافق السيشي وانخفاض قيسة العسل

ت" وبعج "التابع لستغيخ إدارة الػقالستابعةىل تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  -29
 االحتخاؽ الشفدي"؟ "التابع لستغيخ السراحبات االجتساعية واألسخية

 أهداف الدراسة:
 تيجؼ الجراسة إلى:    

 ،ديإصابة العالسيغ في قصاع الخجمات الشفدية باالحتخاؽ الشف العبلقة فيسا بيغفحز  -
جراسة السصخوحة وذلظ مغ خبلؿ محاولة اإلجابة عمى تداؤالت ال ،كفاءة إدارة الػقت لجييعو 

 سابقا.
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 أهنية الدراسة:.
 أىسية نطخية : -أ

 الشفدية لمزغػط تعخضو خبلؿ الفخد تريب نفدية ضاىخة الشفدي االحتخاؽ "يسثل     
 الطاىخة ىحه وجػد في وميسا بارزا تمعب دورا  ومتشػعة كثيخة أسباب وعػامل وىشاؾ السدتسخة

 الشفدية الزغػط بأف التأكيج إلى لشفذ يسيمػف ا عمساء فإف ىحا وعمى لمعياف، ومبلحطتيا
 بيشت الشفدي ولقج االحتخاؽ إلى تؤدؼ التي األسباب مقجمة في تقف الفخد ليا يتعخض التي

 مشيا مطاىخ خسذ في تتسثل والتي الشفدي االحتخاؽ أعخاض ،Curter 1994كارتخ سػزاف
 مغ والتخػؼ متكخرة وحػادث جدجؼ وألع مدمغ وإرىاؽ تعب صػرة في مطاىخ جدسانية

 السعمػمات تحميل صعػبة في تتسثل فكخية الجدساني، ومطاىخ االتراؿو أ بالعيغ الشطخ
 الذج في تتسثل وعاشفية واإلبجاع، الخمق عمى السقجرة وعجـ االنتباه وعجـ التخكيد وضعف
 وعجـ واالندحاب والخزػع الربخ عمى السقجرة وعجـ السفخشة والحداسية والعربي الشفدي

 والتفاعل االجتساعية التجسعات عغ االبتعاد في تتسثل واجتساعية الشفذ، ضبط القجرة عمى
 اآلخخيغ رغبات مغ بالتيجيج الفخد يذعخ حيث لآلخخيغ، وروحية وقت لجيو وليذ معيا

 ،ويذعخ باليأس وفي اليخوب التغييخ في وبخغب الذخرية القيع في باالنييارات ويراب
 فيو يكػف ػ وى العاشفي اإلرىاؽ الشفدي االحتخاؽ مكػنات أىع مغ ماسبلش أف أوضحت كحلظ
 االستسخار، يدتصيع وال ميدـو بأنو وبذعخ اآلخخيغ، مغ العاشفية بالصمبات ميدوما الفخد

 الثاني والسكػف  مشو، اآلخخوف  يصمبيا التي السداعجة تػفيخ عمى قادر غيخ بأنو يذعخ وكحلظ
 الصمب حدب شيء أؼ عسل ويحاوؿ الصمب حدب خاشيابيخوق الفخد ويكػف  السذاعخ تبمجػ ى

 الحتياجات مدتجيب غيخ الفخد يربح األسمػب ىحا تصػر وكمسا العاشفي التػتخ لتقميل
 تجاه الدالب الذعػر وباستسخار مشعدليغ يتخكػا  أف الحالة ىحه في يحبحوف  فإنيع لحلظ الشاس

 ويزيف اآلخخيغ بيا يعاممػف  التي الصخيقة عمى بالحنب وأ بالشجـ يذعخوف  فإنيع اآلخخيغ
 الحؼ اإلنجاز بشقز الذعػر ػى الثالث والسكػف  الشفدي، االحتخاؽ عسمية عمى آخخ عبئا ىحا

 لجييع فيشذا ميع غيخ دوره ضئيمة وأف مداىستو أف نفديا السحتخؽ  يخػ  عشجما يحجث
 .واإلحباط القيسة بقمة االحداس

 يتعامل أف عميو الرعب مغ يربح نفديا لسحتخؽ ا الفخد أف ،(Beverly 1998)ويخػ       
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 يػجج وىحا الذجيج والعجاء العاشفي االنفجار يحجث مسا األفعاؿ مغ ردود ويبالغ الشاس مع
 االجتساعية الحياة مغ يشدحب يجعمو وىحا العائمة وأعزاء باألصجقاء االتراؿ في صعػبة
 خمق نتيجة مدتشدفا العاشفي وف  السخد ويربح الشاس عغ واالبتعاد العدلة إلى ويسيل

 مثل األمخاض إلى ؤدؼ ت التي الجدجية السخونة تجىػر إلى باإلضافة متجىػرة عبلقات
 وصعػبة الحساس وفقجاف والدآمة بالتعب والذعػر الطيخ وآالـ واألرؽ  والرجاع البخد

 (46 ،45:  2111سساح مرظفى محجؾب : ،)خالج إبخاىيؼ حدؽ كخدي  التخكيد".
 يعج أحج  الحؼ الشفدي االحتخاؽ مػضػع عمى الزػء تدميط إلى الحاجة بخزت ا ومغ ىش" 

 والتي السيشية السؤسدات في العاممة البذخية الكػادر عمى الشفدية الخصيخة األزمات نتائج
 والحيغ ،مشيا يعانػف  الحيغ والشفدي لؤلفخاد والرحي االجتساعي الجانب في سمبًيا تؤثخ

 نذختيا التي الصبية اإلحرائيات وتذيخ ،بالفاعمية تتدع بصخؽ  سميعبع القياـ فييع يفتخض
 االضصخابات أف في العالع، الرحي الػضع حػؿ الدشػؼ  تقخيخىا في العالسية الرحة مشطسة

 % 50 بيغ ما تسثل األخخػ  الدمبية البيئية والطخوؼ بالزغػط صمة ليا التي الرحية
 مداعجة عمى تعسل التي السيغ بأف احثػف الب السعخوفة ويحكخ األمخاض كل مغ % 80و

 حج إلى يرل قج ضغصا مدتسخا تػلج االجتساعية، السداعجة بسيغ يمقبػنيا والتي اآلخخ
بيغ  تػافق ىشاؾ يكػف  ال عشجما يحجث قج والحؼ السيشة شبيعة عغ الشاتج الشفدي االحتخاؽ

 زاد البيئتيغ ىاتيغ بيغ بايغالت زاد وكمسا ،أدائو في يشخخط الحؼ الفخد وشبيعة العسل شبيعة
 , Maslach ماسبلش وأشارت ،عسمو مكاف في السػضف الحؼ يػاجيو الشفدي االحتخاؽ
 الطخوؼ في عػامل تتخكد مجسػعة في يكسغ الشفدي االحتخاؽ وأساس جحور أف إلى 9997

 اىخةض عغ عبارة ػفي العسل، لتشطيع اإلدارية والفمدفة التكشػلػجية والتصػرات االقترادية
 إلى يؤدؼ مسا العسل ضغػط مع التكيف عمى قجرتيع عجـ نتيجة السيشيػف  ليا نفدية يتعخض

 بالتػتخ والذعػر بالعسل االىتساـ فقجاف وبالتالي ،حل السذكبلت عمى القجرة بعجـ شعػرىع
 (182:  2115حذاني :  نؾار،سعاد زاد شيخ ) أدائو". أثشاء الشفدي

ة أىسيتيا الشطخية مغ خبلؿ تدميط الزػء عمى اآلثار الدمبية ومغ ثع تدتسج الجراسة الحالي
لبلحتخاؽ الشفدي وأىع تبعياتو الدمبية والستسثمة في إخفاؽ السخء في إدارة الػقت وفقجاف 

فعمى الخغع مغ أىسية ذلظ السػضػع في شتى مجاالت الحياة األسخية  ،الديصخة عميو
و يكتدب أىسية ذات شابع خاص في مجاؿ " اإل ان ،والسيشية واألكاديسية واالجتساعية
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الخجمات الشفدية" فالعاممػف في ىحا السجاؿ يتعاممػف مع مكػف غاية في الخصػرة واألىسية 
فإف صمحت وأستػت  ،سعادتوو الشفذ البذخية والتي سيتختب عمييا شقاء االنداف أ ػوى الأ

ف لع يتحقق ليا الدػاء يربح تمظ الشفذ حطى االنداف بالتػافق الشفدي والتكيف السفقػد وإ
عراب و االنداف معخض لئلصابة بأشكاؿ متشػعة مغ االضصخابات الشفدية سػاء ذىاف أ

وإذا  ،إضصخابات سيكػسػماتية......إلخو إضصخابات الذخرية أ ومذكبلت سؤ التػافق أو أ
تداف كاف األمخ كحلظ يشبغي اف يتستع القائع بتقجيع الخجمات الشفدية بقجر مغ الثبات واإل

وأقرج بالكفاية االنتاجية "أداء السياـ والػاجبات السصمػبة مشو  ،اإلنفعالي والكفاية االنتاجية
وبسا أف فخيق العسل االكميشيكي يتكػف مغ "الصبيب  ،عمى أكسل وجو وفي الػقت السحجد"

الشفدي واالخرائي الشفدي واالخرائي االجتساعي والسسخض الشفدي" فإف كل مشيع مشػط 
وار محجدة، فالصبيب الشفدي يقجـ السداعجة السيشية الستخررة مغ خبلؿ العبلج بأد

الجوائي، في حيغ اف االخرائي الشفدي يقجـ الخجمات الشفدية مغ خبلؿ العبلج الشفدي 
 ،السعتسج عمى الكبلـ "مثل التحميل الشفدي والعبلج الدمػكي والعبلج السعخفي........"

تقجيسة لخجماتو الشفدية عمى تذجيع العسيل وزيادة دافعيتو مغ  ويعتسج االخرائي الشفدي في
أجل اإلقباؿ عمى العبلج الشفدي وتحفيد السخيس عمى الستابعة بعج إنتياء العسمية العبلجية  
ويداىع السسخض الشفدي في تشطيع الجمدات العبلجية الشفدية ومداعجة الصبيب الشفدي في 

يربح جسيع أعزاء الفخيق عخضو لئلصابة بستبلزمة ومغ ثع  ،تشطيع الجخعات الجوائية
االحتخاؽ الشفدي حيث انيع في كثيخ مغ األحياف يذعخوا اف االعباء والسياـ السشػشيغ بيا 

 أكبخ بكثيخ مغ الػقت الستاح الستاح إلنجاز تمظ األعباء.  
 أىسية تظبيقية: -ب

 تقجيع مجسػعة مغ التػصيات وترسيع بخامج إرشادية:     
: إلكداب أعزاء فخيق العسل اإلكميشكي أساليب فعالة وبشاءة لسػاجية الزغػط السيشية الأو 

  لسخحمة الدابقة لبلحتخاؽ السيشي. حيث أف التعخض السدتسخ لمزغػط السيشية ىي ا
األمثل حيث أف ػ : إكدابيع السيارات البلزمة التي تسكشيع مغ إدارة الػقت عمى الشحثانيا

 ي السخحمة الدابقة لفذل الفخد وعجدة عغ إدارة الػقت.االحتخاؽ الشفدي ى
: في حاؿ إصابة أحج أعزاء الفخيق باالحتخاؽ الشفدي، فإف األمخ يتصمب ترسيع ثالثا
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بخنامج عبلجي يعيغ السخء عمى تجاوز الذعػر باالستشداؼ الشفدي والذعػر بتبجد 
لديصخة عمى أفكارة بصخيقة وذلظ مغ خبلؿ الدساح لمعسيل با ،الذخرية وإنعجاـ الكفائة

 .تحدغ أداءه وتقمل شعػره بالسعاناة
 مصطلخات الدراسة:

 Time Managementأوال : مرظمح إدارة الؾقت : 
 بجءا سيتع تعخيف مرصمحي الػقت واإلدارة قبل تعخيف )إدارة الػقت(:    

لدخيع لمتغييخ، مقياس لمتغييخ، ومجة تدمدل األحجاث في مجتسع اليـػ والتدايج اػ ى : "الػقت
اصبح عامبل  -والػقت  -والتشػع، والتعقيج وبالتالي، فإف القجرة عمى التعامل مع التغييخ 

 حاسسا .
الػقت  ،ويسكغ تقديع الػقت الى فئتيغ رئيديتيغ الػقت السػضػعي والػقت الحاتي    

ما وعادة ،حخكة األرض حػؿ الذسذ ػما نقيذ عمى مجار الداعة. أصميا ىػ السػضػعي ى
نفدو ػ يشطخ إلى الػقت السػضػعي عمى أنو كسية ثابتة، أؼ أف سخعتو ىي ثابت وأنو ى

 ،ومع ذلظ، كسا سشخػ، حتى مجة الػقت السػضػعية يسكغ أف يكػف متغيخا،لجسيع الشاس
الصخيقة التي نتعامل بيا، واالستفادة مشيا، وإعادة معالجة سمدمة التغييخات ػ الػقت الحاتي ى

    (Harung.H. S: 1998: 406,407) في حياتشا ".
 السجة عغ ويعبخ عاـ بذكل اإلنداف يقزييا التي الحياة عغ يعبخ كسفيػـ "والػقت 

 السحجدة. واألنذصة لؤلعساؿ السخررة
 :الؾقت أنؾاع
 فيشاؾ الػقت، دراسة في اتباعيا يتع التي السجاخل حدب الػقت أنػاع ترشيفات تعجدت    
 حيث مغ أؼ يػموو أ عسمو أثشاء الذخز يقزييا أف يشبغي لتيا لمداعات وفقا قدسو مغ

 قدسو مغ ومشيع تعقجىا، ودرجة الكػف  ضػاىخ حدب قدسو مغ ومشيع االستخجاـ، شبيعة
 . والبلمببلة لمتفاؤؿ وفقا قدسو مغ ومشيع عجمو، مغ الػقت في التحكع بحدب

 رئيدة أنػاع أربعة تزسغ والحؼ (2008) جفخ  إليو أشار ما الػقت تقديسات أفزل ومغ
 :ىي لمػقت

 والتخصيط والتحميل لمتفكيخ السخرز الػقت ػوى : Creation Time اإلبجاعي الؾقت . 
 .اإلدارية األنذصة أثشاء ويسارس اإلنجازات وتقييع العسل وتشطيع لمسدتقبل
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 ءالبج تدبق التي الدمشية الفتخة ويسثل : Preparatory Time ) اإلعجاد( التحزيخؼ  الػقت
 قاعاتو أ معجات تجييدو أ معيشة حقائقو أ السعمػمات جسع في تدتغخؽ  وقج العسل، تشفيح في

 .العسل تشفيح بجء قبل عامة مدتمدماتو أ خبلتو أ
 الحؼ العسل تشفيح في تدتغخؽ  التي الفتخة ويسثل Productive Time :اإلنتاجي الؾقت . 

 استثساره ويتػقف تحزيخؼ،ال الػقت في لو والتحزيخ اإلبجاعي، الػقت في لو، خصط
 في السدتغخؽ  والػقت التشفيح في السدتغخؽ  الػقت بيغ السػازنة قجرة عمى الرحيح بالذكل
 .والتحزيخ اإلبجاع

 عامة فخعية لشذاشات السخرز الػقتػ وى In- directtime :السباشخ غيخو أ العام الؾقت 
 وحزػر االجتساعية لسدئػليةكا بالغيخ السشطسة عبلقة وعمى السشطسة مدتقبل عمى أثخ ليا

   معيشة". مؤسدات افتتاحو أ ىيئاتو أ بسشطسات واالرتباط الشجوات
    (33 ،32:  2113الحزيبي: الخحسؽ عبج بؽ إبخاىيؼ،حسخون  غزيان هللا )ضيف    

وفي قامػس    ،9985مقجار مغ الدماف قجر ألمخ ما السعجع الػسيط  ػ: ىالؾقت"  
Webster مجسػعة أحجاث متتابعة مغ الساضي لمحاضخ فالسدتقبل ومغ  يعخؼ الػقت بأنو

خرائرو، انو مػرد عادؿ، وغيخ متحيد، يسمكو الجسيع بشفذ السقجار. وال يسكششا االحتفاظ 
 بو بأية وسيمة تخديغ معخوفة، وال يسكغ استخداد ما فقج مشو.

ذخية والسادية في : ىي "حريمة العسميات التي يتع بػاسصتيا وضع اإلمكانيات الباإلدارة
خجمة أىجاؼ عسل مغ األعساؿ، واإلدارة تؤدؼ وضيفتيا مغ خبلؿ التأثيخ فى سمػؾ األفخاد. 
كسا تعخؼ بأنيا "الػصػؿ إلى اليجؼ باستعساؿ أحدغ الصخؽ في تفعيل القػػ البذخية 

قيقة لسا السعخفة الج كسا تعخؼ بأنيا ،والسػارد الستيدخة بأقل ما يسكغ مغ الجيج والػقت والساؿ
ػمػف بعسميع بأحدغ شخيقة وبأقل كمفة التأكج مغ أنيع يقتخيج مغ الشاس أف يعسمػه، ثع 

 مسكشة"
بأنيا: إدراؾ أىسية الػقت ومعخفة عشاصخه وخرائرو، ثع وضع ججولة  ُعخفت إدارة الؾقت

وسخعتيا، وتػضيح األعساؿ السصمػب تشفيحىا،  زمشية عسمية تحجد آلية صخؼ عشاصخ الػقت
كسا ُعخفت إدارة الػقت بأنيا:  ،ختيب تمظ األعساؿ والػقت البلـز ليا بصخيقة مخنة ومتشاسقةوت

أسمػب استغبلؿ الػقت بفاعمية مغ خبلؿ وجػد عسمية مدتسخة مغ التخصيط والتحميل والتقػيع 
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لجسيع الشذاشات التي يقـػ بيا السجيخ خبلؿ ساعات عسمو اليػمي، بيجؼ تحقيق فعالية 
 استثسار الػقت الستاح لمػصػؿ إلى األىجاؼ السشذػدة. مختفعة في

: ىي تشطيع اإلشار الدمشي بسا يتبلءـ مع ألػاف العسل واإلنجاز برػرة إدارة الؾقت
وأيزا  ،إنيا عبارة عغ تشطيع العسل والديصخة عمى مجخياتو وفق محجد زمشيو اقترادية، أ

ىي االستخجاـ األمثل و أ ،ج محجدةالحياة وفق قػاع تعخؼ عمى أنيا محاولة جادة لتدييخ
 (36:  2115) نيان نامق صابخ : . لمػقت" 

: ىي عسمية تعديد فاعمية استخاتيجيات استخجاـ الػقت بصخيقة ذكية إلنجاز إدارة الؾقت" 
األىجاؼ، وإنفاؽ الػقت في األعساؿ األكثخ أىسية، وتخريز الػقت لمحرػؿ عمى أكبخ 

بأنيا: األنساط الدمػكية التي يسارسيا السجيخوف الستخجاـ  وُعخفت إدارة الػقت ،عائج مشو
 الػقت بفاعمية إلنجاز األعساؿ بأسمػب اقترادؼ وفي الػقت الرحيح".

 (83:  2112)صبخية مدمؼ اليحيؾي :                                                 
دراؾ الػاعي لمػقت واالستخجاـ "وتُعخؼ ميارة إدارة الػقت: بأنيا قجرة رجل اإلدارة عمى اإل

األمثل لو بتخصيط وتشطيع ومتابعة وإنجاز االنذصة الستعمقة بيا بسياـ اإلدارة بكفاءة وفاعمية 
 لتحقيق أىجاؼ السشطسة، ومغ ىحه السيارات :

التخصيط: ىي البخمجة الدمشية لؤلىجاؼ والكيفية التي يشبغي اف يشفق فييا  - أ
مكتػب يتزسغ قائسة بالسياـ واالىجاؼ السخاد وذلظ بػضع ججوؿ زمشي  ،الػقت

 تحقيقيا لمػصػؿ إلى االستغبلؿ الفعاؿ لمػقت.
التشطيع: كيفية تشطيع السجيخ لػقتو وبيئتو حتى تربح أكثخ فاعمية في  - ب

استخجامػقتو والقجرة عمى وضع ججوؿ زمشي يداعج عمى تحقيق االىجاؼ وتحجيج 
وتػزيع السقجار الستاح مغ  ،ساؿ الخوتيشيةاألولػيات وضبط الػقت واإلقبلؿ مغ االع

 الػقت عمى األعساؿ السختمفة بالذكل األمثل.
الستابعة: ىي عسمية شاممة ومتكاممة ال مغ أجل الشطخة العبلجية لؤلمػر ولكغ  - ت

لمػقاية مغ الخجػع الى نقصة البجاية لتفعيل استخجاـ الػقت وإستغبللو بذكل سميع 
 (114 ،113:  2111تاح : )إيسان الديج عبجالف وعمسي.

وتُعخؼ بأنيا الكفاءة في استخجاـ الػقت الستاح إلنجاز السياـ بكفاءة وفاعمية وحل 
انيا  ،السذكبلت الفشية والتشطيسية السعقجة بصخيقة أذكى وجيج أقل لتحقيق األىجاؼ
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عسمية تخصيط وتشطيع وتػجيو ورقابة بسا يسكششا مغ اختيار الذئ الرحيح السخاد 
 والقياـ بأعساؿ كثيخه في وقت قريخ".عسمو 

 (224 ،223:  2113)مخوة ماىخ خالج قؾطو:                           
"إدارة الػقت ىي "فغ وعمع االستخجاـ الخشيج لمػقت، وىي عمع استثسار الدمغ بذكل فعاؿ 

االتراؿ وىي عسمية قائسة عمى التخصيط والتشطيع والتشديق والتحزيخ والتػجيو والستابعة و 
تختبط و وىي عسمية كسية ونػعية مًعا في ذات المحطة، وىي عسمية ال تشطخ إلى الساضي أ

بالحاضخ، وإنسا ىي أساًسا مػجية إلى السدتقبل وتقـػ باستذخاؼ آفاقو والتشبؤ بو والػقػؼ 
عمى مداره واتجاىاتو والجروب السختمفة السػصمة لؤلىجاؼ، ومغ ثع فإف الصخيق إلى 

يخكد عمى حدغ اختيار بجائل الحاضخ واتخاذ الحاضخ لقاعجة انصبلقإلى السدتقبل 
السدتقبل، فحدغ إدارة الػقت في السدتقبل تعشي التخصيط لحلظ في الحاضخ وعسمية 
التخصيط في إدارة الػقت تعشي الديصخة شبو الكاممة عمى كل شيء، فإدارة الػقت ىي إدارة 

غ إدارتو وبذكل فعاؿ، فأنشا لغ نحدغ إدارة أؼ ألنجر عشرخ متاح لمسذخوع، فإذا لع نحد
عمى وضع  –أًيا كاف مػقعو السيشي  –شيء، وتعخؼ الباحثة إدارة الػقت بأنيا قجرة الفخد 

األولػيات وتختيبيا، وإدراؾ مزيعات الػقت والقجرة عمى ضبصيا وتفػيس الدمصة وإدارة 
الكمية التي تحرل عمييا السفحػصات الجرجة ػ الحات، أما التعخيف اإلجخائي إلدارة الػقت في
 عمى مقياس إدارة الػقت السعج ليحا الغخض". 

 (63 ،62:  2111)سسيخة بشت عبج هللا بؽ مرظفى كخدي:                           
"إف إدارة الػقت تعشي إدارة الحات ألف مغ ال يدتصيع إدارة ذاتو ال يدتصيع إدارة وقتو ووقت 

حات تذبو إدارة أؼ شيء آخخ فيي تتصمب، ميارات التخصيط، التشطيع، اآلخخيغ، وادارة ال
التشفيح، الخقابة  في حقيقة األمخ تعشي ادارة الػقت ادارة الحات وليذ اليجؼ مغ ادارة الػقت 

ًا بل أف تدتخجـ الػقت لتحقيق أىجافظ أؼ أف تعسل بصخيقة أف تربح فعاال ججًا ومشتجًا، جج
عمى انيا الصخؽ والػسائل التي تعيغ الفخد عمى االستفادة القرػػ  أذكى وبجيج أقل، وعخفت

مغ الػقت في تحقيق األىجاؼ وايجاد التػازف في حياتو ما بيغ الػاجبات والخغبات 
 واألىجاؼ.

مػرد بل أقيع السػارد الحؼ يسخ ويشتيي مغ نفدو وال ػ كسا تع تعخيفيا عمى إف الػقت ى     
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كغ مغ خبلؿ تحميل استخجاـ الػقت عمى أساس مشتطع سػاء كاف استخداده ولو يسكغ إيقافو أ
 ذلظ داخل العسل أـ خارجو.

وىشاؾ مغ يعخؼ إدارة الػقت إنيا تعشي تحميل الػقت بصخيقة مشطسة مختبصا بتحميل      
العسل الحؼ يقـػ بو الفخد لكي يفكخ ويحجد أية األعساؿ تدتحق االىتساـ بيا وإعصاءىا 

وعخفيا باحث آخخ انيا إحجػ  فيح وتييئة الحيد السشاسب مغ الػقت لتشفيحىا،األولػية في التش
العسميات التي تسكغ مغ إنجاز السياـ مغ خبلؿ االستخجاـ الفعاؿ لمسػارد الستاحة وإنيا 
تتصمب االلتداـ والتحميل لكيفية قزاء الػقت كسا تتصمب التخصيط لكل خصػة مغ خصػاتو مع 

وتعخؼ بأنيا التخصيط الجيج لكيفية استثسار جيج يداعج ،ل لعشاصخهالستابعة وإعادة التحمي
 (91:  2119دمحم:  تايو )صفاء ".جية في أقل وقت وأقل جيج مسكغعمى تحقيق أعمى معجؿ لئلنتا

 الجيػد تمظ :بو ويقرج اإلدارة، مجاؿ في الحجيثة السفاىيع مغ الػقت إدارة مفيػـ "ويعج
 الحؼ باألسمػب والفاعمية بالكفاءة تتدع شخيقة ) الػقت سػرد )ال استخجاـ ىحا بتشطيع الخاصة

 في الحجيثة اإلدارة أف ،العسل ألىجاؼ األفزل اإلنجاز تحقيق في استخجامو مغ يسكغ
 الػقت الفخص واستثسار اغتشاـو أ السبادأة  بأىسية تؤمغ واالتراالت السعمػمات ثػرة عرخ

أشكاؿ  كل عمى القزاء ومحاولة بعيج حج إلى مشو اإلفادة يشبغي أساسيا مػردا باعتباره
 العسل أوقات وتخريز تػفيخ في الحجيثة اإلدارة تؤمغ كسا .إنتاج دوف  السدتقصع الػقت

 مغ تجعل والتي والسشاشط والفعاليات البخامج عمى لمتخكيد وتػضيفيا الخسسي واستثسارىا
 وجػدة وإنتاجية بكفاءة عامبلتيعم إنجاز عمى السخؤوسيغ ومؤثخا، وتداعج فعاال قائجا السجيخ
 تحقيق إلى يدعػف  الحيغ ىع السشتجيغ فاألفخاد عسل، لكل وعاء ػى الػقت وألف ،عالية

 كل لتحقيق قميل الػقت أف ويعمسػف  االىتساـ، بعيغ الػقت إلى يشطخوف  وىع الحيغ االنجاز،
 استثسار في جرةالق عمى يعتسج مجتسعاتيع سيخ وخط أدائيع، فتصػيخ ،تحقيقو يخيجوف  ما

 العرخ ىحا تدسية عمى يتفقػف  الجارسيغ مغ أف الكثيخ وبسا الجيج، بالذكل وإدارتو الػقت،
 تحقيقيا إلى مجتسع أؼ يصسح األىجاؼ التي تتحقق خبلليا مغ والتي اإلدارة، بعرخ

 لمسػارد استغبلؿ عامة عسميات برفة فيي اإلدارة، تعخيفات تعجدت وميسا .إلييا والػصػؿ
 وقت محجدة ضسغ أىجاؼ تحقيق بقرج مذتخكة، جساعية جيػد تشطيع خبلؿ مغ ستاحةال

عشاصخ  أحج بػصفو العسمية ىحه في مكانة الػقت عشرخ يجج وعشجىا وفاعمية، بكفاءة محجد
 (193 ،187:  2112الغامجي :  دمحم بؽ )عمى السباشخ".  وغيخ الخئيدية، اإلنتاج
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 دارة الؾقت:التعخيف اإلجخائي لسفيؾم كفاءة إ
"كسا يقيدو مقياس كفاءة إدارة الػقت لؤلستاذة الجكتػرة آماؿ عبجالدسيع باضة: تسثل إدارة 
الػقت لمفخد إدارة ذاتية لعبلقة الفخد بحاتو وعسمو وميامو كميا فيي ميارة شاممة حيث تذسل 

از واإلستفادة عمى التشطيع والتخصيط والتختيب والستابعة، وبحلظ تذسل إدارة الػقت عمى اإلنج
الكاممة بالدمغ السحجد لكل ميسة ويسكغ إنجاز أكثخ مغ ميسة في آف واحج حيث تجريب 

 الفخد وإستعجاده ونذاشو.
 وتذسل ميارات إدارة الؾقت عمى:       
 ميارة التخظيط: - أ

وتتزسغ تحميل السياـ السصمػبة مغ الفخد وتػفيخ البيانات البلزمة حػؿ كيفية 
حل السذكبلت وغيخىا بسعشى تحجيج و تاح لئلنتياء مغ السياـ أاستخجاـ الػقت الس

سجبلت يػمية و االىجاؼ والػقت السصمػب ليا ويتع ذلظ مغ خبلؿ أجشجات ا
 وأسبػعية وشيخية وستػية بسعشى قريخة األمج وشػيمة األمج.

 ميارة التشغيؼ: - ب
لػيات بجقة ويتع في تمظ السيارة التحجيج الجقيق لؤلىجاؼ السصمػبة والتختيب لؤلو 

 ويتع ذلظ بػضع ججاوؿ زمشية لمسياـ وتختيبيا. ،لؤلفخادو والسياـ سػاء لمحات أ
 ميارة التشفيح: - ث

ويقرج بيا تشفيح ما تع تحجيجه زمشيا وأدائيا في الخصػات الدابقة مع وجػد 
أؼ تشفيح الخصة الدابقة حدب األولػيات واألىسية الحاتية والعامة سػاء  ،الحاضخ

 لبلسخة وغيخىا مغ الستغيخات في حياتشا. وسيشة ألمو لآلخخيغ أ
 ميارة الستابعة : -د

ويقرج بيا متابعة التشفيح وتصبيق السعاييخ السحجدة سابقا ومجػ االنحخاؼ عغ 
وايزا قياس مجػ التقجـ في  ،الخصة والتقييع السدتسخ مغ تحميل وتخصيط ومتابعة

تحجيج الدمغ البلـز لكل و والتختيب أتشفيح السياـ واألىجاؼ مسا يحقق أعادة التشطيع 
 أداء مع مبلحطة التصػيخ في األداء".و ميشة أ

 (6 ،5:  2118)آمال عبجالدسيع باعة:                                       
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  Psychological Burnout ثانيا: مرظمح االحتخاق الشفدي:
غيخ السحتسمة ويشتج عشو آثار  رد فعل لطخوؼ العسلو اإل إنعكاس أػ " االحتخاؽ الشفدي ما ى

عجيجة: مشيا: تجني اإلحداس بالسدؤولية، وإستشفاذ الصاقة الشفدية، والتخمي عغ السثاليات، 
ونقز فاعمية األداء وكثخة  ،وزيادة الدمبية، ولـػ اآلخخيغ في حالة الفذل، وقمة الجافعية

عجدا مغ األعخاض التي  التغيب عغ العسل وعجـ اإلستقخار الػضيفي، وإلى جانب ذلظ يحكخ
واإلحداس بالتعب واإلجياد  ،تتختب عمى االحتخاؽ الشفدي: مشيا األحداس بالحنب والمـػ

، وتجشب التحجث مع الدمبلء في شؤف العسل، والحاتية السصمقة والذظ".     واإلنياؾ معطع اليـػ
 (347، 346: 1995:دمحم اهللاد)عادل عب                                             

"ويعج مفيـػ االحتخاؽ الشفدي مغ السفاىيع الحجيثة ندبيا في مجاؿ دراسات الرحة الشفدية 
وإف كانت نذأتو االولى مختبصة بسجاؿ الخضا الػضيفي وضغػط  ،وعمع الشفذ االكميشيكي

وإدارة كسا أف تصبيقاتو األكثخ إنتذارا مازالت شجيجة االرتباط بسجاالت التشسية البذخية  ،العسل
اإل أف ىشاؾ العجيج مغ السؤشخات ضيخت في سياؽ دراسات  ،األعساؿ والتصػيخ السؤسدي

واف معطع  ،عجيجة تؤكج عمى أف ىحا السفيـػ قج إنتدع مغ سياقة الشفدي األكثخ عسقا
 ،والبشية العاممية لو–إف صح التعبيخ  –أعخاضو و الجراسات التي تتشازلو تخكد عمى مطاىخه أ

استجابةإندانية فخيجة ػ سزسػف الشفدي والصبيعة الػجػدية السسيدة لو مغ حيث ىوتتجاىل ال
  تقجيخا لعصائو".              و ألحجاث ضاغصة يعاني مشيا الفخد دوف أف يتػقع مخدودا إيجابيا لجيػده أ

 ( 521:  2113)إيسان فؾزي سعيج شاىيؽ:                                            
حالة مغ اإلجياد البجني، والحىشي والعربي واالنفعالي، والتي  ػى :تخاق الشفدياالح" 

تحجث نتيجة لمعسل مع بعس األفخاد مثل ذوؼ الحاجات الخاصة، والتفاعل معيع لفتخة 
شػيمة في ميغ نفدية واجتساعية وصحية، وفي مػاقف تحتاج إلى بحؿ جيج نفدي، 

 وانفعالي، وجدجؼ مزاعف".
  .(129:  2117زيتؾن، عرام حديؽ الرقخ: ؾ )جسال عبجهللا أب                        

"ويخػ باحثػف آخخوف أف االحتخاؽ الشفدي ىػالسحرمة الشيائية أوالسخحمة السأساوية       
 عخض مغ أعخاض الزغػط الشفدية. ػ الستصخفة لمزغػط، أؼ اف االحتخاؽ ى

دي بعجـ القجرة عمى التكيف مع ضغػط العسل فقج عخفا االحتخاؽ الشف ػأما اسبانيػؿ وكابت
والحياة الذخرية، وأف االحتخاؽ الشفدي ال يدبب أذػ لمذخز الحؼ يتعخض لئلصابة بو 
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فحدب، وإنسا إلى السدتفيجيغ الحيغ يتمقػف الخجمة أيزا، وانو يقمل مغ الصاقة الستػفخة 
 لستصمبات العسل والحياة الذخرية بذكل كبيخ".

 (14:  2113لعيذ إسساعيل : ،)بؾبكخ دبابي                                          
(، فيعخؼ االحتخاؽ الشفدي بأنو "استشداؼ جدسي وانفعالي، بذكل Mcbride"أما ماكبخايج )

 ،كامل بدبب الزغط الدائج عغ الحج، ويشتج عشو عجـ التػازف، بيغ الستصمبات، والقجرات
كسا  ،ر عمى التكامل مع أؼ ضغط إضافي في الػقت الحاليبحيث يذعخ الفخد ّأنو غيخ قاد
االحتخاؽ الشفدي، بّأنو حالة تتدبب Roth et Gold, 1994 يعخؼ كل مغ جػلج وروث 

عغ شعػر الفخد بأف احتياجاتو لع تمبي، وتػقعاتو لع تتحقق، ويترف بتصػر خيبة األمل، 
    ات.يخافقيا أعخاض نفدية وجدجية، تؤدؼ إلى تجني مفيـػ الح

 (184:  2115زاد نؾار، سعاد حذاني:  )شيخ                                          
 Parkison 25: 2008, Erin Kimberteg"كسا أوضحت كيسخبتيج إيخيغ ابخكيدػف     

في تعخيفيا لبلحتخاؽ الشفدي عمى أنو حالة مغ الػىغ الشفدي حجثت نتيجة ضغط العسل 
ىحا الزغط شاقة مغ الغزب الذجيج مع ضعف في السقاومة لؤلمخاض، السؤلع، ويتػلج عغ 

 وزيادة عجـ الخضا والتذاؤمية والغياب الستدايج وعجـ الكفاءة في العسل.
اإلحتخاؽ الشفدي بأنو حالة   0Swearingen Kili ,2,9في حيغ عخفت كيمي سػيخجشغ 

 ،غ وعمى العسل أيزامغ اإلرىاؽ الجدجؼ واالنفعالي وسخط عمى الحات وعمى اآلخخي
وفقجاف الحساس لو، وركػد وانخفاض في مدتػػ الفعالية وضعف القجرة عمى األداء 

 الػضيفي.
ضاىخة نفدية ناجسة عغ ضغػط العسل  ػاالحتخاؽ الشفدي ى 2,99عخفت سشابل جخار      

ػ التي يػاجييا األفخاد تشعكذ سمبا عمى الفخد والسؤسدة لسا تدببو مغ انخفاض في مدتػ 
تبمج الذعػر، نقز  ،ذات ثبلثة أبعاد :اإلجياد االنفعاليػ األداء واإلنتاجية الفخدية، وى

 (889:  2116وآخخون:  ،الديج أحسج بجوي عظا هللاالذعػر باإلنجاز". )
 اإلجياد أشكاؿ مغ شكلػ ى :الشفدي لبلحتخاؽ التالي التعخيف 1994 ,(Lambert) "وقجـ

 ثبلث مغ عسمية ػوى اإلندانية الخجمات ميغ في كخربذكل مت يحجث الجدجؼ وأ الشفدي
 ذروتو ليبمغ بالحياة والعسل أمل لخيبة تتصػر ثع الشفذ، عمى المـػ وإلقاء بالذظ تبجأ  :مخاحل
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 (    72:  2114تساد عؾاد البمبيدي: )عؾض سميسان، إع ."والجدجؼ االنفعالي التاـ باإلجياد
 مثل أخخػ  ومرادر ضاغصة بعػامل مختبط لاألج شػيل عخضػ ى الشفدي "إف االحتخاؽ

 السػاجية، إلى الفخد فيو يزصخ مػقف أؼ عغ رة عباػ وى الشفدي الزغط بيشسا اإلحباط،
 الزغط. ىحا يشتيي الزغط مرجر مع التعامل يتع أف وبسجخد مؤقت، الزغط يكػف  حيث

 مغ يتكػف  حيث افاألحي أغمب في الثبات عجـ بخاصية القمق يتسيد :والقمق الشفدي االحتخاؽ
 الحؼ الحاد القمق درجة إلى ترل قج مخيحة وغيخ مدعجة وأفكار ومذاعخ جدسية أعخاض
 الدمغ مخور مع الزغط يتحػؿ مغ يعاني الفخد ويربح والعقل والشفذ لمجدع معاناة يدبب

 .الشفدي االحتخاؽ إلى
 عغ يشتج سارضالت مغ نػع الشفدي التيخب يعتبخ :الشفدي والتيخب الشفدي االحتخاؽ -

 تحسل مغ لمتيخب بأعحار الفخد تعحر يؤدؼ إلى مسا يخاـ، ما عمى ليذ بأنو الفخد شعػر
 مدتػػ  عشج لمفخد مفيجا يكػف  أف يسكغ األعحار عغ والبحث التيخب إلى ولجػءه السدؤولية،

 الزغط زيادة إلى يقػد ربسا السشاسب الحج عغ الشفدي التيخب مدتػػ  نقز وعشج معيغ،
 (123:  2116خسيذ:  العديد )عبج  .الشفدي" االحتخاؽ اليوبالت

 (اف ضاىخة االحتخاؽ الشفدي تسخ بالسخاحل التالية:9987"ويخػ ماتيدبػف وانفاسبيفيت )
وفييػا يكػػف مدػتػػ الخضػى عػغ العسػل مختفػع ولكػغ إذا حػجث  مخحمة االستغخاق -9

 .قع يبجأ مدتػػ الخضا في االنخفاضمتػقع مغ العسل وما يحجث في الػا ما ىػ اتدػاؽ
: وىحه السخحمة تتع بػبطء ويػشخفس فييػا مدػتػػ االداء في العسػل، مخحمة التبمـج -2

  .صحته ويذػعخ الفخد بإعتبلؿ
وإعتبلؿ  ،وفييػػا يػػجرؾ الفػػخد مػػا حػػجث ويبػػجأ االندحاب الشفدي مخحمــة االنفرال -3

 تفاع مدتػػ االحتخاؽ الشفدي.الرحة البجنية والشفدية مع ار 
وىي اقرػى مخحمػة في مدػتػيات االحتخاؽ الشفدي وفييػا تػدداد  السخحمة الحخجة-4

ويختل تفكيخ الفػخد في تػخؾ العسػل  ،سػػء وخصػخا ،والدػمػكية ،والشفدػية ،األعخاض البجنيػة
 ( 225:  2111 ىيام قظشاني : ،)خؾلة عبجالخحيؼ عؾدة غشيؼوقػج يفكػخ في اإلنتحار".

 :في الشفدي االحتخاؽ أعخاض "وتتسثل    
 والتػتخ الصبيعي، غيخ والححر ،الحىشي واإلجياد اإلحباط مثل :االنفعالية االعخاض -9

 .والقمق واالكتئاب
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 واالنييار والتجىػر، جيج،ش بححر والترخؼ والعدلة، االنفراؿ مثل  :الدمػكية االعخاض -2
 الصبيعي، السعجؿ عغ الشـػ ساعات وزيادة واالجتساعية، سيشيةالشػاحي ال في األداء في

 .متعالية بصخيقة الصبلب مع والتعامل
 مجيػد أقل مغ باإلجياد والذعػر والرجاع، البجني، اإلعياء مثل :العزػية االعخاض -3

         القمب". خفقاف وسخعة السعجة، واضصخابات واليداؿ الجدجؼ، والػىغ، مبحوؿ،
 (152:  2114)سحخ عبجالغشي عبؾد :                                                 

 التعخيف اإلجخائي لسفيؾم االحتخاق الشفدي:
واالستاذ الجكتػر  ،"االحتخاؽ الشفدي كسا يقيدو مقياس االستاذ الجكتػر فخج عبجالقادر شو

 ىػ: ،الديج مرصفى راغب
وإضصخاب العبلقات  ،يد باإلنياؾ اإلنفعالي والبجنيزممة مغ األعخاض الشفدية والبجنية تتس

وغالبا  ،والسذاعخ الدمبية تجاه العسل وما يختبط بو ،وانخفاض كفاءة الفخد ،اإلندانية بالعسل
لمزغػط الذجيجة شػيمة  ويحجث ىحا كشتيجة واستجابة ،ما تستج األعخاض لخخاج مكاف العسل

بيغ مصالب العسل و أ ،الفخد وبيغ واقع العسل لعجـ التقارب بيغ تػقعاتو أ ،السجػ بالعسل
 اإلنفعالية وبيغ مرادر وقجرات مشيا ومجػ تػافخىا لجيو.

 ويتكػف مقياس االحتخاؽ الشفدي مغ خسذ مقاييذ فخعية ىي كالتالي:
 مقياس االنياك الشفدي والبجني: -أ

والبجنية مغ عسمو تذيخ الجرجة السختفعة عمى ىحا السقياس إلى معاناة الفخد الشفدية      
ويتخافق ذلظ مع  ،وشعػره بفقجاف الصاقة وإحداسو بأف شاقتو اإلنفعالية والبجنية قج أستيمكت

مذاعخ التػتخ واإلحباط والزيق وكخه العسل والعجيج مغ اإلضصخابات البجنية مثل الرجاع 
زمة لمقياـ بياـ واآلـ الطيخ والذعػر باإلرىاؽ واالستيقاظ مغ الشـػ متعبا وفقجاف الصاقة البل

 إضافية في العسل.
 مقياس البلمباالة وإضصخاب العبلقات في العسل: -ب

تذيخ الجرجة السختفعة عمى ىحا السقياس إلى وجػد عبلقات سمبية وباردة ومزصخبة بيغ 
فيعاني الفخد مغ سخعة  ،مع مغ يتعامل معيع ببيئة عسموو أ ،الفخد وبيغ زمبلئو في العسل

وتدػد  ،يبة واالستيتار بالعبلقات مع مغ يتعامل معيع في بيئة العسلالغزب والذظ والخ 
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 لجيو مذاعخ الببلدة واالستيتار والبلمباالة.
 مقياس الذعػر بانخفاض الكفاءة وضعف اإلنجاز: -ج

الجرجة السختفعة عمى ىحا السقياس تذيخ إلى شجة معاناة الفخد مغ وجػد وجية نطخ سمبية 
سل بػضيفتو وشعػره بأنو غيخ مشاسب وغيخ مشتج في عسمو عغ نفدو وقجرتو عمى الع

 وإحداسو بتجني كفائتو السيشية وانخفاض مدتػػ إنجازه.
 مقياس عجـ التػافق السيشي وانخفاض قيسة العسل:  -د

عسمو وشعػره ػ الجرجة السختفعة عمى ىحا السقياس تذيخ إلى وجػد إتجاىات سمبية لمفخد نح
عجـ ججواه وانو في الػضيفة الخصأ بالشدبة لو وعجـ رضى الفخد بانخفاض قيسة ىحا العسل و 

 والذعػر بعج الخاحة أثشاء الػجػد بالعسل. ،ورغبتو في تخؾ العسل ،عغ سياسات وإدارة العسل
 مقياس السراحبات االجتساعية واألسخية: -ىػ

ػانب حياة الجرجة السختفعة عمى ىحا السقياس تذيخ إلى التأثيخ الدمبي لمعسل عمى باقي ج
الفخد االجتساعية واألسخية وعجـ وجػد الكثيخ مغ الػقت لقياـ الفخد بكثيخ مغ شؤنو الخاصة 

وإضصخاب العبلقات األسخية والحسيسو بدبب إنياؾ الفخد وإنذغالو  ،بدبب إنذغالو في العسل
 ( 02 ،00 ،01:  0202السيد مصطفى راغب: ،)فرج عبدالقادر طه  في عسمو".

 ري:اإلطار النظ
"يعج االحتخاؽ الشفدي ضاىخة مغ الطػاىخ الديكػلػجية التي جحبت اىتساـ الباحثيغ       

عمى مجػ الثبلثيغ عاما الساضية، حيث تشاولت أبحاثيع"االحتخاؽ الشفدي" بػصفو ناتجا عغ 
وصف بأنو أكثخ حجوثا لجػ أصحاب السيغ و الزغػط السيشية، وبعس األسباب األخخػ 

تالي كانت ىحه السيغ مغ بيغ أكثخ السيغ التي أخحت اىتساـ الباحثيغ الخجماتية، وبال
بالجراسة والبحث وعميو وصفت ىحه السيغ مغ أكثخ السيغ التي تدبب الزغػط ىحه األخيخة 
إذا تفاقست قج تكػف تأثيخاتيا وخيسة عمى الفخد العامل وعمى مغ يحيط بو مغ زمبلء وعمى 

ار تعج ميغ مثل التعميع، الذخشة، التسخيس وأعػاف عسميع برفة عامة، وضسغ ىحا اإلش
رجاؿ اإلشفا مغ بيغ السيغ الخجماتية اإلندانية التي يكثخ في وسصيا و الحساية السجنية أ

االحتخاؽ  -جليل وتذخيز مثل ىحه الطاىخةكاإلحداس بالزغػط والتػتخات، وربسا يكػف 
عمى الفخد العامل وعمى مغ يتعامل مغ بيغ الخصػات السيسة التي قج تعػد بالشفع  -الشفدي

معو وعمى عسمو، حيث يكػف باإلمكاف تفادؼ آثارىا الدمبية، والسداعجة في تستعو برحة 
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نفدية مدتقخة ندبياحيث لػحع خبلؿ الدشػات األخيخة االىتساـ الستدايج بطاىخة بجأت تعخؼ 
تجدج ذلظ في عجد باالحتخاؽ الشفدي في السيغ التي تقجـ السداعجة والعػف لآلخخيغ، و 

كتبت أكثخ مغ  9989و 9974الشجوات والجراسات التي تشاولت السػضػع. فبيغ عامي 
مقالة عغ ىحا السػضػع، في ضؤ تدايج االىتساـ بالرحة الشفدية لمعامميغ في  ,,25

تشطيسات العسل السختمفة. وقج ارتبصت الجراسات األولى بباحثي جامعة يل وجامعة ميذيجاف 
عمى شبيعة العسل في السشطسات التي تػفخ الخجمات اإلندانية، حيث بجأت ىحه التي ركدت 

الجراسات بالسعمسيغ وانتقمت بعج ذلظ تذسل العامميغ في مخاكد الرحة العقمية، والبخامج 
وفي كل  ،الخاصة بغيخ القادريغ عمى التعمع، ومخاكد الرحة العامة ومخاكد رعاية الذباب

ـ مشربا عمى معايشة تأثيخ ضخوؼ العسل عمى العامميغ بيحه ىحه الييئات كاف االىتسا
السخاكد، ومع أف االىتساـ كاف في البجاية مشربا فقط عمى الخضا الػضيفي واإلنجاز 
الذخري في العسل إال أف التخكيد تحػؿ إلى دور الزغط الػضيفي واإلحباط في التغيخات 

ميو أصبح االحتخاؽ الشفدي مرصمحا واسع الدمبية وتأثيخىسا الشيائي عمى نػعية الخجمات وع
 االنتذار وسسة مغ سسات السجتسع السعاصخة.

 وقج العذخيغ، القخف  مغ الدبعيشيات عقج مشح مدتسخ تصػر في سيكػلػجية كطاىخة ػفي
 كسا وأعسالو، كتاباتو مغ ميسة أجداء ً   freudenbergerالعالع فخويجنبخجخ  ليا خرز
 كاف مسا وغيخىع، cherniss وكيخنيذ ،Pines بانيدو بلش ماس مغ كل بالبحث تشاولتيا

 تفادييا وكيفية أسبابيا، وبياف مطاىخىا وحجديج ىحه الطاىخة تعخيف في الكبيخ األثخ ليع
 Bradly بخدلي العالع كاف الباحثيغ قبل ىؤال أنو غيخ مسكشة، درجة أدنى إلى مشيا التقميلو أ

 سساه الحؼ .بالعسل والزغط السترل التػتخ إلى أشار مغ وأوؿ الدباؽ ػى 1969 عاـ
العالع  السرصمح عمى سيصخ قميمة سشػات وبعج " Burnout " باؿ وصفوو 

freudenbergerو 1974 عاـMaslach  االستشداؼ مطاىخ ججيج إلى ليذيخا 1976 عاـ 
 كبل يخز "الشفدي االحتخاؽ" أف األوائل السبلحطػف  ىؤال أكج سبق وانصبلقا مسا السيشي،

 التي السيغ تمظ أؼ وغيخىع، ...والسحاميغ والسعمسيغ واألشباء  السخشجيغ االجتساعييغ مغ
 (221 ،219:  2116حارة :  )ىشاء بؾ  .والسداعج" والخعاية العبلئقي االلتداـ تتزسغ

السيشييغ في تشفيح و "وتعتسج السؤسدات االجتساعية عمى إختبلؼ أنػاعيا عمى الستخرريغ أ
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أىجافيا ويفتخض في ىؤالء السيشييغ القياـ بػاجباتيع بصخؽ تتدع بالفاعمية  بخامجيا وتحقيق
 وفي عبلقاتيع مع مغ يتعاممػف معيع وخاصة ممتقى الخجمات أو سػاء في أدائيع لػاجباتيع أ

ويسكغ القػؿ في ىحا الرجد أف االلتداـ بيحه الفخضية يعتبخ الخكيدة األساسية لعسل  ،العسبلء
ه والصبيب مع مخيزو والسحامي مع مػكمو واالخرائي الشفدي السجرس مع تبلميح

وتبخز في مجاؿ العسل السيشي معػقات تحػؿ دوف قيامو بجوره  ،واالجتساعي مع عسيمو
األمخ الحؼ مغ شأنو السداىسة في إحداسو بالعجد عغ تقجيع العسل السصمػب مشو  ،كامبل

حجوث ضغط نفدي عمى السيشي في مدتػػ تػقعات عسبلئو وغالبا ما يتختب عمى ذلظ 
ويتسثل ىحا الشػع مغ التكيف في قمة الجافعية وحالة  ،التكيف معو لكي يقمل إحداسو بالعجد

وتعخؼ ىحه الحالة التي  ،عجـ الخضا الػضيفي والعبلقة اآللية التي تخبصو بسغ يتعامل معيع
ر سمبية عمى القػػ يرل غمييا السيشي باالحتخاؽ الشفدي ونطخا لسا ليحه الطاىخة مغ آثا

البذخية في السؤسدات االجتساعية فقج زادت في اآلونة األخيخة الشجوات والبحػث والكتابات 
 التقميل مشيا إلى أدنى درجة مسكشة". و حػليا مدتيجفة بياف أسبابيا وكيفية تفادييا أ

 (348:  1986)كاري جخنذ :                                                         
 التي الشفدية لمزغػط التعخض مخاحل مغ الستأخخة السخحمة الشفدي االحتخاؽ "ويعتبخ     
 في األساس لكغ السيشي،و أ االجتساعيو أ االسخؼ  بالجانب األمخ ،تعمق سػاء الفخد، تػاجو
 السدؤوليات وكثخة أعباءة مغ الفخد يعايشو قج العسل،وما ميجافػ ى السرصمح ىحا ضيػر

 ،الشفدية بالزغػط إلى اإلصابة السصاؼ نياية في بو تؤدؼ قج التي الذجيجة توالزغػشا
 تع السرصمح  ىحا أفػ ى الجراسات بعس إليو أشارت ما لكغ ،الشفدي االحتخاؽ إلى ومشو

 إلى حالتيع تجىػرت الحيغ السدمشيغ السخضى الفرامييغ عمى لمجاللة األخز في استخجامو
 االحجث إزاء الببلدة ومغ مغ السجتسع االندحاب مغ يجةشج حالة إلى فػصمػا كبيخ، حج

 عغ عبارة(ػبحلظ ى  الشفدي فاالحتخاؽ ،الحخكة وضعف الشذاط ىبػط مع ،واآلخخيغ والػاقع
 في وأدائيا لمفخد بالصاقة الحيػية السختبصة والعقمية والعاشفية البجنية األعخاض مغ زممة

 ،العسلػ واالتجاىات نح الحات بسفيـػ سمبية عبلقة ليا الدممة وىحه بيا، يقػـ التي األعساؿ
 ػى الشفدي االحتخاؽ أف كسا ،اآلخخيغ تجاه بالسدؤولية الذعػر وفقجاف ،بالشفذ الثقة وفقجاف
 األسخة وأ في العسل سػاء  ،احتسالو تفػؽ  والتػتخات التي غػطزال وشأة تحت الفخد انييار

 واإلجياد واإلرىاؽ التعب مغ حالة ػى الشفدي فاالحتخاؽ ليا، ومشو يتعخض التي الطخوؼ وأ
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 في شجيجة ضاغصة لسػاقف السدتسخ تعخضو عشج إلييا الفخد يرل ،العقمي الشفدي، ،البجني
 وإحداسو ،لحاتو وتقجيخه بحلظ ثقتو فيفقج خاصة، السيشية ،االجتساعية ،األسخية ،اليػمية حياتو

  ".باآلخخيغ عبلقاتو لسجتسع ومغا مغ إندحابة وكحلظ ،انجازه انخفاض ،بالسدؤولية
  (322 ،321:  2112)نبيمة باوية :                                                   

ويختبط ىحا البعج  ،"ويعتبخ االنياؾ االنفعالي البعج السخكدؼ لسخاحل االحتخاؽ الشفدي     
ة اإلنفعالية( لسػاجية الستصمبات مغ الصاقػ بذعػر الفخد بشػع مغ نفاذ السرادر العاشفية )الخم

ويرفو ساكدتػف وآخخوف بأنو الحالة التي تترف بإستشداؼ الصاقة نتيجة  ،اإلنفعالية لمعسل
أما ببكػس  ،الستصمبات االنفعالية السفخشة التي يتعخض ليا األفخاد الحيغ يتفاعمػف مع الدبائغ

 بشفاذ الخداف الشفدي.وأخخوف فيرفػف اإلنياؾ اإلنفعالي بشقز الصاقة والذعػر 
وقج ذكخ ماسبلش مشح فتخة شػيمة بأف السػضفيغ الحيغ تعتسج مخاكدىع عمى درجة مغ العسل 

كسا تػضح الشتائج التي تػصل إلييا  ،اإلنفعالي يديج إحتساؿ تعخضيع لئلنياؾ اإلنفعالي
كخار ومجة بسجػ ت مػريذ وفمجماف بأف إحتساؿ التعخض لئلجياد اإلنفعالي يكػف مختبصا أكثخ

كسا يػضح ويمظ ومػيشياف مجػ  ،العسل اإلنفعالي السصمػب والتشافخ الحؼ يتع الذعػر بو
تاثيخ شمب تشطيع اإلنفعاالت في العسل عمى مدتػػ اإلنياؾ اإلنفعالي في دراستيسا عمى 

وفي نفذ االتجاه يػضج  ،مخكد إتراؿ ىاتفي عمى غخار الجراسة التي قاـ بيا ليػيج ودوالرد
خداؿ وىػلساف بأف التسثيل الدصحي السسثل في إضيار الدمػكيات والتعبيخات التي ال تػت

ما يؤدؼ بو إلى اإلنياؾ اإلنفعالي ػ تتػافق مع السذاعخ الحقيقية التي يذعخ بيا السػضف ى
 (216:  2114)عبجالحسيج عذؾي : نتيجة الذعػر بالفتػر واإلجياد". 

رعػبات التي يسكغ تشذأ عشجما تربح ىحه العبلقة "إف عبلقة الشاس مع عسميع، وال     
تع إدراكيا مشح فتخة شػيمة باعتبارىا ضاىخة ىامة وجػىخية في العرخ الحجيث.وقج  ،مقمقة

مرصمح اإلرىاؽ لػصف ىحه الطاىخة والتي بجأت تطيخ بذكل مشتطع في  استخجاـ تع
تع  جمات اإلندانية. وقج، وخاصة بيغ العامميغ في مجاؿ الخ,997الػاليات الستحجة عاـ 

" والتي  حالة االحتخاؽ "Greeneفي رواية غخيغ  9969ىحا التعبيخ الخائج سشة  استخجاـ
وصفت حالة ميشجس معسارؼ معحب روحيا يذعخ بخيبة األمل األمخ الحؼ يجفعة إلى 

ة، حتى في وقت سابق مغ الكتابة، سػاء خيالية وغيخ خيالي ،اإلندحاب إلى الغابة األفخيقية
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 ،تع وصف ضػاىخ مساثمة، بسا في ذلظ التعب الذجيج وفقجاف السثالية والذغف لػضيفة السخء
ومغ الججيخ بالحكخ أف أىسية االحتخاؽ كسذكمة اجتساعية تع تحجيجىا مغ قبل كل مغ 
السسارسيغ السيشييغ والسعمقيغ االجتساعيغ قبل فتخة شػيمة مغ أف تربح محػر دراسة 

 حثيغ.مشيجية مغ قبل البا
إف القػة السخكدية لسرصمح االحتخاؽ تحجد واقع تجارب األشخاص في مكاف العسل      

وبالمغة الجراجة يعج االحتخاؽ متسخكدا أكثخ في  ،ما جعمو مثيخا لمججؿ في مجاؿ البحثػ وى
فقج   ومع ذلظ عبلقات الشاس السعقجة بعسميع وتع إعصاء إىتساما ججيجا لبعس جػانب مشو،.

ففي البجاية كانت  ح االحتخاؽ بذكل غيخ عمسي في عمع الشفذ الذعبي،ضيخ مرصم
االصػؿ غيخ العمسية  لبلحتخاؽ تسثل عائق أكثخ مغ كػنيا ميدة ومع ذلظ، نطخا لمتصػر 

وما بخز مغ  ،فقج تع تجعيع مثل ىحه القزية البحثية البلحق لمشطخيات والجراسات التجخيبية
لػضيفي بػصفو متبلزمة نفدية تحجث كاستجابة لمزغط ترػر االحتخاؽ اػ كل ىحا البحث ى

والحؼ يذتسل عمى ثبلثة  أبعاد رئيدية ىي  الشفدي السدمغ لجػ األشخاص في وضائفيع،
والذعػر بعجـ الفعالية واالفتقار  خ البلمببلة واالنفراؿ عغ العسل،االنياؾ اليائل، ومذاع

 (Maslach.C, Schaufeli.W.B:2001: 389,399)إلى اإلنجاز".
والسعخوفة باسع االحتخاؽ، يسكغ  ،إف رد الفعل العاشفي واالستجابةالسدتسخة  لمزغط"     

وعمى الخغع مغ أف  ،استشداؼ السػارد  العاشفية والسعخفية عمى مخ الدمغو أف يدبب تجىػر أ
الباحثيغ قج درسػا االحتخاؽ الػضيفي ألكثخ مغ ثبلثة عقػد، اإل أنو ال يداؿ ىشاؾ بعس 

العػامل التي أسيست في تكػيغ ذلظ البشاء عمى سبيل و رتباؾ فيسا يتعمق بالسكػنات أاال
أف االحتخاؽ مثل الزغط واالكتئاب  في حيغ أف الباحثيغ   السثاؿ، فقج اعتبخ البعس خصأ

أف تتجاوز الزخائب قجرات الذخز في العسل، وفي  وقج حجدوا ضغػط العسل كالسصالب أ
كسا أف االحتخاؽ   ،األفخاد لزغػط العسل أنساط استجابة ػرىاؽ ىالػاقع فإف االحتخاؽ اإل

في حيغ تدتسخ أعخاض االكتئاب في جسيع ،يختمف عغ االكتئاب بأنو محجد في سياؽ العسل
 جػانب حياة األفخاد.

بشاء متعجد األبعاد يتكػف مغ ثبلثة ػ ( بأف االحتخاؽ ى9989وقج حجد ماسبلش وجاكدػف )
 الذخرية، تبجد العاشفي، اإلرىاؽ: ىي واألبعاد صمة، ذات كانت وإفأبعاد مشفرمة، 

 .الذخري واإلنجاز
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يشذأ اإلرىاؽ العاشفي مغ مذاعخ التػتخ واإلحباط بدبب مخاوؼ األفخاد مغ أنيع لغ و      
أما تبجد الذخرية البعج الثاني مغ  ،يكػنػا قادريغ عمى تحقيق مدتػيات العسل الدابقة

ما يبعج األفخاد أنفديع مغ عسميع مغ خبلؿ خمق ترػرات ال إندانية االحتخاؽ، يحجث عشج
مغ خبلؿ تجاىل متصمبات العسل التي كانت فخيجة مغ  ،زمبلء العسلو العسبلء أ ولمسياـ أ
جحابة، يخمق األفخاد مخدونات احتياشية في محاولة لتخفيف بعس الشتائج الدمبية و نػعيا أ

)انخفاض( اإلنجاز الذخري، ػاالحتخاؽ الػضيفي ى التي يعانػف مشيا البعج األخيخ مغ
إف السدتػيات  ،والحؼ يعخؼ بأنو التقييع الحاتي لسذاعخ عجـ الكفاءة وعجـ اإلنجاز في العسل

عالية مغ االنياؾ العاشفي وتبجد الحات عمى السجػ الصػيل مع انخفاض مدتػيات اإلنجاز 
بق االحتخاؽ الػضيفي إلى ثبلث فئات تاريخيا، صشفت سػاو  ،الذخري يجالف عمى االحتخاؽ

البيئة  وعمى السدتػػ التشطيسي فحز الباحثػف تأثيخ ،عخيزة: التشطيسية والسيشية والفخدية
نجرة و وباإلضافة إلى ذلظ، فإف استشداؼ أ ،الشفدية لمسشطسات عمى االحتخاؽ السيشي لمسػضفيغ

يكػف ليا آثار حادة ومجمخة عمى السػارد التشطيسية، إلى جانب تػقعات األداء السدتسخ قج 
والتشبؤات عمى السدتػػ السيشي لبلحتخاؽ في البجاية تتسحػر حػؿ  ،احتخاؽ السػضفيغ

 خرائز تفاعبلت السػضفيغ مع العسبلء".
(Swider.B. W, Zimmerman.R. D: 2010: 488)                                                                    

 أخخ ففي العالع، في تتدايج Burnout الشفدي واالحتخاؽ العسل ضغػط مدتػيات إف"     
 مذكمة أف الشفدي واالحتخاؽ العسل ضغػط مجاؿ لمجراسات في مدح اضيخ حيث سشة، 20

 ما أف السػضفيغ؛ حيث عشج انتذارا مذكمة أكبخ ثاني تذكل العسل عغ الشاتج الشفدي الزغط
 ضغط عغ ناجسة مذكبلت ىي األوروبية البمجاف في مميغالعا مذكبلت مغ % 28 ندبتو
 ،العسل في السػضف عمى الخئيدة الشفدية السخاشخ مغ واحجا Stress الزغط ويعج ،العسل
 عجد فيشاؾ البحث؛ مغ كبيخا اىتساما الشفدي االحتخاؽ قزية تمقت األخيخة، الدشػات وفي
 عمى أكجت والتي الشفدي، الحتخاؽا ضاىخة حػؿ التي أجخيت والبحػث الجراسات مغ ىائل

 وارتبصت لمفخد األسخية الحياة فيو أ العسل عمى سػاء البيشة وعػاقبيا الطاىخة ىحه خصػرة
 التغيب وأيزا ججيج، عسل عغ والبحث العسل بتغييخ يعخؼ ما مع الشفدي االحتخاؽ ضاىخة

 الحيغ ي ألولئظالػضيف الخضا مذاعخ في وانخفاض السعشػية، الخوح وانخفاض العسل، عغ
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 (3:  2116)عبجالفتاح الخؾاجة : مشو".  يعانػف 
 بجأ وإنسا الشفدية، الشطخيات في واضح محجد بذكل الشفدي االحتخاؽ مفيػـ يجرس "ولع     

 الشطخيات بعس إليو نطخت فقج حاؿ أؼ وعمى العسل، ربصو بزغػط وتع استكذافية، برػرة
 :لبلتي وفقا ليا، العاـ اإلشار خبلؿ مغ

 عمى الفخد ضغط عسمية عغ ناتج أنو عمى الشفدي االحتخاؽ الشفدي التحميل نطخية فدخت
 مع الفخد، لقجرات مدتسخا جيجا يسثل قج مسا بالعسل، االىتساـ مقابل وذلظ شػيمة، لسجة األنا
 الكبت عسمية عغ ناتج أنو وأ سػية، بصخيقة تمظ الزغػط مػاجية عمى الفخد قجرة عجـ

 صخاع عشو يشذأ مسا مكػنات الذخرية، في الستعارضة بل السقبػلة غيخ اتلمخغب الكفو أ
 األنا عغ فقجاف ناتج أنوو أ الشفدي، االحتخاؽ إلى مخاحمو أقرى في يشتيي السكػنات تمظ بيغ

 جانب الفخد وفقجاف بو، تعمقت الحؼ واآلخخ األنا بيغ فجػة وحجوث ليا األعمى السثل
 الشفدي التحميل مجرسة فشيات بعس استخجاـ يسكغ أنو كسا كاف يشتطخىا، التي السدانجة

 .االنفعالي كالتشفيذ الشفدي االحتخاؽ لعبلج
 أنو عمى التعمع عسمية ضػء في الشفدي االحتخاؽ الدمػكية الشطخية فدخت حيغ في     
 في يعسل الحؼ مثبل فالسعمع السشاسبة، غيخ البيئة ضخوؼ الفخد نتيجة تعمسو سػؼ  غيخ سمػؾ

 متعاونيغ، غيخ ومعمسيغ مجيخ ويػجج بيا السبلئسة، التعميسية الػسائل فييا تتػافخ ال جرسةم
 الدوجة واألوالد، ضغػط عغ فزبل لمتعمع، صادقة دافعية لجييع تتػافخ ال تبلميح وكحلظ
 بالسعمع السحيصة البيئة تحت يجخل ذلظ كل الحياة، تكاليف في الكبيخ االرتفاع إلى إضافة
 يتعمع قج فإنو مقبػلة تكيفيو سمػكيات الفخد يتعمع لع وإذا مشاسبة، غيخ بيحا الذكل يئةالب وتمظ
 تعجيل استخجاـ فشيات فيسكغ ذلظ ومع Burnout االحتخاؽ الشفدي يدسى سػؼ، غيخ سمػكا

 االحتخاؽ لسذكمة الترجؼ في الدمػكية السفيجة الفشيات ومغ السذكمة، تمظ لسقابمة الدمػؾ
 عمى الديصخة الحاتية خبلؿ مغ الحاتي والزبط لمفخد، الجعع وزيادة التعديد فشية :الشفدي

 .الجافئة الحسامات وأخح واالستخخاء الزغط،
 في السعشى وجػد عجـ عمى الشفدي لبلحتخاؽ تفديخىا في فتخكد الػجػدية الشطخية أما     
 الػجػدؼ الفخاغ مغ نػعا انييع فإنو حياتو، مغ والسغدػ  الفخد السعشى يفقج فحيشسا الفخد، حياة
 حياتو، مػاصمة عمى يذجعو التقجيخ الحؼ مغ ويحخمو حياتو، أىسية بعجـ يذعخ يجعمو الحؼ
 وعجـ االحتخاؽ الشفدي بيغ فالعبلقة لحلظ الشفدي؛ لبلحتخاؽ يعخضو مسا أىجافو يحقق فبل
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 االحتخاؽ إف إذ قػؿال لشا جا، إف واحجة لعسمة وجياف فيسا تبادلية عبلقة بالسعشى اإلحداس
 لبلحتخاؽ يؤدؼ أف يسكغ السعشى فقجاف أف كسا الفخد، حياة مغ السعشى لفقجاف الشفدي يؤدؼ

 تمظ بيغ الجمج يسكغ ولكغ واحجة، نطخ وجية عمى االقترار يسكغ فبل ىحا الشفدي،مع
 تفاعل عغ تشتج الشفدية الزغػط مغ متقجمة مخحمة االحتخاؽ الشفدي إف :فشقػؿ اآلراء
 بعجـ الفخد فييا يذعخ مشاسبة غيخ بيئة تكػف  إذ بو السحيصة البيئة مع وصفاتو الفخد سسات
  الشفدي". باالحتخاؽ لئلصابة الفخد استعجاد مخاعاة مع الخاحة

 (1564:  2111الخبزي :  ووائل الفخيحات، )عسار                             
ية الشطخية لبلحتخاؽ وانتذار العجيج مغ السقاييذ "وقج اقتخح العجيج مغ الباحثيغ األبش     

ومغ أكثخ السقاييذ انتذارا مقياس  ،والتي تذيخ الى وجيات نطخ مختمفة حػؿ ىحا السفيـػ
 االحتخاق لساسالش لالحتخاق ويتكؾن مؽ ثالثة أبعاد فخعية:

اؾ مغ اإلنياؾ )االستشداؼ(، والبلمببلة، وانخفاض اإلنجاز الذخري. ويتكػف بعج االني
الذعػر بعجـ القجرة عمى العصاء العاشفي ليحه الػضيفة ألف الشاس ليذ لجييع شئ أكثخ مغ 

إف تبجد الذخرية التي أعيج ترػرىا في وقت الحق عمى أنيا تذاـؤ ىي  ،ذلظ إلعصائو
محاولة لعدؿ )فرل( الحات عغ العسل والعسبلء مغ خبلؿ تجاىل الرفات الفخيجة والسسيدة 

فالزغػط والسحفدات التي يدتجيب ليا الفخد مع ترػرات اإلجياد  ،والعسيل لكل مغ العسل
ومغ ثع فإف متصمبات العسل تعسل عمى تيجيج واستشداؼ  ،تمعب دورا ىاما في عسمية االحتخاؽ

مػارد الفخد، والتعخض ليا لفتخات شػيمة سػؼ يؤدؼ إلى االنياؾ العاشفي، والبلمببلة، 
يث اف معطع الػضائف لجييا متصمبات متعجدة السياـ ح ،وانخفاض اإلنجاز الذخري

عجـ وضػح ػ : غسػض الجور ىوالسدؤوليات مثل غسػض الجور، صخاع دور، وعبء العسل
يحجث و  ،عشجما يكػف السعمػمات الستعمقة بالجور غيخ واضحةو مدؤوليات الفخد عغ العسل أ

عبء زائج ػ عبء العسل ى صخاع الجور عشجما يختبخ الفخد مصالب متزاربة في العسل، أما
جدء ال يتجدأ مغ عسمية  ػعمى الصمبات في العسل  لفتخة شػيمة والتعخض ليحه العػامل ى

   (Alarcon.G.M:2011: 550) االحتخاؽ ويؤدؼ إلى زيادة الزغط."

وكسا اوضح كل مغ  ،"إف السصالب العالية في وقت السخء ىي سسة لمعجيج مغ السيغ      
 و، "فإف األشخاص السثقفػف فكخيا لجييع أشياء أكثخ يخيجوف القياـ بو، أ9989بخيتػف وغميغ 
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يشصبق ىحا الػصف عمى وضيفة معطع مجيخؼ  ،بحاجة إلى القياـ بيامسغ لجييع الػقت"
السجارس، الحيغ يتحسمػف مدؤولية السياـ الكثيفة لمػقت وإدارة العسميات السجرسية، واإلشخاؼ 

شاء العبلقات بيغ السػضفيغ، وما إلى ذلظ وفي مثل ىحه السيغ، عمى البخامج التعميسية، وب
تربح أكثخ إنتاجية مغ خبلؿ إيجاد سبل لتحقيق السديج في وقت محجد، وإدارة الػقت باقتجار 

 أحج الصخؽ لتحقيق ىحا اليجؼ.ػ ى
وإدارة الػقت تعشي تمظ الدمػكيات "التي تيجؼ إلى تحقيق االستخجاـ الفعاؿ لمػقت       

وتحجد االبحاث عجدا مغ التقشيات  ،األىجاؼ ػشاء أداء بعس األنذصة السػجية نحأث
عمى سبيل السثاؿ، وججت الجراسات أنو يسكغ  ،والدمػكيات السختبصة بفعالية إدارة الػقت

بذكل مثسخ مغ خبلؿ وضع أىجاؼ قريخة األجل وشػيمة و لمسخء أف يدتخجـ الػقت بكفاءة 
ئحة الػقت، وتحجيج األولػيات والسياـ، وجعل تأليف الاألجل، والحفاظ عمى سجبلت 
تقشيات وسمػكيات إدارة الػقت ىحه تتقاسع بعس الدسات وججولة، وتشطيع مداحة عسل 

 األساسية ويسكغ ترشيفيا إلى عجة مجسػعات :
 ( ثالثة جؾانب إلدارة الؾقت:1991اقتخح بخيتؾن وتيدخ )

 سجػ، واتجاىات الػقت.والتخصيط البعيج ال ،التخصيط قريخ السجػ -
القجرة عمى تشطيع السياـ عمى السجػ القريخ )عمى سبيل  التخصيط قريخ السجػ ىػ -

 أسبػع(. والسثاؿ في غزػف يـػ أ
القجرة عمى إدارة السياـ عمى مجػ فتخة زمشية أشػؿ  ػالتخصيط الصػيل السجػ ى -

ػاريخ اليامة، والحج سشة( بتحجيج األىجاؼ، وتتبع التو )عمى سبيل السثاؿ في ربع سشة أ
 مغ التدػيف. 

استخجامػقتو بذكل بشاء ػ وتجؿ االتجاىات اإليجابية عمى أف الذخز مػجو نح -
 والحفاظ عمى االدارة حػؿ كيفية قزاء الػقت.

( ثبلثة مكػنات مغ إدارة الػقت: 9994) Macanوباستخجاـ ترػر مختمف، حجد ماكاف 
 )أؼ وضع القػائع والججاوؿ(، وأولػية التشطيع  والسيكانيدمات ،تحجيج األىجاؼ واألولػيات

السكػف األوؿ يتزسغ مثل ىحه الدمػكيات :وتحجيج األىجاؼ التي يخيج إنجازىا وتحجيج 
والثانية تذسل الدمػكيات السختبصة بإدارة الػقت مثل  ،أولػيات السياـ لتحقيق ىحه األىجاؼ
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 ووتفزيل التشطيع في مكاف عسمو أوضع قػائع السياـ والججولة، ويذسل السكػف الشيائي 
 السذاريع. ػاتجاىو نح

 Britton and Tesser’s تيدخو في حيغ أف ىحا الترشيف يختمف نػعا ما عغ بخيتػف  
شائع في كل مغ السكػنيغ  ػ(: تحجيج األىجاؼ، وتحجيج األولػيات، والتشطيع وى9999)

 الدابقيغ.
كل مشيجي في سمػكيات إدارة الػقت وتذيخ الجراسات إلى أف الشاس يختمفػف بذ     

 (Grissom.J. A, Etal: 2015:775) والتقشيات".
"وقج ارتبط مفيـػ إدارة الػقت بذكل كبيخ بالعسل اإلدارؼ، والحقيقة أف مفيـػ إدارة      

الػقت يذسل إدارة الػقت الخاص، إضافة إلى إدارة وقت العسل، أؼ الػقت الستبقى مغ 
وقج ارتبصت كمسة اإلدارة بالػقت، سػاء كاف  ،اء فتخة العسل السحجدةساعات اليـػ بعج انتي

الػقت الخاص، ومغ خبلؿ عسمية مدتسخة مغ التخصيط والتحميل والتقييع و وقت العسل أ
السدتسخ لكل الشذاشات التي يقـػ بيا الذخز خبلؿ فتخة زمشية محجدة، تيجؼ إلى تحقيق 

 ستاح لمػصػؿ إلى األىجاؼ السشذػدة .فعالية مختفعة في استغبلؿ ىحا الػقت ال
إف إدارة الػقت، تعشي إدارة الحات، إدارة شؤوف الػضيفة بسا يكفل الحرػؿ عمى الشتائج 
السحجدة في الػقت الستاح، وبكمسات أخخػ، إنيا إحجػ العسميات التي تسكغ مغ إنجاز السياـ 

الستػقعة محجدة مغ قبل واألىجاؼ، وإذا كانت واجبات الػضيفة ومدؤولياتيا واألىجاؼ 
تحقيقو يحجده الشطاـ القيسي و السشطسة التي يعسل فييا السجيخ، فإف ما يخغب في إنجازه أ

  .الخاص بو
إف قزية التشسية في السقاـ األوؿ ىي قزية وقت وقزية إنتاج، وأف األمخ في حاجة      

تائج السصمػبة لخفاىية إلى التعامل مع الػقت عمى أنو مػرد البج مغ استثساره لتحقيق الش
 الذعػب، ويقع عبء ذلظ في الجرجة األولى عمى عاتق كل فخد".

 (88:  2115وآخخون : ،)ىيثؼ حسؾد الذبمي                                          
التخكيد عمى إدارة الػقت بالسفيـػ الذامل والستعارؼ عميو حاليا في و " وقج بجأ االىتساـ      

عاـ  James mckayكانت أوؿ محاولة لمكاتب و سديشات مغ القخف الساضي، أواخخ الخ
وبعج ىحه الفتخة ازداد   the time  managementعشجما وضع كتابو إدارة الػقت  9958
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السقاالت و االىتساـ بذكل كبيخ بإدارة الػقت وبجأت تطيخ الكثيخ مغ الجراسات والبحػث 
دي في تعخيفو إلدارة الػقت أنو ال نشصمق إلى تغييخه وىشا أوضح الجخي ،الكتب الخاصة بحلظو 

وال إلى تعجيمو بل إلى كيفية استثساره بذكل فعاؿ ومحاولة التقميل مغ الػقت الزائع دوف 
   إنتاج وبالتالي رفع إنتاجية العامميغ خبلؿ وقت عسميع السحجد". و فائجة أ

 ( 3:  2116بؾراس أسية :  ،شسي)لؾكية اليا                                         
"ويختمف مفيـػ إدارة الػقت باختبلؼ العامميغ ودوافعيع واحتياجاتيع وشبيعة وضائفيع، كسا 
يختمف تقجيخ قيسة الػقت مغ مرخؼ إلى آخخ ومغ مجتسع إلى آخخ، ويعج سمػؾ العامل 

ييع عغ مفيـػ إدارة تجاه الػقت سمػًكا مكتدًبا مغ البيئة السحيصة، ومغ القيع التي تكػنت لج
اإلنتاجية األخخػ في كػنو  إذ إف الػقت مػرد نادر يختمف عغ السػارد ،الػقت وقيستو وأىسيتو

مزاعفتو، ولحلظ يفتخض  وتػفيخه، أ وشخاؤه، أ وإحبللو، أ تخديشو، أو وال يسكغ تجسيعو أ
ة لحلظ، ويؤيج أف يدتغل بذكل فعاؿ، وذلظ لتحقيق األىجاؼ السحجدة في الفتخة الدمشية السعيش

بيتخ دركخ ذلظ بقػلو: إف الذخز الحؼ ال يدتصيع إدارة وقتو ال يدتصيع إدارة شيء آخخ 
تصػيخه بل مغ مشصمق  وتعجيمو أو ومغ ىشا فإف دراسة إدارة الػقت ال تأتي مغ مشصمق تغييخه أ

لتالي رفع إنتاج، با وكيفية استغبللو بذكل فعاؿ وتقميل الػقت الزائع ىجًرا دوف أية فائجة أ
لحا فقج تع اعتساد بعج فاعمية إدارة الػقت لقياس   ،إنتاجية العامميغ خبلؿ وقت عسميع السحجد

إدارة الػقت بذكل عاـ، وذلظ لسبلءمتو لصبيعة الجراسة وأىجافيا ومجتسعيا الستسثل في قصاع 
 السرارؼ التجارية، وىحا البعج مدتسج مغ التعاريف التالية:

تعساؿ لغة عسل رسسي استعساال فاعبل، إلنجاز السياـ واألنذصة السختمفة ىي اس إدارة الؾقت
ذات الرمة بالعسل الخسسي، والتي يجب إنجازىا في أثشاء ساعات الجواـ الخسسي السدسػح 

إدارة الػقت تعشي االستخجاـ الفعاؿ لمسرادر الستاحة بسا فييا الػقت  ،بو لتحقيق غايٍة ما
 وقت السجيخ إدارة الػقت ىي فغ تخشيج استخجاـ ،الذخريةلتحقيق السرالح واألىجاؼ 

والعامميغ مغ خبلؿ وضع األىجاؼ وتحجيج مزيعات الػقت، ووضع األولػيات واستخجاـ 
إدارة الػقت ىي تمظ العسمية التي تػزع  ،األىجاؼ بكفاءة وفعالية األساليب اإلدارية لتحقيق

 .جازىا في الػقت السبلئع والسحجدالػقت بفعالية بيغ األعساؿ السختمفة، بيجؼ إن
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إدارة الػقت عبارة عغ تصبيق مشطع إلستخاتيجيات عامة تتصمب مجيػد أقل لتحقيق        
الكفاءة في أداء األعساؿ، والفعالية في استخجاـ الػقت، مغ خبلؿ التخكيد عمى األنذصة 

 (177:  2112زيادة : ؾ زكي عبج السعظي أبالسختارة." )
 بالػعي اده بانفخ الجنيا ىحه في والحية الجامجة الكائشات مغ غيخه عغ يخقى افاإلند إف" 

 تتخاكساف ومعخفتو خبختو يجعل الحؼػ ى بالدماف ووعي اإلنداف  الدماف، في ػوالشس بالتغيخ
 وإذا ،وتتقجـ فتتصػر الجساعات البذخية سابقو انتيى حيث مغ يبجأ أف جيل لكل يتيح مسا
 ػوى االستثسارؼ  لمسشصق وفقا والبذخية الصبيعية لمسػارد استثساًرا تصمبي اإلنداف تقجـ كاف
 الػقت عشرخ أدخل االستثسارؼ  السشصق ىحا أف ذلظ فسعشى وجيج أقل وقت في عائج أكبخ

 دفع في ألىسيتيا العمساء الػقت باىتساـ إدارة حطيت وقج االستثسار، مػارد مغ ىاـ كسػرد
 مغ العجيج ىشاؾ أف : Bond & feather 9988 وفيدر جبػن ،اقتخح وقج .اإلنجاز عجمة
 وأنو ىاًما نفدًيا متغيًخا يعج استخجاـ الػقت الفخد لكيفية إدراؾ أف تقتخح التي الشطخية األدلة
 .بالجراسة ججيخ
 إنجازىا السسكغ األعساؿ وزيادة اإلنجاز تعطيع ػنح األفزل، ػنح إدارة ىي الػقت وإدارة    
 ػوى أكبخ إنجاز تحقيق الػقت نفذ وفي قميمة عسل إلى ساعات التحػؿ أؼ وقت، أقل وفي
 تتكخر فالسعخفة وإمكانياتو، بقجراتو الحقيقية ومعخفتو لحاتو الفخد إدراؾ عمى يتػقف أمخ

 الػقت".                             بإدارة الخاصة السبادغ وتصبيق والتجريب بالتعميع وتدداد ػوتشس وتتصػر
 (63:  2111كخدي :  مرظفى بؽ هللا عبج بشت )سسيخة                              

 في تػجج أشياء ىشاؾ أف األولى: أساسيتيغ بخاصيتيغ يترف عالع في اإلنداف "ىحا ويعير
 بعجيغ أساسييغ ىشاؾ فإف وبحلظ اآلخخ، مشيا يتبع الػاحج ىشاؾ أحجاًثا أف والثانية السكاف،

 البذخؼ  الجشذ ػويشس اإلنداف، إشارىسا يحيا وفي والدماف، السكاف :ىسا اإلنداف لحياة
 االستجابات الدمػكية ببعس تقػـ العزػية الحية الكائشات أف بعس مغ وبالخغع ويتصػر،
 عغ لمتحجث الفخيجة القجرة لجيو الحؼ ػوحجه ى اإلنداف أف إال والتػقع، التحكخ إلى لمتعخؼ

 واإلدراؾ والتخيل التحكخ كقجرتو عمى أخخػ  مخمػقات افيي يذاركو ال القجرة الػقت وىحه
 ػى السختمفة التعميسية والحياتية نذاشاتو يسارس ػوى لمفخد متاح مػرد أبخز والترػر، إف

 لمػصػؿ الفخد يترخؼ الػقت ففي الشاس، لكافة عامبل مقمًقا يعج بحلظ ػوى ،(Time) الػقت
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 مدتػػ  إلى يرل فإنو سػؼ فعالة، برػرة واستثساره استغبللو أحدغ فإذا إلى أىجافو،
 لجيو شخز ثسة فميذ األفخاد، جسيع فيو يتداوػ  ميستو، والػقت أداء في السصمػب الشجاح

 بأنو الػقت ىحا اإلشبلؽ، ويترف عمى آخخ شخز مغ أكثخ يػـ أؼ في مغ الػقت
وال  يدخؽ، وال جخ،وال يدتأ وال يباع، يذتخػ، وال واليعػض، يديج، وال ثانية، يعػد وال محجود،
 مغ السديج الفخد مغ القيسة، ويحتاج عطيع بحلظ ػفي يزاعف، وال يخدف، وال يجخخ،

إلنجاز  استغبلؿ أفزل استغبللو أجل مغ عميو، إلدارتو والديصخة واإلعجاد لمتخصيط االىتساـ
 وعجـ معايذتو، وعجـ وإىجاره، الػقت وإف تبجيج ،السصمػب بالسدتػػ  مشو الستػقعة األىجاؼ
 الصمبة السيسات إنجاز لعجـ القائسة السحتسمة األسباب ىي بالذكل الرحيح استثساره
 بعج عغ يجرس الحؼ الصالب في حياة ذلظ وألىسية مشيع، السصمػب بالسدتػػ  التعميسية
 :مشيا عجة ألسباب واحتخامو وإدارتو الػقت االىتساـ بجراسة ازداد ،بخاصة

 يحققو أف يجب لسا التخبػية واالجتساعية سداتوالسؤ  السشطسات تػقعات ازدياد .9
 .فييا العاممػف 

 والتخبػية واالجتساعية واالقترادية الدياسية أبعادىا بسختمف العسل بيئة تعقج .2
 .والثقافية

 .بعج سشة وسشة يػـ بعج يػًما والتغييخ التغيخ معجالت ارتفاع .3
 الفخدؼ. االستقبلؿ ػنح األفخاد ندعة .4

 كبيًخا تأثيًخا لمػقت الفخد فيع لصخيقة إذ إف عميو؛ والديصخة وإدارتو الػقت لفيع متدايج وعي ثسة
 ػوى ،لبلختخاع واالبتكار وحتى ولمجػدة، ولئلنتاجية، لمساؿ، مػازًيا فالػقت يعج سمػكو، في

 والديصخة عميو، ومعايذتو، معو، التعاشي في قادريغ نكػف  أف يجب استخاتيجي، سبلح بحلظ
 في فاعبل عزًػا كافو أ بذكل مدتقل، يعسل كاف سػاء الفخد حياة في تأثيخ مغ لو لسا

 عاشفية، ونفدية مادية، :مختمفة مجاالت في حياتشا في ىحا التأثيخ ويطيخ ما، مؤسدة
 (161 ،161:  2117)زياد بخكات :  . وبيػلػجية" وفمدفية، وتخبػية، واجتساعية،

 شتى في لئلخفاقات الػحيج الستيع أصبح الحؼ الػقت مغػ يذك الشاس مغ "اف الكثيخ      
 ما عسلو أ بػاجب في القياـ الشاس بعس أخفق فإذا اليػمية والسسارسات والػاجبات األعساؿ

 الػقت ىل مفاده تداؤؿ الحىغ إلى يتبادر وىشا ء(،البخؼ  الستيع(الػقت إلى االتياـ فػراػ يػج
 شاء؟ كيفسا الػقت يرػر الحؼ ػى فاإلنداف صحيح العكذ أف أـ باإلنداف يتحكع الحؼ ػى



 

 
 

 ) 262) 

 عالقة االحرتام النفسي بهفاءة إدارة الوقت لدى العاملني يف جمال اخلدمات النفسية

 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

 والعمع كالساؿ األخخػ  األرصجة عكذ يشقز بل يتزاعف ال الػقت مغ اإلنداف رصيج إف
 تشسيو يسكغ ال الحؼ الػحيج الخصيج ػفي الػقت إال تشسيتيا يسكغ فإنو وغيخىا والسستمكات

 ويقزييا يعيذيا لئلنداف محجودة فًتخة وجل عد هللا كتب حيث محجد مشو اإلنداف ونريب
 يجب لحلظ ،بقي ما مقجار يعمع أف دوف  مشو يرخؼ مغ الػقت فخصيجه البديصة ىحه عمى
بالشفع  ووششو ومجتسعو وأىمو لو يعػد فيسا الػقت مغ لو السحجدة الفًتخة استغبلؿ اإلنداف عمى

 ومعشى". قيسة ذات حياتشا لشجعل الخصيج ىحا صخؼ في وتعقل بحكسة والترخؼ والسرمحة
 (51:  2111الخزؾرية: سعيج بؽ سالؼ بشت جؾخة)                                  
 الغايات إلى لمػصػؿ األىجاؼ تحقيق خبللو مغ يسكغ الحؼ الدبيل الػقت إدارة "وتعج      

 لمػقت تػفيخا الػسائل أفزل اختيار خبلؿ وذلظ مغ عالية، وفعالية بكفاءة السؤسدية
 ثع زيادة ومغ التأخي، مغ مديجا يعشي ذلظ فإف لمػقت الديئة إلدارةا حالة في وأما والتكاليف،

 لمػقت يشطخ فإنو اقترادية نطخ وجية ومغ .والسعشػية السادية معانييا بكل التكاليف في
 جسيع استغبلؿ خبلؿ مغ فعالة بصخيقة أف تدتغل يجب التي الشادرة السػارد أحج باعتباره

الػقت  وإدارة اإلدارة بيغ اربصية تخ عبلقة وىشاؾ لستاحة،ا رات والقج والسػاىب اإلمكانيات
 لمسؤسدة الستاحة والسادية البذخية، السػارد وتػجيو وتشديق، تشطيع، عسمية اإلدارة كػف 

 األقل، عمى عشاصخ خسدة العسمية ىحه فعاؿ، وتتزسغ بذكل السؤسدة ىحه أىجاؼ لتحقيق
 عمى إدارة يشصبق ىحا اإلدارة ومفيـػ والخقابة، والتػجيو، والتشديق، والتشطيع، التخصيط، :ىي

اإلدارؼ  قبل مغ الػقت تشطيع ومخاقبة والتشطيع التخصيط، :رئيذ بذكل تتزسغ التي الػقت
 وأ صيغة أفزل إلى الػصػؿ ػى الػقت إلدارة الخئيذ اليجؼ أف 2006 ىايشد، ويؤكج
 استثسار مغ يتحقق دمخدو  وأ مرمحو وأ أكبخ مشفعة تحقيق وأ الػقت الستثسار شخيقة
 إنجاز السياـ عمى تعسل الػقت فإدارة فييا؛ العامميغ لؤلفخاد وأ لمسشطسة سػاء الستاح الػقت
 الػقت إدارة أف إلى الجراسات مغ عجد أشارت وقج .مسكشة شاقة وبأقل إرىاؽ وبجوف  بيدخ

 بفعالية جاري السؤسدة، وقت وأ السدؤوؿ، وقت إف حتى يقاؿ مخاعاتيا مغ بج ال مبادغ ليا
 وبالتالي استثساره لمػقت، استغبللو زيادة في وتداعجه السدؤوؿ تسكغ السبادغ وىحه ال، أـ

 .(1169:  2116الحارحذة :  عبؾد )دمحم بفعالية
 اإلدارة الدميسة وتحقيق لشا الستاحة لمداعات االستخجاـ الخشيج في الػقت إدارة "وتتسثل     
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 لكل العاـ التقجـ واالرتقاء لزخورة ارتقائيا بعجا تعصي كسا بذخية،ال والكػادر لمسػارد والفعالة
 عمى تعيششا عقبلنية أساليب ومشيجيات بتبشي وذلظ ذاتيا، والسشطسة السشطسة في العامميغ مغ

 لمػصػؿ السخترخ الصخيق عغ صػرة كاممة لشا وتعصي الػقت، مع صحيح بذكل التعامل
 : يداعج الػقت إدارة فحدغ وعميو أىجافشا، وإنتاجية لتحقيق عائجا وأكثخىا اإلنجازات أكبخ إلى
 والتزارب والتشازع التعارض يسشع بحيث لبلختراصات وسميع وواضح جيج عمى تحجيج -

 يحقق كسا أماميع، ووضع العخاقيل اآلخخيغ أعساؿ في التجخل ذاتو الػقت في ويسشع فييا،
 بأعساؿ والقياـ فييا، االزدواج ويسشع العامميغ األفخاد بيغ واألعساؿ السياـ تػزيع في العجالة

 األولػيات وتشطيع ليا السخرز الػقت غيخ في باألعساؿ السصمػبة القياـو أ مصمػبة غيخ
 :عمى السشطسة يداعج بالذكل الحؼ وتختيبيا

 .مػاردىا كامل مغ االستفادة تعطيع *
 .مزيعو أ معصل أؼ معالجة *
 .ادرجاتي إلى اإلنجاز معجالت رفع *
 .اآلخخيغ السشافديغ عغ وفارقة فائقة تشافدية مدايا اكتداب *
 وتعديدا لئلدراؾ لمسشطسة العاـ الشجاح اتجاه اإليجابية بالسدؤولية والذعػر الػعي تعسيق -

 وأداتيا مشطسة ألؼ ركيدة التقجـػ ى الفخد ألف باألفخاد، الخاص القرػػ لمشجاح بالزخورة
 . السشطسة لتحقيق نجاح أساسا يعج نجاحو إفو  والتشسية لبلرتقاء الفعالة

 وزيادة اإلحداس البذخؼ  والتفاعل السذاركة وأساليب والسبكخ السدبق استخجاـ التشديق -
 وليذ وزمبلء أنيع شخكاء عمى معيع والتعامل السشطسة في العامميغ اآلخخيغ باألفخاد

 أوال يتصمب فالتشديق تبادلة،م تعاوف واعتسادية عبلقة بيشيع العبلقة تكػف  بحيث مشافديغ،
 ومػاىبيع، لسكانتيع وفقا بالتفػؽ  ليع يدسح بحيث وجػد اآلخخيغ وضخورة بأىسية االعتخاؼ

ولجسيع  لمسشطسة والتشسية والخقي التقجـ لتحقيق مػجو فالػقت لمجسيع، تفػقيع تفػؽ  في وأف
 . فييا العامميغ األفخاد

 السشطسة السختمفة في األنذصة ومسارسة الدمغ، وثخوة قيسة لسجػ السجرؾ التخصيط سبلمة -
 ( 5،6:  2116بؾراس آسيو:  ،)لؾيكة الياشسي  .إشاره في
 ويدعى األفخاد، قبل مغ األمثل االستغبلؿ واستغبللو إدارتو كيفية إلى تخجع الػقت أىسية "إف
 بفعالية مواستخجا أف إذ الػقت، إىجار عجـ في األمثل باستخجاـ األسمػب الجيػد تػفيخ إلى
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 بالصخؽ  استخجاـ الػقت في ويداىع السفيجة غيخ القجيسة العادات بعس يغيخ أف يسكغ
 الػقت" دركخ بيتخ أشار كسا نادرا مػردا يعتبخ الػقت فإف لحا الدميسة؛

 السرادر مغ الػقت ويعج آخخ شيء أؼ رةإدا تتع لغ إدارتو تتع لع فإذا السػارد أنجر ػى
 استئجاره وأ بيعو وأ شخاؤه يسكغ ال إذ السرادر، ككل ليذ لكشو عساؿ،لبلست والجاىدة السيسة

 ندتصيع ما ، وكل.تغيخه وأ صشاعتو وأ مزاعفتو وأ خدنو وأ إعارتو، وأ سخقتو حتى وأ
 إف نقراف، وال زيادة ال ساعة 24ىي اليـػ ساعات عجد إف ،بانتطاـ الػقت قزاء ػى عسمو

 مخؤوسيغ، أـ رؤساء ضعفاء، أـ أقػياء فقخاء، أـ أغشياء الػقت ىحا نفذ يسمكػف  الجسيع
 ألؼ يتػقف ال الػجػد دائع ػوى لؤلبج يدتشفج يدتخجـ فعشجما السػارد، بقية يذبو والػقت ال

 سبب.
 ،Time Management is Self-Management الحات إدارة تعشي إدارة الػقت إف     

 الشذاشات لكل السدتسخ والتقييع تحميلوال التخصيط مغ مدتسجة عسمية الػقت مفيـػ إدارة فا
 استغبلؿ في مختفعة فعالية تحقيق تيجؼ إلى محجدة، زمشية فتخة خبلؿ الفخد بيا يقـػ التي
 حدب الحاجات تحجيج في تداعج فيي السشذػدة األىجاؼ إلى لمػصػؿ الستاح الػقت ىحا

 ويسكغ الشاجح اإلنداف تصفا مغ صفة الجيجة الػقت إدارة تعتبخ ثع ومغ أىسيتيا وأولػيتيا،
 التي واألىجاؼ السياـ تشجد أف بيا التي تدتصيع العسميات إحجػ بأنيا الػقت إدارة تعخيف
الشجاح  بيغ الفاصل العامل الػقت فيعج السختمفة الحياة مػاقف في فعاال تكػف  أف مغ تسكشظ

 الحقػؽ  بيغ زنةالسػا عمى القجرة ىي الشاجحيغ كل بيغ السذتخكة الدسة فإف لحا والفذل،
 الػقت مغ القرػػ  واالستفادة لمحات باإلدارة الخشيجة إال تتحقق ال السػازنة وىحه والػاجبات

 األولى، بالجرجة مسكغ قجر وبأقرى فاعل بذكل
 وأف الحات إدارة تعشي الػقت إدارة أف" بقػلو الػقت إدارة تعخيف Drucker كخ درا لخز وقج

 مغ يعج الػقت وأف وأعسالو ميساتو في الذخوع قبل وقتو إلى طخيبجأ بالش مغػ ى الفعاؿ السجيخ
     آخخ".                             شيء أؼ إدارة يتع فمغ إدارتو تتع لع فإذا السػارد أىع

 (35:  2115صابخ :  نامق )نيان                                                   
 السخغػب السختمفة واألنذصة واألعساؿ بالسياـ القياـ عمى ػقتال إدارة ميارات "وتداعج     
 األىجاؼ وإنجاز الحياة في عاـ بذكل بالتحديغ الذعػر وكحلظ بيا القياـ والسصمػب فييا
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 إدارة ندتصيع فمغ الػقت بإدارة نقع لع فإذا السختمفة، الحياة ضغػط مغ والتخفيف والصسػحات
 تديج لمػقت الجيجة فاإلدارة شائعة، ليدت ولكشيا بجييية الػقت إدارة أفكار فسعطع آخخ شيء

 رضا أكثخ الصبلب يربح إذ السعشػيات مغ تحدغ أف أيزا ويسكشيا العاـ واألداء اإلنتاجية
 .وقتيع استخجاـ شخيقة عغ

 :ىي الؾقت إلدارة ميارات ثالثة ىحا وتؾجج
 الػقت وقيسة اعياالجتس التػجيو ذات الػقت قيسة وتتزسغ :الػقت بقيسة الذعػر -

 .الفخدؼ التػجيو ذات
 والتخصيط األىجاؼ إعجاد وتتزسغ :الػقت عمى الديصخةو أ بالتحكع الذعػر  -

 .الخاجعة والتغحية الػقت وتخريز واألولػيات
 .الػقت إدارة سمػكيات وكفاءة الػقت إدارة كفاءة وتتزسغ :الػقت بكفاءة الذعػر  -

 التخصيط :في تتسثل الػقت إدارة اتميار  أف إلى ىايشد ماريػف  أوضح حيغ في
 .والستابعة والتػجيو األولػيات وتحجيج والتشطيع

 :يمي فيسا الؾقت إدارة ميارات وتتسثل
 زمشية فتخة في بيا القياـ السخاد لمسياـ مدبقة عسل خصة وضع ويعشي :التخصيط  -

 .ومحجدة مشاسبة
 في مشيا السخجػة سيةواألى بالسيسة الخاصة األىجاؼ وضع وتعشي :األىجاؼ تحجيج -

 .ىجؼ لكل الستاح الدمغ ضػء
 في تحقيقيا السصمػب واألىجاؼ إنجازىا السخاد السياـ وضع أؼ :األولػيات تحجيج  -

 األقل ثع أوال أىسية األكثخ السياـ تكػف  بحيث األىسية حدب محجد زمشي تختيب
 .وىكحا فاألقل أىسية

 وبيغ وبيشيا البعس ببعزيا بيا قياـال السخاد السياـ بيغ السبلئسة ػوى: التشديق  -
 .مشيا لكل السصمػب الدمغ

 بع فييا البجء قبل ميسة لكل البلـز الدمغ تحجيج ويتزسغ  :الػقت في التحكع إدارة  -
 عغ فزبل يجب؛ مسا أكثخ وقتا تزيع وعجـ تكتسل حتى إنجازىا في االستسخار

 في تأديتيا وزمغ قبلالسدت في حجوثيا وتػقع الساضي في األحجاث انتساء إدراؾ
 الحاضخ.
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 السيسة أداء في السدتخجـ الػقت قيسة عمى الحكع بو ويقرج  :والسحاسبة التقييع  -
 وتحجيج ما ميسة أداء في السدتخجـ الدمغ وججارة قيسة تقجيخو أ الشتائج، ضػء في
 (091 ،091:  0202) أحمد ثابت فضل :   بذأنو". قخارات مغ اتخاذه يجب ما

" Maslach , etalحتخاؽ التفدي قج يريب السيشيػف الحيغ يػاجيػف معػقاتأف اال      
فتدبب ليع اإلحداس  ،وقج الحطت ماسبلش وأخخوف تحػؿ دوف قياميع بسياميع كاممة

وغالبا ما يتختب عمى ىحا الػضع  ،والعجد عغ تأدية العسل بالسدتػػ السصمػب ،بالقرػر
عو لكي يقمل مغ إحداسو بالعجد ويتسيد ىحا حجوث ضغط نفدي يمـد السيشي بأف يتكيف م

وبالعبلقة اآللية الجافة التي  ،الشػع مغ التكيف بتجني مدتػػ الجافعية والذعػر بعجـ الخضا
 (212 ،211:  1993ليمى عبجالحسيج عبجالحافظ : ) تخبصو بعسبلئو". 

يعة اإلنداف ويحجث االحتخاؽ الشفدي عشجما ال يكػف ىشاؾ تػافق بيغ شبيعة العسل وشب" 
 وكمسا كاف  ىحا العسل أكبخ مغ شاقة ىحا اإلنداف أو العسل أ الحؼ يشخخط في أداء ذلظ

البيئتيغ زاد االحتخاؽ الشفدي الحؼ  معخفتو الػثيقة بكيفية عسمو،  وكمسا زاد التبايغ بيغ ىاتيغ
دي يػاجيو اإلنداف في مكاف عسمو، وأشارت ماسبلؾ إلى أف جحور وأساس االحتخاؽ الشف

تكسغ في مجسػعة عػامل تتخكد في الطخوؼ االقترادية والتصػرات التكشػلػجية والفمدفة 
ماسبلؾ وليتخ أسباب االحتخاؽ الشفدي إلى العسل الدائج  ووتعد  ،اإلدارية لتشطيع العسل

والسكمف والحؼ يتصمب وقتا أكثخ يفػؽ شاقة مغ يقـػ بو، ويتدع بالتعقيج، ويزعف الديصخة 
عغ أف السكافآت واألجػر ال تعادؿ مقجار الجيج السبحوؿ، ويصمب مغ السػضفيغ عميو، فزبل 

تقجيع الكثيخ مقابل حرػليع عمى القميل، مسا يفقجىع الستعة في العسل وتغيب في العسل 
يعتبخ قامػس اكدفػرد  أوؿ مغ استخجـ مرصمح  ،المسدات اإلندانيةو العبلقات العاشفية، أ

ودنبخجخ" السحمل الشفدي األمخيكي في كتابو الحؼ صجر في عاـ االحتخاؽ الشفدي ىخبخت فخ 
االحتخاؽ  نبخجخ االحتخاؽ الشفدي، الثسغ السختفع لؤلداء السختفع" وقج عخؼ فخويج "9974

الجافع لجػ الفخد عشجما يػاجو بحالة مغ اإلحباط  والشفدي عمى أنو "حالة مغ انعجاـ الحافد أ
وقج اعتسج في تعخيفو ىحا عمى أبحاثو الستعجدة مع العامميغ  مغ عجـ تحقق الشتائج السخجػة "،

في السجاؿ الرحي الشفدي في السدتذفيات ثع قامت كخستيشا ماسبلؾ بترسيع مقياس 
لسعخفة مدتػيات االحتخاؽ السيشي لجػ العامميغ في األعساؿ السيشية التي يكثخ فييا 
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 وقج حجدت ىحه السدتػيات بأنيا: ،االحتكاؾ مع البذخ
االجياد االنفعالي: شعػر عاـ بالتعب الذجيج يشتاب الفخد نتيجة ألعباء العسل والسدؤوليات  -

 الدائجة السصمػبة مغ الفخد.
تبمج الذعػر: شعػر يتػلج لجػ الفخد بدبب ضغط العسل الدائج ويشصػؼ عمى البلمباالة  -

 .والتيكع وعجـ الذعػر بالقيسة اإلندانية لؤلشخاص الحيغ يعسل معيع
نقز الذعػر باإلنجاز الذخري: ميل الفخد إلى تقييع نفدو بصخيقو سمبية ال سيسا في  -

 مجاؿ العبلقات االجتساعية ويتزسغ تجني الذعػر بالدعادة والخضا عغ الحات.
 :ىي مخاحل ثبلث عبخ الفخد عشج الشفدي االحتخاؽ ويتصػر
 العسل متصمبات بيغ التػاز عجـ نتيجة العسل بزغػط الفخد يذعخ حيث  :األولى السخحمة
 .الستصمبات تمظ لسػاجية البلزمة الحاتية والقجرة

 ومباشخة شبيعية فعل ردة ىسا المحيغ والتػتخ اإلجياد مغ الفخد يعاني :الثانية السخحمة
 .العسل لزغػط وعاشفية
 إلى يلكالس والدمػؾ، االتجاىات في التغيخات مغ مجسػعة الفخد لجػف ػ تتك : الثالثة السخحمة
 ذلظ عمى يتختب وما الذخرية، الحاجات بإشباع واالنذغاؿ آلية، بصخيقة السدتفيج معاممة

 ( 23،24:  2115ماججة إبخاىيؼ الجارودى : ) بالسدؤولية". االلتداـ عجـ مغ
 تعتبخ الفخد بيئة أف فيحكخ،الفخد عمى الزغػط وتأثيخ أسباب كػبخ نسػذج "يػضح     

 الفخد آماؿ ييجد خصخا الذكلو أ الفخد حاجات مغ حاجة تيجيج إلى ؼيؤد مسا لمزغػط مرجرا
 لمتػافق االستخاتيجيات استخجاـ بعس ويحاوؿ الزغط بحالة الفخد فيذعخ الحياة في وأىجافو

 مغ شػيمة لفتخة الزغػط واستسخت السذكبلت عمى التغمب في يشجح لع وإذا السػقف، مع
 أمخاض مثل األمخاض بعس إلى تؤدؼ وقج الشفدي، ؾاإلنيا مغ حالة إلى تؤدؼ فإنيا الدمغ
     .الحات" تقجيخ وانخفاض واالكتئاب القمق زيادة إلى تؤدؼ كسا العقمية، واألمخاض القمب

 .(412:  2114)خالج عمي دمحم عبجالخحيؼ :                                           
سباشخة لمتعخض لسرادر الزغػط في بيئة محرمة ردود الفعل الػ "فاإلحتخاؽ الشفدي ى     
حالة عجـ الخضا الػضيفي وما قج يراحبيا مغ غياب لمجافعية في العسل مغ الجانب  ،العسل

ومع ذلظ يشبغي أخحىا بعيغ اإلعتبار ألف إستسخارىا يؤدؼ  ،السيشي ال تعتبخ احتخاقا نفديا
 إلى االحتخاؽ الشفدي.
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 ،يعتسج عميو في إصجار حكع بغياب االحتخاؽ التفدي واإلستسخار في العسل ال يعتبخ مؤشخا
فالفخد ربسا يدتسخ في عسمو بالخغع مسا يعانيو مغ احتخاؽ نفدي ألسباب متعجدة مشيا: الخاتب 

وفي أسػأ الحاالت عجـ وجػد فخص  ،وجػد ضساف وضيفي ،مدؤوليات وضيفية قميمة ،الجيج
 لئللتحاؽ بػضائف أخخػ.

شاؾ أربعة مؤشخات أولية يشبغي أف تؤخح بعيغ اإلعتبار كشػع مغ وتذيخ الجراسات إلى أف ى
 التححيخ بأف الفخد في شخيقو لبلحتخاؽ الشفدي :

 ،اإلنذغاؿ الجائع واإلستعجاؿ في إنياء القائسة الصػيمة التي يجونيا الفخد لشفدو كل يـػ -9
وجػده في إجتساع وىحا يعشي  ،فعشجما يقع الفخد في شخاؾ االنذغاؿ الجائع يزحي بالحاضخ

وعادة في مثل ىحه الحالة يشجد الفخد ميامو برػرة آلية  ،مقابمة يكػف جدجيا وليذ ذىشيا وأ
 دوف اتراؿ عاشفي مع الحيغ يتعامل معيع.

تأجيل األمػر الدارة واالنذصة االجتساعية مغ خبلؿ االقتشاع الحاتي ألف ىشاؾ وقتا لسثل  -2
ميو أف يربح التاجيل القاعجة في تعامل الفخد مع األمػر األمخ الحؼ يتختب ع ،ىحه االنذصة

 الحياتية.
األمخ الحؼ يتختب  ،الدائج في حياة الفخدػ العير حدب قاعجة "يجب ويشبغي" يربح ى -3

 عميو زيادة حداسية الفخد لسا يطشو اآلخخوف ويربح غيخ قادر عمى إرضاء نفدو.
 يربح كل شيء عشجه ميسا وعاجبل". السشطػر الحؼ يؤدؼ إلى أف وفقجاف الخؤية أ -4

 (53:  2111)عمي عدكخ غمؾم :                                                     
 الخجمة في الشفدي االحتخاؽ ، يعتبخpines et aronson 1988 وأرندػف  بيشذ "وحدب

 مغ فيجيغالسدت والعسبلء السيشية السسارسة عمى فاعمية تؤثخ مخضية ضاىخة االجتساعية
 الشاشئ األخرائييغ لجػ الدمبي التػجو نتيجة الخعاية االجتساعية مؤسدات وعمى الخجمة

 وآخخوف  رادارؼ  العسل، وتػصل شبيعة عغ الشاتج بالتػتخ الشفدي السختبط االحتخاؽ تأثيخ عغ
 Rodary etal1993 25و نفدي احتخاؽ حالة في ىع السعالجيغ مغ% 40 إلى % 20 أف% 

 مشيغ % 56 عسميغ، في يعانيغ السرحات باختبلؼ العامة السدتذفيات مسخضات مغ
 يقسغ لسا ججا متحفدات يدلغ ال مشيغ % 80 أف رغع ،عغ ميشتيا التخمي في مؤخخا رغبت

 الخجمة السيشية في السسارسة ضغػط أفUm et Harrison1998  وبيغ أـ وىاريدػف  ،وب
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 ،الخجمات العسل،وخرائز مؤسدات وعبلقة ءوأعبا السيشية، العبلقة عغ تشذأ االجتساعية
 العسبلء مع السجيج في العسل متػاصبل شػيبل وقتا يقزي االجتساعي األخرائي أف حيث
 السسخضػف  أف 2003 جمػلي دراسة كذفت تتصمب ذلظ، كسا التي السيشة لصبيعة نتيجة

 وتجني سذاعخال تبمج مغ متػسصة شجة ومغ االنفعالي اإلجياد مغ شجة مختفعة مغ يعانػف 
 (181 ،181:  2111فؾزي :  )مييؾبي  ".الذعػر باإلنجاز

 مذكل األمخ بادغ في السيغ يصخح مغ معيغ نػع في الشفدي االحتخاؽ حرخ "أف     
 أفخاد عشج يسكغ إثباتيا الشفدي لبلحتخاؽ السسيدة السطاىخ فبعس لمسرصمح، العمسي الثبات

لبلحتخاؽ  الػصفي الشسػذج تكييف تع وبالفعل ة،السداعج ميغ إحجػ بالزخورة يستيشػف  ال
 األوؿ لمبعج فبالشدبة السداعجة، ميغ خارج أؼ األخخػ، لمسيغ بالشدبة الثبلثة بأبعاده الشفدي

 لمسدتفيجيغ إسشاده أف إال االسع، نفذ عمى حافع بل تدسيتو تتغيخ لع )اإلجياد االنفعالي(
 مدافة اتخاذ مغ نػع اعتباره يسكغف  )السذاعخ جتبم( الثاني البعج ححفو، أما تع الخجمة مغ
 مغ السدتفيجيغ وليذ ذاتو حج في العسل اتجاه البلمباالة والبخودة يعكذ العسل والحؼ عغ

 الفعالية نقز يدسى وأصبح فكيف )باإلنجاز الذعػر نقز( الثالث البعج أما ...الخجمة
 الغيابات ندب العامل وزيادة عشج يةالبلفعال بارتفاع الشفدي االحتخاؽ يتسيد إذف .السيشية
     التشطيسي". االلتداـ وانخفاض السيشي، الخضا مدتػػ  وانخفاض والجوراف

    (367:  2114)وردة العديد :                                                        
ومدتػيات االحتخاؽ  تشاولت الجراسات الدابقة العبلقة بيغ الجرجة الػضيفيةىحا وقج  "       

عمى سبيل السثاؿ أشارت  ،الشفدي ولكغ حتى اآلف ىحه الجراسات أسفخت عغ نتائج مختمصة
: أف السػضفيغ مسغ 7,,2؛ كاندت وآخخوف، 9977 ،دراسات بيخكمي ببلنيشغ أسػسياتذ

لجييع مدتػيات عالية مغ الػضائف داخل السشطسة، مثل السػضفيغ الفشييغ واإلدارييغ، 
وقج أشار كاندت  ،ف تجخبة أقل مغ االحتخاؽ مقارنة بالعساؿ اآلخخيغيػاجيػ 

( إلى أف انخفاض مدتػيات الػضائف يعسل كعامل محفد لبلنياؾ العاشفي 7,,2وآخخوف)
وعامل يقمل فعالية السيشية. وأشاروا أيزا إلى أف مدتػػ الػضائف األعمى يحسي مغ زيادة 

في السقابل، فإف اإلدارة الشذصة لمػضائف العميا تحسي و  ،وانخفاض الكفاءة السيشية البلمببلة
باإلضافة إلى ذلظ، ذكخ باحثػف آخخوف )تخاسي  . مغ زيادة البلمباالة وتقميل اإلنجاز السيشي

( أف مدتػيات األعمى في العسل يكػف ليا تأثيخ إيجابي عمى االلتداـ 9996وىيشكيغ، 
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مدتػػ وضيفي أعمى قادر عمى الترخؼ معو وذلظ ألف الفخد الحؼ لجيو ،األداء في العسلو 
في السقابل، لع يجج  ،ويسكغ أف يػضح بػضػح دوره؛ وىحا قج يقمل مغ تجخبة االحتخؽ 

( عجـ وجػد فخؽ ذات داللى إحرائية  في تكخار حجوث االحتخاؽ 9983وايشبخغ وآخخوف. )
( ال تػجج 9984وبالسثل، فإف ريجار وآخخوف.) .بيغ السيشييغ واإلدارييغ والسػضفيغ

اختبلفات دقيقة في مدتػيات االحتخاؽ بيغ والسدؤوليغ والسػضفيغ. وبدبب ىحا التشاقس، 
ىشاؾ حاجة إلى مديج مغ الجراسات ؿ واستكذاؼ تعقيجات العبلقة بيغ مختمف الجرجات 

وتساشيا مع ذلظ، أكجت الجراسات الستعمقة بالثقافة التشطيسية  ،الػضيفية ومدتػيات االحتخاؽ
وعبلوة عمى ذلظ، نطخا ألف الخضا  جيشاميات عمى والقيع الثقافية والتقاليج االجتساعيةوال

عتبخاف ذا أىسية كبيخة في مجاؿ السػارد البذخية والدمػؾ التشطيسي؛ يالػضيفي وأداء السياـ 
فإف العجيج مغ الجراسات تخكد عمى كيفية تأثيخ االحتخاؽ عمى ىحيغ الستغيخيغ يسكغ تعخيف 

عسل بأنو ردود الفعل الػججانية لمسػضفيغ تجاه وضائفيع، في حيغ يذيخ أداء السيسة رضا ال
إلى سمػكيات األفخاد التي تداىع في تحقيق األىجاؼ التشطيسية ويذيخ أداء السياـ أيزا إلى 

 وسمػكيات متعمقة بسيسة مختبصة بتشفيح أ وتتزسغ جيػد أو الػفاء الكافي بالستصمبات التقشية 
لفتخات شػيمة لمزغػط  استجابة وحجة العسل واالحتخاؽ ىػو ػضيفة السصمػبة أإكساؿ ال

 ،أداء السياـو الذخرية والػججانية، وبالتالي يسكغ أف تؤثخ بذكل كبيخ عمى الخضا الػضيفي 
البعج األوؿ مغ االحتخاؽ، والحؼ قج يذيخ إلى عجـ وجػد  ػوقج تبيغ أف االنياؾ، وى
 الزغػط.استخاتيجيات فعالة لسػاجية 

(Ra.Y. A, Park.J. G, Kwon.B: 2017: 631, 632)                          
مغ ثع يسكششا القػؿ بأف االحتخاؽ أصبح ضاىخة عامة لجػ الكثيخ مغ الشاس إما و       

ضغػط الحياة بذكل عاـ، لكغ ىشاؾ البعس مشا مسغ يخىقػف أنفديع بذكل  وبدبب العسل أ
خيغ، خاصة في مجاؿ العسل والسيسا في مجاؿ الخجمات اإلندانية مبالغ فيو مغ أجل اآلخ

إلخ وغيخىا مغ السيغ  كالصب البذخؼ والتجريذ والعبلج الشفدي وخجمة العسبلء.........
التي تعتسج بذكل أساسي عمى التعامل مع العشرخ البذخؼ وتحتاج إلى قجر كافي مغ 

 القجرة عمى التفيع والتعاشف مع اآلخخ "العسيل. الثبات اإلنفعالي لمقائع بيا ىحا باإلضافة إلى
كسا أف الذعػر باإلفخاط في العسل تحت التحجيات، والعسل تحت ضغط الػقت، كل ذلظ قج 
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يكػف لو دور في تأسيذ إحداس لجػ الفخد بعجـ قجرتو عمى التحكع في الػقت حيث أف 
األمخ الحؼ يمفت إنتباىشا  ،امتصمبات السيشة قج تكػف أكثخ بكثيخ مغ الػقت الستاح إلنجازى

"إدارة الػقت" حيث اف عجد الفخد عغ القجرة عمى التحكع في ػوى أال إلى مرصمح أخخ
 الػقت وإدارتو قج تكػف أحج األسباب السفجخة إلصابة باالحتخاؽ الشفدي.

وإذا كاف األمخ كحلظ في معطع السيغ اإلندانية فإنو يكػف أكثخ داللة وخصػرة في      
الخجمات السقجمة في مجاؿ "العبلج الشفدي" حيث أف فخيق العسل اإلكميشكي يتكػف مغ إشار 

حيث يقـػ  ،الصبيب الشفدي واإلخرائي الشفدي واألخرائي االجتساعي والسسخض الشفدي
كل مشيع بالسسارسة السباشخة لمخجمات الشفدية التي تقـػ عمى تقجيع الخجمات العبلجية 

وحل السذكبلت الشفدية السختمفة مغ أجل مداعجة األفخاد "شالبي  الشفدية واإلرشاد الشفدي
ومغ ثع يكػف اليجؼ األساسي  ،الخجمات الشفدية" عمى إستعادة التكيف والتػافق السفقػد

وبسا أف البخامج اإلرشادية  ،تحقيق الرحة الشفدية لمذخز ػلمعامميغ في ىحا السجاؿ ى
السجة والتكخار يذعخ أعزاء الفخيق انيع  والعبلجية محجدة بػقت معيغ سػاء مغ حيث

تخوادىع الحػرات  وغالبا ما ،معشييغ بتحقيق األىجاؼ العبلجية لمبخامج خبلؿ وقت محجد
العبلجية  الجاخمية" الستعمقة بالقمق الػجػدؼ" والستعمقة بالخػؼ مغ الفذل في تحقيق األىجاؼ

ربح أعزاء الفخيق عمى أىبة ومغ ثع ي ،التػافق ػءومداعجة العسيل عمى حل مذكبلت س
اإلستعجاد لمػقػع فخيدة لبلحتخاؽ الشفدي والحؼ غالبا ما يكػف الحق عمى الذعػر بزغط 

 الػقت. 
 :دراسات سابكة

 أوال : الجراسات التي تشاولت االحتخاق الشفدي:
 بعشؾان "قياس االحتخاق لجى العسال ونية تخك العسل" Weisberg.J1994 دراسة

ىحا البحث العبلقة بيغ احتخاؽ معمسات السجارس وتأثيخىا عمى نػاياىغ في اليجؼ: يجرس 
 تخؾ وضائفيغ.

اإلجخاءات السشيجية: استشادا إلى تحميل مقارف لثبلثة مقاييذ لبلحتخاؽ، والتي أضيخت أثشاف 
 مغ الشتائج الخئيدية. 

 الشتائج: 
 تع الحرػؿ عمى أفزل مؤشخ تشبؤ بالسيل لسغادرة الػضيفة . -9
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أضيخت تحجيج أكثخ تفريبل ألنػاع االحتخاؽ أف مكػنات اإلرىاؽ الجدجؼ والعقمي ليا  -2 
أىسية كبيخة في تفديخ نية العساؿ في الخحيل، في حيغ أف اإلرىاؽ العاشفي لع يكغ كحلظ. 
وتشاقر الشتائج كحلظ األىسية الحاسسة لتحجيج دقيق لسكػنات االحتخاؽ وأبعادىا فيسا يتعمق 

 تػفيخ العبلج لمعساؿ الحيغ يعانػف مغ االحتخاؽ.و / أوجيات اإلدارة لسشع باستخاتي
بعشؾان: إعادة ىيكمة السدتذفيات  Burke .R,J,Greenglass.E.R  2001دراسة 

 واالحتخاق الشفدي لجى مؾعفي التسخيض :
آثار إعادة ىيكمة السدتذفيات وتقميز حجع مكػنات  : تيجؼ ىحه الجراسة الى فحزاليجف

حتخاؽ الشفدي التي تعاني مشيا عيشة مغ اإلناث في الغالب مغ مػضفي التسخيس في اال
 السدتذفيات. 

مسخضة السػضفيغ باستخجاـ  9،362: وتع جسع البيانات مغ اإلجخاءات السشيجية
االستبيانات السجيػلة )الغيخ مسيدة لئلسع( والتي تذتسل عمى ثبلث مكػنات لبلحتخاؽ 

 شفي، والبلمباالة والكفاءة السيشية.الشفدي: االنفعاؿ العا
اوشسمت التشبؤات ثبلث جػانب: التخكيبة الدكانية الذخرية، وخرائز حالة  :الشتائج 

العسل، وثبلثة إجخاءات مختمفة لمسصالب الشاجسة عغ تجخبة إعادة الييكمة. وكاف تفعيل 
عاالت العاشفية تجخبة إعادة ىيكمة السدتذفيات وتقميز حجسيا مختبصا بذكل داؿ باالنف
 والدخخية، والديصخة عمى الخرائز الجيسػغخافية الذخرية وضخوؼ العسل.

عالقة ضغؾط الجور باالحتخاق الشفدى ودور  بعشؾان : ،2114دراسة أمل مبارك محسؾد 
الجعؼ االجتساعى فى ىحه العالقة دراسة ميجانية مظبقة عمى جيازى التسخيض 

 جشؾب الؾادى بدؾىاج:بسدتذفيات جامعة أسيؾط وجامعة 
اليجؼ: ىجفت الجراسة إلى اختبار العبلقة بيغ ضغػط الجور واألبعاد الثبلثة لبلحتخاؽ 
الشفدى، واختبار الجعع االجتساعى كأحج مػارد التعامل وكعامل وسيط فى العبلقة بيغ 

 ضغػط الجور واالحتخاؽ الشفدى.
امبلت فى اثشيغ مغ السدتذفيات اإلجخاءات السشيجية: شبقت الجراسة عمى السسخضات الع

الجامعية الكبخػ فى جشػب الػادػ وىسا السدتذفى الجامعى بأسيػط، السدتذفى الجامعى 
 مسخضة، وحممت البيانات إحرائيًا.  ,33بدػىاج، بمغ حجع العيشة 
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تػصمت الجراسة إلى وجػد ارتباط ايجابى معشػػ بيغ كل مغ: عبء الجور،  :الشتائج
ألبعاد الثبلثة لبلحتخاؽ الشفدى: اإلنياؾ الشفدى والجدجػ، الدمبية فى وغسػض الجور، وا

العبلقات، قرػر مدتػػ اإلنجاز، وجػد ارتباط ايجابى معشػػ بيغ صخاع الجور واثشيغ مغ 
أبعاد االحتخاؽ الشفدى ىسا اإلنياؾ الشفدى والجدجػ، والدمبية فى العبلقات، ويسثل عبء 

عمى االحتخاؽ الشفدى. وجػد ارتباط سمبى معشػػ بيغ الجعع مغ  الجور أىع الستغيخات تأثيخاً 
 .السذخؼ واألبعاد الثبلثة لبلحتخاؽ الشفدى

االحتخاق الشفدى لجى عيشة مؽ  بعشؾان: ،2115دراسة رجؾات عبجالمظيف متؾلى 
 السحاميؽ وعالقتو ببعض الستغيخات الشفدية والسيشية:

شطػمة العبلقات االرتباشية بيغ بعس اليجؼ: يدتيجؼ البحث الخاىغ الكذف عغ م
الستغيخات الشفدية والسيشية وىى: تقجيخ الحات نسط الدمػؾ)أ( ومخكد الزبط والخضا 
 الػضيفى وصخاع الجور كل مشيا عمى حجة واالحتخاؽ الشفدى وذلظ لجػ عيشة مغ السحاميغ. 

سط عسخػ قجره محاميًا مغ الحكػر بستػ  ,93أجخيت الجراسة عمى  اإلجخاءات السشيجية:
خسدة مشيا مغ  ،واستخجمت الباحثة ستة اختبارات 4.3وانحخاؼ معيارػ قجره  36.6

واستخبار مخكد الزبط  ،وقائسة نسط الدمػؾ)أ( ،إعجادىا وىى استخبار االحتخاؽ الشفدى
ىحا باإلضافة إلى  ،وقائسة صخاع الجور ،واستخبار الخضا الػضيفى عغ ميشة السحاماة

 اختبار تقجيخ الحات. ػاختبار مقتبذ ى
 : وأسفخت الشتائج عغ:الشتائج

وجػد ارتباط سمبى داؿ بيغ االحتخاؽ الشفدى وكل مغ نسط الدمػؾ )أ( وتقجيخ الحات  -
 والخضا الػضيفى . 

 ،بيشسا وجج ارتباط إيجابى داؿ بيغ االحتخاؽ الشفذ وكل مغ مخكد الزبط وصخاع الجور -
حرائيًا بيغ السختفعيغ والسشخفزيغ فى االحتخاؽ الشفدى كسا تبيغ كحلظ وجػد فخوؽ دالة إ

ومخكد الزبط فى اتجاه  ،وصخاع الجور ،عمى كل مغ تقجيخ الحات والخضا الػضيفى
السشخفزيغ عمى متغيخػ الخضا الػضيفى وتقجيخ الحات وفى اتجاه السختفعيغ عمى متغيخػ 

  )مخكد الزبط وصخاع الجور(.
( بعشؾان تحميل ضغؾط 2116بج الحكيؼ عقمة أخؾارشيجة )دراسة أيسؽ عؾدة السعاني وع

 العسل لجى الجياز التسخيزي في مدتذفى الجامعة األردنية: دراسة ميجانية
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: تيجؼ ىحه الجراسة إلى تحميل ضغػط العسل التي يذعخ بيا الجياز التسخيزي في اليجف
ياف أثخ تمظ مدتذفى الجامعة األردنية، وذلظ مغ خبلؿ التعخؼ عمى مرادرىا، وب

السرادر عمى مدتػػ ضغط العسل الكمي، واختبار الفخوؽ في مدتػػ ضغط العسل الحؼ 
 يذعخ بو السبحػثػف تبًعا الختبلؼ خرائريع الجيسغخافية.

( مسخض/ مسخضة مغ  ,,3اإلجخاءات السشيجية: شسمت الجراسة عيشة عذػائية بمغت ) 
عمى التحميل االحرائي الػصفي، ومعامل  العامميغ في السدتذفى. واعتسج تحميل بياناتيا

  t-test(، واختبار  ANOVAاالنحجار، وتحميل التبايغ األحادؼ ) 
: وكانت أىع نتائجيا شعػر السبحػثيغ بزغػط متػسصة في العسل، ووجػد أثخ ذؼ الشتائج

داللة احرائية لستغيخات ضغط العسل مػضع الجراسة عمى مدتػػ ضغط العسل الكمي، 
د فخوؽ دالة احرائًيا في مدتػػ ضغط العسل الحؼ يذعخ بو السبحػثػف تعدػ وعجـ وجػ 

 لخرائريع الجيسغخافية باستثشاء متغيخؼ السيشة والسؤىل العمسي.
وخمرت الجراسة إلى العجيج مغ التػصيات أىسيا: إعادة الشطخ في الخواتب والحػافد،  

ىتساـ بتصػيخ قجرات لمسسخضيغ، وتحديغ ضخوؼ العسل، واال وإيجاد وصف وضيفي
 السسخضيغ وتجريبيع.

بعشؾان مدتؾى الرحة الشفدية لمعامميؽ بسيشة  2118العسخيؽ ؾ دراسة إبتدام أحسج أب
 التسخيض في السدتذفيات الحكؾمية بسحافغات غدة وعالقتو بسدتؾى أدائيؼ

جفت الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتػيات الرحة الشفدية لػجػ السسخضػيغ ىاليجؼ: 
سخضات العامميغ في السدتذفيات الحكػمية بسحافطات غدة، كسػا ىػجفت إلػى التعخؼ والس

الرحة الشفػدية لػجػ السسخضػيغ العػامميغ بسدتذفيات  عمى االختبلفات في مدتػػ 
محافطات غدة تبعًا لكل مغ )الجشذ، السؤىل العمسي، القدع الحؼ يعسل بو، وعجد سشػات 

 ؼ العبلقة بيغ مدتػػ الرحة الشفػدية واألداء السيشي .الخبخة(، كسا ىجفت إلى استكذا
 9,9مسخض ومسخضة، مػشيع ) (2,9تكػنت عيشة الجراسة مغ ) اإلجخاءات السشيجية:

إناث مغ السسخضيغ والسسخضات العامميغ فػي السدتػذفيات السخكديػة فػي ) اناث 92، )ذكػػر
 .مدتذفى غدة األوروبي(محافطات غدة )مجسع الذفاء الصبي، مجسع ناصخ الصبي، 
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 : استخجمت الباحثة لجسع البيانات األدوات التالية
 استبانو لقياس الرحة الشفدية لجػ السسخضيغ مغ إعجاد الباحثة. -9
نسػذج تقػيع األداء )التقخيخ الدشػؼ( السعتسج في وزارة الرحة وديػاف  -2

  .السػضفيغ العاـ
 :: أضيخت الجراسة الشتائج التاليةالشتائج
د تبايشات في مدتػيات الرحة الشفدية لجػ السسخضيغ والسسخضات، حيث وجػ  -9

كاف مدتػػ الرحة الشفدية لجػ السسخضيغ أعمى مشو لجػ السسخضات في كل 
مغ البعج الذخري والبعج االجتساعي والجرجة الكمية لمسقياس، بيشسا لع تػجػج 

  تبايشات في كل مغ البعج السيشي والبعج الجيشي.
بايشات في مدتػػ األداء لجػ السسخضيغ والسسخضات في الجرجة عجـ وجػد ت -2

الكمية لسقياس األداء وأبعاده الفخعية، وقػج بمػغ الستػسػط العػاـ لػجرجات السسخضيغ 
 والسسخضات في الجرجة الكمية لسقياس األداء.

عجـ وجػد عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ الجرجة الكمية لسقياس الرحة   -3
  4 .اس األداء السيشيالشفدية ومقي

بػيغ متػسػط درجػات  ,.5,تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  -4
السسخضيغ ومتػسط درجات السسخضات في الجرجة الكمية لسقيػاس الػرحة 

  الشفدية لرالح السسخضيغ.
فػي مػدتػػ الرحة  05.0 عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مػدتػػ  -5

والسسخضيغ العامميغ في السدتذفيات الحكػمية تعدػ  الشفدية لجػ السسخضات
  .ماجدتيخ( -بكالػريػس  –لمسؤىل العمسي )دبمـػ 

فػي مػدتػػ الرحة  05.0 عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مػدتػػ 
 الشفدية لجػ.

في مدتػػ الػرحة الشفدية  05.0 تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  -6
سخضيغ العامميغ في السدتذفيات الحكػمية تعدػ لمسدتػػ لجػ السسخضات والس

 .االقترادؼ لرالح ذوؼ الجخل السختفع
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مدتؾى الرحة الشفدية لمعامميؽ بسيشة  ( بعشؾان:2118دراسة إبتدام أحسج أبؾالعسخيؽ )
 التسخيض في السدتذفيات الحكؾمية بسحافغات غدة وعالقتو بسدتؾى أدائيؼ:

التعخؼ عمى مدتػيات الرحة الشفدية لجػ السسخضيغ  ىجفت الجراسة إلى: اليجف
والسسخضات العامميغ في السدتذفيات الحكػمية بسحافطات غدة، كسا ىجفت إلى التعخؼ 
عمى االختبلفات في مدتػػ الرحة الشفدية لجػ السسخضيغ العامميغ بسدتذفيات محافطات 

بو، وعجد سشػات الخبخة(، كسا  غدة تبعًا لكل مغ )الجشذ، السؤىل العمسي، القدع الحؼ يعسل
 ىجفت إلى استكذاؼ العبلقة بيغ مدتػػ الرحة الشفدية واألداء السيشي.

( 9,9( مسخض ومسخضة، مشيع )2,9اإلجخاءات السشيجية :تكػنت عيشة الجراسة مغ )
( إناث مغ السسخضيغ والسسخضات العامميغ في السدتذفيات السخكدية في 92)وذكػر 

 الذفاء الصبي، مجسع ناصخ الصبي، مدتذفى غدة األوروبي(. محافطات غدة )مجسع
 استخجمت الباحثة لجسع البيانات األدوات التالية:

 .استبانو لقياس الرحة الشفدية لجػ السسخضيغ مغ إعجاد الباحثة  .9
نسػذج تقػيع األداء )التقخيخ الدشػؼ( السعتسج في وزارة الرحة وديػاف السػضفيغ   .2

 العاـ.
 يخت الجراسة الشتائج التالية:الشتائج: وأع

. وجػد تبايشات في مدتػيات الرحة الشفدية لجػ السسخضيغ والسسخضات، حيث كاف 9
مدتػػ الرحة الشفدية لجػ السسخضيغ أعمى مشو لجػ السسخضات في كل مغ البعج 
الذخري والبعج االجتساعي والجرجة الكمية لمسقياس، بيشسا لع تػجج تبايشات في كل مغ 

 السيشي والبعج الجيشي. البعج
. عجـ وجػد تبايشات في مدتػػ األداء لجػ السسخضيغ والسسخضات في الجرجة الكمية 2

لسقياس األداء وأبعاده الفخعية، وقج بمغ الستػسط العاـ لجرجات السسخضيغ والسسخضات 
 في الجرجة الكمية لسقياس األداء.

الكمية لسقياس الرحة الشفدية  . عجـ وجػد عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ الجرجة3
 ومقياس األداء السيشي.
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بيغ متػسط درجات السسخضيغ  5,.,. تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ 4
ومتػسط درجات السسخضات في الجرجة الكمية لسقياس الرحة الشفدية لرالح 

 السسخضيغ.
مدتػػ الرحة ( في  5,.,. عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ )> 5

الشفدية لجػ السسخضات والسسخضيغ العامميغ في السدتذفيات الحكػمية تعدػ لمسؤىل 
 ماجدتيخ(. -بكالػريػس  –العمسي )دبمـػ 

( في مدتػػ الرحة  5,.,. عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ )> 6
ة تعدػ إلى الشفدية لجػ السسخضات والسسخضيغ العامميغ في السدتذفيات الحكػمي

 القدع الحؼ يعسل فيو السسخض / السسخضة )أقداـ عادية أقداـ ساخشة(.
( في مدتػػ الرحة  5,.,. عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ )> 7

الشفدية لجػ السسخضات والسسخضيغ العامميغ في السدتذفيات الحكػمية تعدػ لعجد 
الشفدية ما عجا البعجاالجتساعي فقج  سشػات الخبخة في جسيع أبعاد مقياس الرحة

 سشةفأكثخ(. 95وججت فخوؽ لرالح ذوؼ سشػات الخبخة الصػيمة ) 
( في مدتػػ الرحة الشفدية  5,.,. تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ )> 8

لجػ السسخضات والسسخضيغ العامميغ في السدتذفيات الحكػمية تعدػ لمسدتػػ 
 جخل السختفع.االقترادؼ لرالح ذوؼ ال

السشاخ التشغيسي الدائج داخل السؤسدة الرحية  2111فؾزي  دراسة مييؾبي
وعالقتو باالحتخاق الشفدي لجى السسخضيؽ" دراسة ميجانية لبعض السؤسدات 

 الرحية بالعاصسة "
ىجفت الجراسة إلى تذخيز مدتػػ االحتخاؽ الشفدي لجػ السسخضيغ ببعس  اليجؼ:

ئخ العاصسة. وكحا العبلقة بيغ السشاخ التشطيسي واالحتخاؽ السؤسدات الرحية بالجدا
 الشفدي.

اإلجخاءات السشيجية: ولتحقيق ىحه األىجاؼ تع ترسيع مقياس لمسشاخ التشطيسي)وتع 
 938مسخض ) 279التحقق مغ خرائرو الديكػمتخية ( وتع تصبيقو عمى عيشة مغ 

دتػػ الجدائخ مؤسدة صحية عمى م 99إناث( وتست الجراسة ب  933وذكػر 
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( بعج التحقق MBIالعاصسة. كسا تع تصبيق مقياس االحتخاؽ الشفدي ؿ ؾ. ماسبلش )
 مغ خرائرو الديكػمتخية كحلظ.

أسفخت نتائج الجراسة عمى أف السسخضيغ يعانػف مغ مدتػػ مختفع وداؿ مغ  الشتائج:
 الشفدي. االحتخاؽ الشفدي وعمى ارتباط مػجب وداؿ بيغ السشاخ التشطيسي واالحتخاؽ

( بعشؾان :أسباب ودوافع ىجخة الكؾادر الظبية 2111دراسة صالح محسؾد ذياب )
 والتسخيزية مؽ وزارة الرحة األردنية )دراسة تحميميو(

اليجؼ: تيجؼ ىحه الجراسة إلى بياف دوافع وأسباب ىجخة الكػادر الصبية والتسخيزية 
 .مغ وزارة الرحة األردنية إلى القصاع

الخاص داخل األردف وخارجو، في محاولة لمػقػؼ عمى األسباب والجوافع الحقيقية 
 وأكثخىا تأثيًخا في اليجخة، وتقجيع التػصيات السشاسبة لمحج مغ ىحه اليجخة.

( مفخدة مغ األشباء 285اإلجخاءات السشيجية: وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )
والبالغ عجدىع  6,,2  ،3,,2عػاـ والسسخضيغ الحيغ تخكػا وزارة الرحة خبلؿ األ

( استبانة 285( وتع اختيار العيشة بصخيقة عذػائية بديصة، حيث تع تػزيع )9949)
% مغ مجسػع  78( أستبانة أؼ ما ندبتو ,22عمى عيشة الجراسة أعيج مشيا )

 األستبانات السػزعة.
التسخيس: عجـ : وقج خمرت الجراسة إلى أف أىع أسباب ودوافع ىجخة األشباء و الشتائج

تػفخ فخص لمتجريب، وعجـ الخضا عغ نطاـ الحػافد السعسػؿ بو في الػزارة، وعجـ 
وجػد نطاـ رواتب مشاسب لؤلشباء والتسخيس، باإلضافة إلى شبيعة القػانيغ واألنطسة 
السعسػؿ بيا في الػزارة، وكحلظ تػفخ فخص عسل خارج الػزارة لؤلشباء والسسخضيغ، 

أيزاعجـ وجػد تأثيخ لطخوؼ العسل السادية في وزارة الرحة عمى وقج أضيخت الجراسة 
 اليجخة وكحلظ عجـ تاثيخ العػامل الجيسغخافية.

وفي ضػء نتائج الجراسة فاف الباحث قجـ بعس التػصيات الستعمقة بتػفيخ أنطسة 
القػانيغ واألنطسة  فخص لمتجريب، وإعادة دراسة مشاسبة لمخواتب والحػافد وكحلظ تػفيخ

 سعسػؿ بيا في الػزارة.ال
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فاعمية بخنامج :  بعشؾان 2111عبج الخحسؽ سيج سميسان  ،دراسة الديج يذ التيامي دمحم
عالجي معخفي سمؾكي في خفض االحتخاق الشفدي لجى معمسي التالميح ذوي اإلعاقة 

 العقمية البديظة مسؽ يفكخون في تخك السيشة :
شفدي لجػ معمسي التبلميح ذوؼ اإلعاقة العقمية ىجفت الجراسة الى عبلج االحتخاؽ ال اليجؼ:

وقج اإلجخاءات  ،البديصة مسغ يفكخوف في تخؾ السيشة بتصبيق بخنامج عبلجي معخفي سمػكي
مغ معمسي األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة مغ  ,2السشيجية: تكػنت عيشة الجراسة مغ 

وقج استخجـ الباحثاف أربع  ،بية الفكخيةالعامميغ في السخحمة االبتجائية في مجرسة خاصة لمتخ 
 :أدوات
 مقياس االحتخاؽ الشفدي لسعمسي االشفاؿ ذوؼ االعاقة العقمية  -

 (.,2,9)إعجاد عبجالخحسغ سيج سميساف والديج يذ التيامي                      
مقياس التفكيخ في تخؾ السيشة )إعجاد عبجالخحسغ سيج سميساف والديج يذ التيامي  -

2,9,). 
 (.6,,2مقياس السدتػػ االجتساعي االقترادؼ )إعجاد عبجالعديد الذخز  -
بخنامج عبلجي معخفي سمػكي )إعجاد عبجالخحسغ سيج سميساف والديج يذ التيامي  -

2,99.) 
 :الشتائج

وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصات رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية ومتػسصات  -
مقياس االحتخاؽ الشفدي لسعمسي االشفاؿ ذوؼ  رتب افخاد السجسػعة الزابصة عمى

 اإلعاقة العقمية البديصة لرالح أفخاد السجسػعة التجخيبية والقياس البعجؼ.
وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصات رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية ومتػسصات   -

رتب افخاد السجسػعة الزابصة عمى مقياس تخؾ السيشة لرالح أفخاد السجسػعة 
 التجخيبية والقياس البعجؼ.

ال تػجج فخوؽ دالة بيغ متػسصات رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية في القياس البعجؼ  -
ومتػسصات رتب نفذ السجسػعة في القياس التتبعي عمى كل مغ مقياس االحتخاؽ 
الشفدي لسعمسي االشفاؿ ذوؼ اإلعاقة العقمية البديصة ومقياس التفكيخ في تخؾ 

 السيشة.
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 بعشؾان :       BOGDAN.S, MIREAN.C, AVRAM.M, STAN.O 2111راسةد    
 تحميل تجخيبي لإلجياد العاطفي، والخضا الؾعيفي واالحتخاق الؾعيفي    

اليجؼ: وكاف اليجؼ مغ ىحه الجراسة فحز العبلقة بيغ الخضا الػضيفي، واالجياد 
 العاشفي، واإلرىاؽ الػضيفي.

لتحجيج، تع التخكيد عمى فحز العبلقة بيغ اثشيغ أشكاؿ عمى وجو ا اإلجخاءات السشيجية:
واألبعاد الثبلثة لبلحتخاؽ الػضيفي  -السعاناة الدصحية والسعاناة العسيقة  -االجياد العاشفي 

االحتخاؽ العاشفي،وتبجد الذخرية وانخفاض معجؿ اإلنجاز الذخري. أكسل السذاركػف  -
نات لقياس االحتخاؽ الػضيفي، االجياد العاشفي ( استبيا929في ىحه الجراسة )بمغ عجدىع = 

 والخضا الػضيفي. 
: وكذفت نتائج دراستشا حقيقة أف استخجامقجر أكبخ مغ السعاناة  الدصحية والعسيقة الشتائج

يختبط بسدتػيات أعمى مغ االستشداؼ العاشفي وتبجد الذخرية، في حيغ أف السدتػيات 
اض مدتػػ االنياؾ العاشفي، وتبجد الذخرية العميا مغ الخضا الػضيفي تختبط بانخف

 ػوانخفاض معجؿ االنجاز الذخري. كسا أضيخ تحميل االنحجار الى اف الخضا الػضيفي ى
مؤشخ داؿ لجسيع أشكاؿ االحتخاؽ الػضيفي. وتدمط الشتائج الزػء عمى الحاجة عمى إيبلء 

تخفيف اآلثار الزارة االىتساـ ليذ فقط لمعسبلء ولكغ أيزا إلى بيئة العسل مغ أجل ال
 السحتسمة لعسميع.

( بعشؾان استكذاف العالقة بيؽ الزغؾط السيشية وااللتدام 2111دراسة كامل الحؾاجخة )
 التشغيسي لجى السسخضيؽ في مدتذفيات أردنية مختارة:

اليجؼ: ىجفت ىحه الجراسة إلى استكذاؼ العبلقة بيغ الزغػط السيشية وااللتداـ التشطيسي، 
إلى قياس مدتػػ الزغػط السيشية ومدتػػ االلتداـ التشطيسي لجػ السسخضيغ في  باإلضافة

 السدتذفيات األردنية في مجيشة عساف.
اإلجخاءات السشيجية: وقج تألف مجتسع الجراسة مغ مدتذفييغ حكػمييغ تعميسييغ، وتع اختيار 

 ( مبحػثا.,95عيشة عذػائية مشتطسة تألفت مغ )
كأداة لجسع بيانات الجراسة، حيث شػرت االستبانة باالعتساد عمى  واعتسجت االستبانة     

األدبيات اإلدارية، وقج احتػت عمى جدأيغ رئيدييغ: تشاوؿ أحجىسا الزغػط السيشية )مرادر 
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في حيغ تشاوؿ الجدء األخخ  ،ضغط العسل، والسعمػمات الرحية، واستخاتيجيات التكيف(
 االلتداـ التشطيسي.
%( مغ السسخضيغ، كسا  ,3تائج الجراسة أف ىشاؾ ضغػط ميشية لجػ )الشتائج: أضيخت ن

%( مغ السسخضيغ لجييع التداـ تشطيسي، كسا أضيخت الجراسة أف ىشاؾ عبلقة  ,4أف )
 -والزغػط السيشية( عكدية ضعيفة ذات داللة إحرائية بيغ االلتداـ التشطيسي

 =P=0.025, r1.18 
 عجدا مغ التػصيات ذات العبلقة بسػضػعيا. وبشاء عمى الشتائج قجمت الجراسة    

( بعشؾان العؾامل السؤثخة عل االحتخاق الؾعيفي لجى 2113دراسة خميل جعفخ حجاج )
 السسخضيؽ في مدتذفى الذفاء بقظاع غدة

اليجؼ: ييجؼ ىحا البحث إلى دراسة العػامل التي تؤثخ عمى االحتخاؽ الػضيفي لجػ 
 ع غدة.السسخضيغ في مدتذفى الذفاء بقصا

اإلجخاءات السشيجية: وقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي، واستخجـ االستبانة أداة 
رئيدة في جسع البيانات األولية، وشبقت الجراسة عمى جسيع السسخضيغ في مدتذفى الذفاء 

 مسخضا. 525بقصاع غدة والبالغ عجدىع 
 الشتائج : أضيخت نتائج الجراسة ما يمي:

االحتخاؽ الػضيفي كاف مختفعا لبعج اإلجياد الػضيفي ومشخفزا لبعج تبمج  . أف مدتػػ 9
 الجشاعخ وبعج قمة الذعػر باالنجاز.

. وجػد عبلقة شخدية بيغ عبء العسل واالحتخاؽ الػضيفي لجػ السسخضيغ في مدتذفى 2
 الذفاء بقصاع غدة.

خضيغ في مدتذفى . وجػد عبلقة عكدية بيغ وضػح الجور واالحتخاؽ الػضيفي لجػ السس3
 الذفاء بقصاع غدة.

. وجػد عبلقة عكدية بيغ بيئة العسل الجادية واالحتخاؽ الػضيفي لجػ السسخضيغ في 4
 مدتذفى الذفاء بقصاع غدة.

. وجػد عبلقة عكدية بيغ السدانجة االجتساعية واالحتخاؽ الػضيفي لجػ السسخضيغ في 5
 مدتذفى الذفاء بقصاع غدة.
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ة بيغ التعديد االيجابي واالحتخاؽ الػضيفي لجػ السسخضيغ في . وجػد عبلقة عكدي6
 مدتذفى الذفاء بقصاع غدة.

. حرػؿ متغَت التعديد االيجابي عمى الجرتبة األولى مغ حيث تأثيخه عمى االحتخاؽ 7
الػضيفي فيسا احتل وضػح الجور الختبة الثانية إما متغيخ السدانجة االجتساعية فقج احتل 

  ة مغ حيث تأثيخه عمى االحتخاؽ الػضيفي.الجرتبة الثالث
بعشؾان: االجياد السيشي، واالحتخاق بيؽ ميشييؽ السؾارد  Santos.A(2013)دراسة  

 البذخية الساليدية"، بحؾث اإلدارة :
واستخاتيجيات  ،وتيجؼ ىحه الجراسة إلى دراسة مفاىيع الدسات الحكاء العاشفي اليجؼ:

االحتخاؽ بيغ مقجمي الخجمات السػارد البذخية الجاخمية . و  االرىاؽ )االجياد( االنفعالي
ويقتخح نسػذجا لتعسيق فيسشا لمعسميات التي تذخح اآلثار الػاقية لدسة  الحكاء االنفعالي مغ 

 االحتخاؽ الػضيفي.
 اإلجخاءات السشيجية:

 مغ متخرري السػارد البذخية مغ مؤسدة مالية 943تتألف الجراسة الحالية مغ عيشة مغ 
 ماليدية كبيخة.

 الشتائج:
تذيخ الشتائج إلى أف سسة االرىاؽ االنفعالي تعج مغ العػامل السشبئة باالحتخاؽ الذخري  

 والسيشي، ولكغ ليذ االحتخاؽ السختبط بالعسيل. 
التعاطف في السسارسة  بعشؾان: Gleichgerrcht.E, Decety.J 2013: دراسة

ذ، والخبخة السعتجلة السختبظة بالتعاطف، العيادية: كيف الترخفات الفخدية، والجش
 .االحتخاق، واالستغاثة العاطفية لجى األطباء

اليجؼ: لتحقيق فيع أفزل لمتعاشف الدخيخؼ وتحجيج العػامل التي يسكغ أف تحبط ىحه 
 التجخبة ونتائجيا في بيئات الخعاية.

سج مغ األشباء، مسارس معت 7،584أجخيت دراسة واسعة الشصاؽ مع  اإلجخاءات السشيجية:
وإعتسجت أدوات الجراسة عمى تقييع جػانب مختمفة مثل التعاشف، والزغط، واالحتخاؽ، 

 والدمػؾ اإليثار، والػعي العاشفي، والخفاىية .
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الشتائج: وقج ارتبط الذعػر بالخضا ارتباشا قػيا باإلىتساـ بالتعاشف وباإليثار، في حيغ 
ػية لمزغػط( كاف أكثخ ارتباشا بالكخب الذخري الذعػر بالتعب )اإلرىاؽ والرجمة الثان

وكاف لمشػع تأثيخ انتقائي لمغاية عمى االىتساـ بالتعاشف، حيث انو كاف  ،الكتع االنفعاليو 
 ،الدمبية وخفس القيسة لجػ لشداءقيع عميا، مسا أدػ إلى مجسػعة واسعة مغ السذاعخ

العسخ  تيا بعج الديصخة عمى تأثيخسشػات الخبخة لع تؤثخ عمى التجابيخ الترخيفية في حج ذا
السذاركػف الحيغ عانػا الذعػر باإلحياد مع القميل مغ مذاعخ عجـ رضا أضيخت ،والجشذ

 ،نفعالي وكحلظ كاف لجييع شعػر قػؼ بالتعبالالكتع او أعمى الجرجات عمى الكخب الذخري 
 وج مذاعخىع ويبجاف األشباء الحيغ يػاجيػف صعػبة في تشطيع اإلثارة الدمبية ووصف وتحجي
بل عمى العكذ  ،أنيع أكثخ عخضة لبلثارة االنفعالية، العدلة، وشعػر مشخفس مغ اإلنجاز

مغ ذلظ، القجرة عمى االنخخاط في الحات األخخػ والتػعية وتشطيع مذاعخ الفخد، وميل 
أف تديع في الذعػر بالخحسة التي تأتي مغ مداعجة السخضى في و مداعجة اآلخخيغ، يبج

  سة العيادية.السسار 
العالقات في العسل، االحتخاق والخضا الؾعيفي:  بعشؾان" Roncalli.S(2015)دراسة 

 دراسة عؽ عمساء الشفذ االيخلشجييؽ "
فحز مدتػيات الخضا الػضيفي واالحتخاؽ بيغ االخرائييغ الشفدييغ العامميغ في ػ : ىاليجؼ

ذات يغ ىحه العػامل وثبلثة تشبؤات فخؽ الرحة العقمية السجتسعية االيخلشجية، والعبلقات ب
العبلقات بيغ و : العسل الجساعي، واالتراؿ مع اإلدارة/ السذخؼ عبلقة ببعزيا البعس

 زمبلء العسل.
 اإلجخاءات السشيجية:

مغ االخرائييغ يعسمػف حاليا في مخاكد الخعاية الرحية السجتسعية  77كاف السذاركػف  -
 خكد تجريب الرحة الشفدية في الدشػات الثبلث الدابقة.الحيغ تخكػا مو عمى الرعيج الػششي أ

 الشتائج:
ضيخ االتراؿ مع اإلدارة/ السذخؼ والعسل الجساعي كسشبئات ىامة لمخضا الػضيفي ولكغ  -

ليذ كحلظ لبلحتخاؽ. وأضيخت العبلقات بيغ زمبلء العسل كسؤشخ ىاـ لبعجيغ مغ االحتخاؽ. 
االحتخاؽ لع يكغ ىشاؾ ارتباط كبيخ بذكل عاـ مع  وفيسا يتعمق بالخضا الػضيفي ومدتػيات

 دوراف العسل. والتغيب أ
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أكجت ىحه الجراسة أف االرتباشات السعخوفة بيغ الجػانب العبلئقية لمػضيفة ومدتػيات  -
الخضا السيشي واإلرىاؽ كانت مػجػدة أيزا في ىحه العيشة مغ االخرائييغ الشفدييغ، مسا 

ء السيشييغ لئلصابة بشفذ السخاشخ التي تؤثخ عمى العساؿ في يدمط الزػء عمى قابمية ىؤال
. ويتعيغ عمى مقجمي الخجمات الشطخ فيع "إستيعاب" نفدي أقل ندبياالػضائف التي تتصمب 

في ىحا العامل الياـ في جيػدىع الخامية إلى تعديد اإلنتاجية ومشع دورانيع، ويسكغ معالجتيا 
 ستخجاـ األمثل لمسػارد السػجػدة.دوف أؼ تكاليف إضافية عغ شخيق اال

( بعشؾان: العالقة بيؽ إدراك سمؾك التشاور 2115وآخخون ) ،دراسة عادل ريان دمحم ريان
دراسة ميجانية بالتظبيق عمى  الدياسي والذعؾر بانعجام السرجاقية تجاه السشغسة:

 القائسيؽ بالتسخيض بسدتذفيات جامعة أسيؾط:
خؼ عمى العبلقة بيغ إدراؾ سمػؾ التشاوؿ الدياسي والذعػر اليجؼ: ىجفت الجراسة إلى التع

بانعجاـ السرجاقية تجاه السشطسة داخل مكاف العسل بالتصبيق عمى القائسيغ بالتسخيس 
 بسدتذفيات جامعة أسيػط.

( مفخدة، وتحقيقًا ألىجاؼ الجراسة تع 6,3اإلجخاءات السشيجية: وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) 
ياس متغيخات الجراسة، وىسا مقياس إدراؾ سمػؾ التشاور الدياسي ؿ استخجاـ أداتيغ لق

(Kacmar & Carslson (1997  بعج تصػيخ السقياس وإضافة بعج ججيج، ومقياس الذعػر
الشتائج:  Dean, Brandes, Dharwadkar, (1998بانعجاـ السرجاقية تجاه السشطسة ) 

ية ذات داللة إحرائية بيغ كل بعج مغ ودلت نتائج الجراسة عمى وجػد عبلقة معشػية إيجاب
 أبعاد إدراؾ سمػؾ التشاور الدياسي والذعػر بانعجاـ السرجاقية تجاه السشطسة.

فاعمية بخنامج قائؼ عمى اإلرشاد بالؾاقع  ( بعشؾان:2115دراسة عبجهللا صالح القحظاني )
بية في خفض الزغؾط الشفدية لجى العامميؽ في ميشة التسخيض في السسمكة العخ 

 الدعؾدية:
اليجؼ: ىجفت الجراسة الحالية إلى التعخؼ عمى فاعمية بخنامج قائع عمى اإلرشاد بالػاقع في 
خفس الزغػط الشفدية لجػ العامميغ في ميشة التسخيس في السسمكة العخبية الدعػدية. 

( مسخضًا، تع تقديسيع إلى مجسػعتيغ 89اإلجخاءات السشيجية: وأجخيت الجراسة عمى )
الباحث مقياس الزغػط الشفدية لجػ العامميغ في ميشة  بية واألخخػ ضابصة، واستخجـتجخي
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التسخيس مغ إعجاد الباحث، كسا شبق الباحث بخنامجا إرشاديا قائسا عمى اإلرشاد بالػاقع 
 لخفس الزغػط الشفدية عشج السسخضيغ.

ى مشو عشج : وأضيخت الشتائج أف مدتػػ الزغػط الشفدية لجػ السسخضات أعمالشتائج
السسخضيغ، كسا أضيخت الشتائج وجػد فخوؽ بيغ متػسصي رتب السسخضيغ بالسجسػعتيغ 
التجخيبية والزابصة في القياس البعجؼ لرالحالسجسػعة التجخيبية، وأضيخت الشتائج عجـ 
وجػد فخوؽ بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجؼ والتتبعي، 

مية الخبشامج السدتخجـ في الجراسة، كسا أف أىع تػصيات ىحه الجراسة يتسثل وىحا يعشي فاع
في تجريب العامميغ في ميشة التسخيس عمى استخاتيجيات التعاير، والتعامل مع الزغػط 

 الشفدية.
بعشؾان الؾعي بالحات واألمان االجتساعي كسشبئات  ،2116دراسة عاطف محسؾد أبؾغالي 

 :سسخضيؽ والسسخضات بسحافغة غدة بالتسكيؽ الشفدي لجى ال
اليجؼ: ىجفت الجراسة إلى فحز العبلقات بيغ متغيخات التسكيغ الشفدي والػعي بالحات 

 واألماف االجتساعي، والقػة التشبؤية
 لمػعي بالحات واألماف االجتساعي بالتسكيغ الشفدي.

اختيخوا عذػائيا " مسخضا ومسخضة  395اإلجخاءات السشيجية : تألفت عيشة الجراسة مغ"  
 الحكػمية في محافطات غدة. مغ السدتذفيات

أشارت الشتائج أف جسيع متغيخات الجراسة ارتبصت بعبلقات إيجابية دالة إحرائيا،  الشتائج:
%"  29.8أسيع في تفديخ ما يقارب"  وأف الذعػر بالػعي بالحات لمسسخضيغ والسسخضات

%"  29.6ف االجتساعي في تفديخ ما يقارب" مغ التبايغ في التسكيغ الشفدي، تبلىا األما
 التبايغ في التسكيغ الشفدي. مغ
 39.2وأوضحت الشتائج وجػد مداىسة لستغيخات الجراسة السدتقمة في تفديخ ما يقارب "  

 %" مغ التبايغ في التسكيغ الشفدي. 
دي كسا كذفت الشتائج أنو ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيا في مدتػػ كل مغ التسكيغ الشف

 والسؤىل العمسي أ واالجتساعي، تعدػ لستغيخات الشػع االجتساعي أ والػعي بالحات واألماف
 سشػات الخبخة. 
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بعشؾان بخنامج مقتخح مؽ مشغؾر السسارسة العامة في  2116دراسة اسالم عمى دمحم عمى 
ؽ الخجمة االجتساعية لمتخفيف مؽ االحتخاق الؾعيفي لألخرائييؽ االجتساعييؽ العاممي

  .بالسؤسدات اإليؾائية
  :اليجف

 :تحػجدت أىػجاؼ الػجراسة فػػي األتػي    
تحجيج صػر االحتخاؽ الػضيفػي لؤلخرائييػغ االجتساعييػغ العامميغ  .9

  .بالسؤسدات االيػائية
تحجيج العػامل السؤدية إلي االحتخاؽ الػضيفي لؤلخرائييغ االجتساعيغ  .2

  . العامميغ بالسؤسدات
الستختبة عمي االحتخاؽ الػضيفي لؤلخرائييغ االجتساعييغ تحجيج اآلثار  .3

 .العامميغ بالسؤسدات
التػصل لبخنامج تجريبي مقتخح مغ مشطػر السسارسة العامة في الخجمة  .4

االجتساعية لمتخفيف مغ االحتخاؽ الػضيفي لؤلخرائييغ االجتساعييغ العامميغ 
  .بالسؤسدات اإليػائية

  :اإلجخاءات السشيجية
 . الجراسة: تشتسي الجراسة الخاىشة إلى نسط الجراسات الػصفية نػع -9
السشيج السدتخجـ: استعانة الباحثة في دراستيا بسشيج السدح االجتساعي الذامل  -2

لؤلخرائييغ االجتساعييغ العامميغ بالسؤسدات اإليػائية0 والحؼ يعج أحج السشاىج 
 .الخئيدة التي تدتخجـ في البحػث الػصفية

 .لجراسةأدوات ا -3
مقياس االحتخاؽ الػضيفي لؤلخرائييغ االجتساعييغ العامميغ بالسؤسدات  -4

 . اإليػائية لخعاية األشفاؿ والحؼ أعجه كخسيتشا ماسبلش وسػازنا جاكدػف 
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  نتائج الجراسة
 :تػصمت نتائج الجراسة إلى االتي

تػصمت نتائج الجراسة إلى معاناة األخرائييغ االجتساعييغ مغ االحتخاؽ  .9
الػضيفي بشدب مختفعة في بعج اإلجياد االنفعالي0 وبشدب متػسصة في كل مغ 

التػحج العاشفي مع العسبلء0 أما البعج الخابع جاء بشدب  ،بعج التبمج الذخري
  .اإلنجاز الذخري مشخفزة وىػ

أوضحت نتائج ىحه الجراسة أف ىشاؾ عجة معػقات تعتبخ عػامل مؤدية  .2
مختبصة باألخرائييغ االجتساعييغ والعسبلء لبلحتخاؽ الػضيفي وىي عػامل 

 .والسؤسدة والسجتسع
تػصمت الجراسة إلى بخنامج مقتخح مغ مشطػر السسارسة العامة لمخجمة  .3

االجتساعية لمتخفيف مغ االحتخاؽ الػضيفي لؤلخرائييغ االجتساعييغ العامميغ 
 .اإليػائية .بالسؤسدات

االحتخاؽ الػضيفي لؤلخرائييغ تػصي الجراسة بإجخاء االجراسات السختبصة ب  .4
 .االجتساعييغ لمسعالجة اآلثار الستختبة عميو

بعشؾان تأثيخ كل مؽ الكفاءة Gam.J, Kim. G, Jeon. Y بعشؾان : 2116دراسة 
 الحاتية واستخاتيجيات مؾاجية الزغؾط عمى االحتخاق لجى السعالجيؽ بالفؽ

يغ واستخاتيجيات مػاجية الزغػط عمى اليجؼ: دراسة تأثيخ كل مغ الكفاءة الحاتية لمسعالج
معالج بالفغ مسغ لجييع خبخة ميشية ال تقل عغ سشة استبياف تػكداميغ  ,94االحتخاؽ. أكسل 

صسع لقياس الخرائز السيشية لمسذاركيغ باالضافة إلى االحتخاؽ والكفاءة الحاتية 
 واستخاتيجيات مػاجية الزغػط.

ت باستخجاـ التكخار والشدبة السئػية، الستػسط اإلجخاءات السشيجية: تع تحميل البيانا
 . الستعجد االنحجار وتحميل االرتباشات تحميل السعيارؼ، واالنحخاؼ

الشتائج: وأشارت الشتائج إلى أف السعالجيغ بالفغ كاف لجييع مدتػػ مشخفس مغ االحتخاؽ 
 ػاالجتساعي ىوكاف الدعي إلى شمب الجعع  ،عالي مغ الكفاءة الحاتية وومدتػػ معتجؿ ا

األكثخ شيػعا عادة في استخاتيجيات مػاجية الزغػط. كانت ىشاؾ ارتباشات دالة بيغ 
الخرائز السيشية لمسعالجيغ بالفغ، والكفاءة الحاتية، واستخاتيجيات مػاجية الزغػط 
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واالحتخاؽ. وقج كاف االحتخاؽ لجػ لمسعالجيغ بالفغ يتأثخ بذكل عاـ باإلشخاؼ، والكفاءة 
، واستخاتيجية التخفيف مغ حجة االنفعاؿ. العػامل الفخعية الثبلثة لبلحتخاؽ، االنياؾ الحاتية

تأثخت بذكل داؿ  ،العاشفي، وتبجد الذخرية، والحج مغ اإلحداس باالنجاز الذخري
 باإلشخاؼ واستخاتيجيات مػاجية االنفعاالت.

ثيخ بعشؾان "تأ Testa.D , Sangganjanavanich.V. F 2016دراسة بعشؾان 
 األطباء تحت التسخيؽ":و اليقغة والحكاء العاطفي عمى االحتخاق لجى مدتذاري الستجربيؽ أ

عمى االحتخاؽ لجػ مدتذارؼ  ،اليجؼ: دراسة تأثيخ الػعي )اليقطة( والحكاء العاشفي
ارتباط الجرجات السختفعة  (، وأشارت الشتائج إلى أنو،,38الستجربيغ وقج بمغ عجد العيشة )

ويجب أف يكػف السعمسػف والسذخفػف  ،والحكاء العاشفي بجرجات أقل باالحتخاؽ عمى اليقطة
السدتذاروف لجييع دور إستباقي فعاؿ مسا يداعج الصبلب عمى تشسية السسارسات الرحية 

 أثشاء التجريب.
 : اإلجخاءات السشيجية

 تع تجشيج السذاركيغ السحتسميغ بصخيقتيغ :      
مؤسدة معتسجة مغ قبل المجشة )كاكخيب( في الػاليات الستحجة  (264)تع االتراؿ بػ :أوال

 الجوؿ مغ خبلؿ البخيج اإللكتخوني
 وشسمت رسالة البخيج اإللكتخوني معمػمات عغ الجراسة، وتعميسات حػؿ تػزيع

شمب مشيع تػزيع  استبياف عمى شبكة اإلنتخنت لسخشجؼ البخنامج بجواـ كامل في التجريب،
كل مغ مجربي التجريب الجاخمي والصبلب السدجميغ في فئة التجريب رابط االستبياف عمى 

 الجاخمي.
ومغ خبلؿ االتراؿ بجليل  ،ثانيا: عغ شخيق مخاسمة االفخاد عبخ البخيج االلكتخوني الذخري

 شالب. ,,,99السجتسع تع تقجيع قائسة بػػ 
نفعالي بعشؾان العالقة ما بيؽ الحكاء اال  2116Gutierrez.D, Mullen.P.Rدراسة 
 : فحص سسة الحكاء االنفعالي لجى مخشج االحتخاق ،واإلرشاد
تحجيج إستخاتيجيات لتخفيف تعخض السدتذاريغ لئلجياد واالحتخاؽ. ويسكغ الشطخ  اليجؼ:

 لمحكاء العاشفي كعامل وقائي. 
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: ويػضح ىحا البحث فحز العبلقة بيغ مسارسة الرحة العقمية لجػ اإلجخاءات السشيجية
 ( والحكاء العاشفي لجييع .539العبلقات الدواجية واألسخية ")العجد = مدتذارؼ 

ارتبط لجييع الحكاء العاشفي سمبا  "الشتائج: تذيخ نتائج ىحه الجراسة إلى أف السذاركيغ
وبحدب شبيعة السيشة، يػاجو السدتذاروف العجيج مغ أنػاع اإلجياد التي يسكغ  ،باالحتخاؽ"

عمى سبيل السثاؿ، قج  ،في، والتعب التعاشف، وإعتبلؿ السدتذارأف تؤدؼ إلى االنياؾ العاش
يقزي السدتذار يـػ عسل واحج في االستساع إلى قرز العسبلء التي تشصػؼ عمى 

والرجمات الشفدية وغيخىا مغ السػاضيع السدتشخفة عاشفيا ومغ  اإلدماف، وإساءة السعاممة،
السؤسدية السجيجة، مثل إكساؿ األوراؽ في الستػقع، في ما بيغ الجمدات، أف يستثل لمسصالب 

 السػعج الشيائي، والتعامل مع مخاوؼ الفػاتيخ، وإدارة العسبلء في األزمات.
بعشؾان: االحتخاق الؾعيفي، والخضا الؾعيفي،  Kabir.M.J, Etal(2016)دراسة :

 خان:والعؾامل ذات الرمة لجى العامميؽ في مجال الخعاية الرحية في مقاطعة غؾلدتان،إي
تحجيج االحتخاؽ الػضيفي، ومعجؿ الخضا الػضيفي، ػ اليجؼ: كاف اليجؼ مغ ىحه الجراسة ى

والعػامل ذات الرمة بيغ العامميغ في مجاؿ الخعاية الرحية في مقاشعة غػلدتاف في 
 إيخاف.

عامل صحي في مقاشعة  9.949اإلجخاءات السشيجية: أجخيت ىحه الجراسة السقصعية مع 
 ساؿ إيخاف. وقج جسعت البيانات باستخجاـ استبياف يتألف مغ أربعة أقداـغػلدتاف في الذ

وخرائز البيئة السادية ووسائل بيت الرحة  وىي الخرائز االجتساعية واالقترادية،
 )العيادة الرحية الخيفية(، مقياس ماسبلش لبلحتخاؽ السيشي، واستبياف الخضا الػضيفي.

سشػات الخبخة،  ،شجة االحتخاؽ الػضيفي والعسخالشتائج: كانت ىشاؾ عبلقة دالة بيغ 
والبيئة السادية لمسشازؿ  ،وعجد األشفاؿ، وعجـ الخضا عغ الجخل ،وانخفاض مدتػػ التعميع

 الرحية، ومخافق السشازؿ الرحية.
الشتائج: كاف معجؿ االحتخاؽ متػسصا بيغ العامميغ الرحييغ، وكاف معجؿ الخضا الػضيفي 

 ويػصى. الرحييغ العامميغ لجػمدتػػ متػسط  ػمغ السعجؿ وى لمعامميغ الرحييغ أقل
الستعمقة بالخضا الػضيفي وعبلقتو مع  جخبلت الفعالة فيسا يتعمق بالطخوؼ غيخ السػاتيةبالت

 االحتخاؽ الػضيفي.
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 (2016) بعشؾان : تجاخل االحتخاق مع اإلكتئاب لجى األطباء Wurm.W, Etal دراسة:
 اليجؼ:

ة بيغ اإلكتئاب واالحتخاؽ ومجػ مبلئسة أبعادة الثبلثة وذلظ لجػ عيشة بحث مجػ التذاب
 مسثمة مغ األشباء .

 اإلجخاءات السشيجية:
في دراسة مدتعخضة، دعي جسيع األشباء الشسداوييغ لبلستجابة عمى مقياس اإلكتئاب 

ومقياس ىامبػرج لبلحتخاؽ فزبل عغ السعمػمات حػؿ الخرائز الجيسغخافية  ،الخئيدي
وتع تحميل  ،:95.8بشدبة  6359األشباء الحيغ تمقػا شارؾ مشيع  93,,4الػضيفية. مغ و 

 مذارؾ. 5897البيانات لجػ 
 الشتائج:

: 7.,5أف  : مغ االكتئاب الذجيج. وتذيخ نتائج دراستشا3.,9ومغ بيغ السذاركيغ، عانى 
تأثخوا باالحتخاؽ، لؤلشباء الحيغ لع ي مغ السذاركيغ قج عانػا مغ أعخاض االحتخاؽ. مقارنة

 كالتالي:  وكانت ندبة احتساالت السعاناة مغ االكتئاب الذجيج
واألشباء الحيغ عانػا بجرجة متػسصة  ،2099األشباء الحيغ عانػا بجرجة مشخفزة مثمػا 

وبمغ إجسالي السذاركيغ  ،92078واألشباء الحيغ عانػا مغ االحتخاؽ الذجيج مثمػا  ،46084
%، وتسثمت السكػنات األساسية لمجرجة السختفعة 3عالية مغ االحتخاؽ  الحيغ عانػا مغ درجة

والتي تسيل إلى  ،وتبجد الذخرية عمى االحتخاؽ في: االنياؾ العاشفي، واإلنجاز الذخري
اف تختبط وبذكل داؿ باألعخاض الخئيدية لبلكتئاب الذجيج )الحدف، وعجـ االىتساـ ونقز 

عخاض إضافية لبلحتخاؽ متسثمة في العجد والفخاغ ىحا باالضافة الى ضيػر أ  ،الصاقة(
 الجاخمي.
بعشؾان : تقييؼ االحتخاق وعؾامل الخظخ السختبظة El-Ibiary.S.Y, Etal 2017 دراسة:

 بسسارسة الريجلة بالكمية في الؾاليات الستحجة االمخيكية:
يذ اليجؼ األساسي في ىحه الجراسة: قياس مدتػػ االحتخاؽ بيغ أعزاء ىيئة التجر 

ومجارس الريجلية وتحجيج العػامل السختبصة  السسارسيغ لمريجلة في الكميات األمخيكية،
 باالحتخاؽ.



 

 
 

) 299) 

 د. مى موسى يوسف
 

 2012 أغسطس   1ج  55جملة اإلرااد النفسي  العدد 

: باستخجاـ الصخيقة السدتعخضة، التقشيات اإللكتخونية، ترسيع إختبار اإلجخاءات السشيجية
ىيئة التجريذ في الكميات  ػعز 52398قسشا بقياس احتخاؽ  ،)إستفتاء( مجيػؿ االسع

 مقياس ماسبلش  جارس الريجلية في الػاليات الستحجة باستخجاـوالس
 والحؼ يقيذ أبعاد االحتخاؽ: االنياؾ العاشفي، إضفاء تبجد الذخرية، واإلنجاز شخري. 

: 49.3(. تع تحجيج االستشفاد العاشفي في 5785: )32.7الشتائج: وكاف معجؿ االستجابة
غ، وأولئظ الحيغ ليذ لجييع ىػاية. وكاف وكاف مختفع لجػ الشداء، واألساتحة السداعجي

السذاركػف مغ دوف مخشج )ناصح( سجمػا أعمى درجات عمى بعج تبجد الذخرية. وأولئظ 
 سشة كاف أعمى عمى بعج االستشفاد العاشفي 92-9الحيغ لجييع أشفاؿ تتخاوح أعسارىع بيغ 

  تبجد الذخرية مقارنة بسغ لجييع أشفاؿ األكبخ سشا.و 
العالقة بيؽ مدتؾيات االحتخاق  بعشؾان: Tanrıverdi.E. Ç, Etal : 2117دراسة

والخضا الؾعيفي مؽ العامميؽ الرحييؽ في مدتذفيات التؾليج والعؾامل االجتساعية 
 الجيسؾغخافية:

اليجؼ: ييجؼ إلى التعخؼ عمى مدتػيات اإلرىاؽ لمعامميغ الرحييغ في مدتذفى نيشي 
مع والستغيخات االجتساعية والجيسػغخافية ومشاقذة ما ىاتػف لؤلمػمة، والبحث في عبلقتيع 

 يسكغ القياـ بو في الذخكة في التخاث البحثي مغ خبلؿ دراسة أسباب االحتخاؽ.
: تع تصبيق استسارة استبياف عمى العامميغ التصػعييغ العامميغ في اإلجخاءات السشيجية

ات الجيسغخافية االجتساعية، نسػذج السعمػم السدتذفى عمى أساس التصػع مغ خبلؿ استخجاـ
ومقياس ميشيدػتا لمخضا الػضيفي. وقج تع تحميل البيانات مع  ،مقياس ماسبلش لبلحتخاؽ

 بخنامج اإلحراء اس بي اس اس.
الشتائج: أيجت الشتائج التي تع التػصل إلييا أنو في األشباء عمى نصاؽ السدتذفى والسػضفيغ 

درجة عالية ومتػسصة ومغ ثع فإف لكي يتع تحقيق  الرحييغ الستحالفة لجييع االحتخاؽ عمى
 رضا السػضفيغ الرحييغ فأنو مغ الزخورؼ اتخاذ االحتياشات البلزمة ليحه السدألة.

بعشؾان: االحتخاق لجى السسخضيؽ العامميؽ في مخاكد   Lahana.E, Etal(2017)دراسة:
 الخعاية االجتساعية لمسعؾقيؽ

ستبلزمة بيغ بيحه الياالحتخاؽ والعػامل السختبصة البحث فػ اليجؼ: مغ ىحه الجراسة ى
 السسخضات العامميغ مع متحجؼ.
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مسخضة تعسل في مخاكد الرحة  ,98: أجخيت دراسة مدتعخضة بيغ اإلجخاءات السشيجية
استبياف اإلدارة الحاتية مع  وتع استخجاـ: ،العامة لمسعػقيغ في مشاشق متعجدة مغ اليػناف

فزبل عغ مقياس  ،ساعية والجيسغخافية السختبصة بالعسلأسئمة حػؿ الخرائز االجت
  ماسبلش لتقييع االحتخاؽ.

 : الشتائج
=  متػسط) الذخرية وتبجد( 39.36= أبعاد االحتخاؽ: االستشداؼ العاشفي )متػسط 

= مشخفزة )متػسط  مدتػيات عشج الذخري اإلنجاز كاف حيغ في كانت( 99.27
 .الخجاؿ مغ أعمى شخري بإنجاز تستعغي اإلناث والسسخضات ،(2,.44

العبلقات مع السذخفيغ بذكل داؿ بكل و وارتبط كل مغ الحالة االجتساعية، الخوتيغ اليػمي 
مغ االنياؾ العاشفي واإلنجاز الذخري والخبخة السيشية مع مدتػيات أعمى مغ االنياؾ 

ذخرية واإلنجاز العاشفي وتبجد الذخرية سبب اختيار السيشية مؤشخا مدتقبل لتبجد ال
بدبب الخػؼ و الذخري، مقارنة مع ىؤالء الحيغ إختاروا ميشة التسخيس بذكل عذػائي أ

 مغ البصالة كانت العبلقات السعتجلة مع الدمبلء مؤشخا مدتقبل لجسيع أبعاد االحتخاؽ.
االستشتاجات: السسخضات العامبلت في الخجمات لؤلشخاص ذوؼ اإلعاقات الحىشية في 

ويسكغ مشع االحتخاؽ مغ خبلؿ تػفيخ السديج  ،خوا زيادة في مدتػيات االحتخاؽاليػناف يطي
مغ الفخص لمتقجـ السيشي والتعميع، وشخؽ ججيجة لجعع السذخفيغ، وتػفيخ الحػافد لمسسخضيغ 

السذاركة في البخامج السبتكخة. تجريب محجد عمى حل الشداعات، والتعاوف، وتقػية و لبجء أ
  وسائل التكيف لمزغػط.

بعشؾان الخؾف مؽ العشف السدتقبمي في العسل   Portoghese.I, Etal 2117دراسة
 واالحتخاق الؾعيفي: دراسة مالحغة عؽ دور والعشف الشفدي، والتحكؼ في الؾعائف:

مغ خبلؿ  الحرػؿ عمى نطخة ثاقبة عغ العشف في مكاف العسلػ اليجؼ مغ ىحه الجراسة ى
لذخز والستعمقة بالخػؼ مغ العشف في السدتقبل دراسة ما إذا كانت التقمبات داخل ا

مختبصة بسدتػيات االحتخاؽ. وباإلضافة إلى ذلظ، حقق السؤلفػف ما إذا كانت ىحه العبلقة 
أقػػ بالشدبة لمحيغ يشخفس لجييع معجؿ التحكع في الػضائف. وأخيخا، تع اقتخاح العشف 

شف في السدتقبل في واالحتخاؽ الشفدي باعتباره وسيصا لمعبلقة بيغ الخػؼ مغ أحجاث الع
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 الػضيفي.
 شبيبا في الخجمة.  ,4اإلجخاءات السشيجية: أجخيت دراسة السبلحطة بيغ 

: أضيخت التحميبلت متعجدة السدتػيات أف الخػؼ مغ العشف في السدتقبل مختبط الشتائج
 باالستشفاد العاشفي والبلمباالة.

اف  ػؼ مغ العشف في السدتقبل والبلمباالة،ولع يخفف التحكع في العسل مغ العبلقة بيغ الخ
العبلقة بيغ الخػؼ مغ العشف في السدتقبل واالستشفاد العاشفي كانت معتجلة. وباإلضافة 
إلى ذلظ، فقج كذفت التجخبة الشفدية فإف العشف لع يتػسط العبلقة فيسا بيغ الخػؼ مغ 

 البلمباالة.و االستشداؼ العاشفي أو العشف في السدتقبل 
تشسية الرالبة الشفدية لخفض االحتخاق الشفدي  2117أحسج دمحم عمى إسساعيل  دراسة

 لجى معمسي التخبية الخاصة:
إعجاد بخنامج إنسائي مغ شأنو العسل عمى خفس االحتخاؽ الشفدى مغ خبلؿ تشسية  اليجؼ:

الربلبة الشفدية لجػ معمى التخبية الخاصة، وىحا مغ شأنو تجعيع القػػ اإليجابية لجػ 
  .معمسى ذوؼ االحتياجات الخاصة

 .اإلجخاءات السشيجية: تعتسج ىحه الجراسة في مخاحميا السختمفة عمى السشيج التجخيبي
 أسفخت نتائج الجراسة عغ:

( بيغ متػسصي 5,.,تػصمت الجراسة إلى وجػد فخؽ داؿ إحرائيا )عشج مدتػؼ  -9
لسقياسي الربلبة  رتب درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في الجرجة الكمية

 .الشفدية واالحتخاؽ الشفدي بعجيًا تجاه السجسػعة التجخيبية
( بيغ 5,.,تػصمت الجراسة إلى وجػد تػجج فخؽ دالة إحرائيا )عشج مدتػؼ  -2

متػسصات رتب القياسيغ القبمى والبعجػ عمى مقياسى الربلبة الشفدية واالحتخاؽ 
 .الشفدي تجاه القياس البعجؼ

( بيغ 5,.,ت الجراسة إلى عجـ وجػد غيخ دالة احرائيًا )عشج مدتػؼ : تػصمالشتائج
متػسصي رتب درجات القياسيغ البعجػ والتتبعى لمسجسػعة التجخيبية عمى مقياسيغ الربلبة 

 . الشفدية واالحتخاؽ الشفدي
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 ثانيا: الدراسات التي تناولت متغير إدارة الوقت :
ىيكمة الؾقت،  مقمق: العالقة بيؽ القمق،بعشؾان: ال وقت لKelly.W.E(2003) دراسة:

 وإدارة الؾقت:
 شالب مغ شبلب الكميات. ,93اليجؼ: بحث العبلقة بيغ القمق واستخجاـ الػقت بيغ 

(، 9992: استجاب السذاركػف معمى قياس قمق الصبلب)ديفي وآخخوف، اإلجخاءات السشيجية
س سمػؾ إدارة الػقت )ماكاف (، ومقيا9988فيثخ، &  بػنج)بشاء"تشطيع" الػقت واستبياف

 (. ,999وآخخوف، 
الشتائج: وكانت درجاتيع عمى مقياس تشطيع الػقت وثبلثة مغ عػامميا )الذعػر بالغخض 

ومع ذلظ، فإف سمػؾ إدارة الػقت ال يختبط  ،والتػجو الحالي والسثابخة( مختبصة سمبا بالقمق
ت الييكل والغخض في استخجاـ بالقمق. تع تفديخ الشتائج عمى أنيا تذيخ إلى أف ترػرا
 قج تكػف مفيجة في تقميل القمق. ،الػقت، ولكغ ليذ استخجاـ الدمػكيات الفعمية إلدارة الػقت

بعشؾان: دراسة عبخ ثقافية في مسارسات إدراة Nonis. S.A, Etal (2005) دراسة :
 :الؾقت ومخخجات العسل

عسمػف عجة افعاؿ في وقت واحج، اليجؼ: تقارف ىحه الجراسة فيسا بيغ األشخاص الحيغ ي
وإدارة الػقت وتأثيخىا عمى الشتائج  ،واألشخاص الحيغ يعسمػف عسل واحج في وقت واحج

  الخئيدية لمػضائف.
الشتائج: تجعع فكخة أف اآلثار اإليجابية لسسارسات إدارة الػقت قج ال تقترخ عمى الثقافات 

تكػف أكثخ فعالية في تحديغ الػضيفة  الغخبية فقط، أف أبعاد إدارة الػقت السختارة قج
وترػرات األداء والخضا الػضيفي في ثقافات معيشة مغ غيخىا عبلوة عمى ذلظ، كاف تأثيخ 
مسارسات إدارة الػقت عمى األداء الػضيفي أكثخ وضػحا في االفخاد الحيغ يقػمػف بأكثخ مغ 

 واحج.ميسة في نفذ الػقت مقارنة بالحيغ يقػمػف بسيسة واحجة في وقت 
اممة في بعض إدارة الؾقت لجي السخأة الع(. بعشؾان 2116دراسة أميخة دمحم دمحم العجل )

 : مخاكد االدارة القيادية
 : تحجيج شكل الرفحة الشفدية لمسخأة العاممة فى مخاكد اإلدارة القيادية .اليجؼ

اإلجخاءات السشيجية: السدتخجـ في الجراسة استخجمت الباحثة السشيج الػصفى االرتباشى  

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
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مخاكد اإلدارة القيادية  ( امخأة عاممة في,92وتكػنت عيشة الجراسة السيجانية مغ ) ،السقارف 
الجرجة األعمى وما يعادليا( وقج تع اختيارىغ و الجرجة السستازة أ وعاـ أ مغ درجة مجيخ

( سشة 59 – 49عذػائيًا مغ مختمف القصاعات الحكػمية . وقج تخاوحت أعسارىغ ما بيغ )
 (. 2.95( وانحخاؼ معيارؼ )54.94بستػسط عسخؼ قجره )

 :الشتائج
إحرائية دالة مػجبة بيغ إدارة الػقت وفعالية الحاتية لجػ السخأة العاممة في  تػجج عبلقة -9 

تػجج عبلقة إحرائية دالة مػجبة بيغ إدارة الػقت ووجية الزبط  -2مخاكد اإلدارة القيادية 
تػجج عبلقة إحرائية دالة سالبة  -3الجاخمية لجػ السخأة العاممة في مخاكد اإلدارة القيادية. 

يػجج  -4الػقت والزغػط الشفدية لجػ السخأة العاممة في مخاكد اإلدارة القيادية. بيغ إدارة 
فخؽ إحرائي داؿ بيغ متػسصي درجات السفحػصات الػاقعات في األرباعى األعمى 

يػجج فخؽ إحرائي داؿ بيغ  -5واألرباعى األدنى إلدارة الػقت بالشدبة لمفعالية الحاتية. 
قعات في األرباعى األعمى واألرباعى األدنى إلدارة الػقت متػسصي درجات السفحػصات الػا

يػجج فخؽ إحرائي داؿ بيغ متػسصي درجات  -6بالشدبة لػجية الزبط الجاخمية. 
رباعى األدنى إلدارة الػقت بالشدبة لمزغػط الالسفحػصات الػاقعات في األرباعى األعمى وا

تزح أف  ،مخاكد اإلدارة القياديةشكل الرفحة الشفدية لمسخأة العاممة في  -7الشفدية. 
 .الرفحة الشفدية لمسخأة القيادية في الجراسة الحالية عرابية

( بعشؾان :إدارة الؾقت وكيفية استغاللو في السشغسات دراسة 2119دراسة صفاء تايو دمحم )
 تظبيقية في كمية التخبية لمبشات:

قداـ العمسية في ادارة واستثسار االختبلؼ بيغ االو اليجؼ: ييجؼ البحث بياف مجػ التذابو أ
وقتيا بسا يعػد بالسشفعة وااليجابية لمسشطسة ككل وقياس قػة العبلقة بيغ معصيات البحث 

 )التخصيط الكفػء، التشطيع الجيج والخقابة البشاءة(.
وخمز البحث الى تبايغ عيشة البحث في مجػ استثسارىا لمػقت فبعزيا كاف  الشتائج:

 اختبلؿ ندبي في تدييخ العسل االدارؼ الخاص بتمظ األقداـ. ضعيفا مسا يذيخ الى
 األكاديسي التدؾيف"( بعشؾان 2113صالح ) عمي زيشة ،صالح الخحيؼ عبج دراسة عمي

 التخبية" كمية طمبة لجى الؾقت بإدارة وعالقتو
اليجؼ: تيجؼ الجراسة إلى تعخؼ التدػيف األكاديسي وعبلقتو بإدارة الػقت لجػ شمبة كمية 
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 التخبية جامعة القادسية.
( شالًبا وشالبة اختيخوا باألسمػب الصبقي 263اإلجخاءات السشيجية: وبمغ عجدأفخاد العيشة ) 

التػزيع الستداوؼ. ولغخض قياس ىحا اليجؼ تع بشاء أداة التدػيف األكاديسي و العذػائي ذ
اس إدارة الػقت فقخة، في حيغ تبشى الباحثاف مقي 33والتي تكػنت برػرتيا الشيائية مغ 

( فقخة، وقج استخخج الباحثاف لكل مغ األداتيغ شخوط 34والحؼ تكػف برػرتو الشيائية مغ )
 الرجؽ والثبات، وتصبيق الػسائل اإلحرائية السشاسبة.

الشتائج: تذيخ أىع نتائج الجراسة أف ليذ لجػ شمبة كمية التخبية تدػيف أكاديسي، وأنيع 
ع، في حيغ وججت الجراسة أف العبلقة بيغ التدػيف يعانػف مغ ضعف في إدارة وقتي

 األكاديسي وإدارة الػقت ضعيفة. وقج اختتع الباحثاف الجراسة بجسمة مغ التػصيات
 والسقتخحات السيسة.

فاعمية إدارة  بعشؾان (2114بدسة باسؼ بذيخ الداعؾر ) ،دراسة حيجر خزخ سميسان
 الؾقت )دراسة ميجانية في جامعة السؾصل(:

ؼ: ييجؼ البحث إلى التعخؼ عمى فاعمية إدارة الػقت في جامعة السػصل، وأثخ اليج
الستغيخات الذخرية والػضيفية مثل )سشػات الخبخة اإلدارية، السشرب اإلدارؼ، والجرجة 

 الػضيفية( في فاعمية إدارة الػقت في الجامعة.
يدية اختيخوا عذػائيا، ( مائة تجريدي وتجر ,,9اإلجخاءات السشيجية: لقج تكػنت العيشة مغ )

اتبع الباحثاف السشيج الػصفي لسبلئستو وشبيعة ىحه الجراسة، وقج استخجـ االستبياف أداة 
لجسع السعمػمات لقج عػلجت البيانات باستعساؿ مجسػعة مغ األدوات اإلحرائية الػصفية 

األحادؼ الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ، والشدب السئػية، وتحميل التبايغ  مثل(
 والثبلثي.

 :الشتائج
 . مدتػػ فاعمية إدارة الػقت العاـ في جامعة السػصل )متػسصة( مغ خبلؿ ماياتي:9

 أ. مدتػػ فاعمية معػقات استخجاـ الػقت )متػسصة(.
 ب. مدتػػ فاعمية مزيعات الػقت )جيجة(.

 ج. مدتػػ فاعمية االستخجاـ الجيج ألساليب إدارة الػقت )جيجة(.
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خبلؿ عسمية التحميل تأثيخ مجاالت فاعمية إدارة الػقت السحكػرة أعبله في  . اتزح مغ2
الستغيخات الذخرية والػضيفية مثل )سشػات الخبخة اإلدارية، السشرب اإلدارؼ، والجرجة 

 الػضيفية( مغ خبلؿ ما يأتي:
رية أ. تتأثخ فاعمية إدارة الػقت في مجاؿ )معػقات استخجاـ الػقت( )بدشػات الخبخة اإلدا

 والجرجة الػضيفية والسشرب اإلدارؼ(.
ب. تتأثخ فاعمية إدارة الػقت في مجاؿ )مزيعات الػقت( )بدشػات الخبخة اإلدارية والسشرب 

 اإلدارؼ(.
ج. تتأثخ فاعمية إدارة الػقت في مجاؿ )االستخجاـ الجيج ألساليب إدارة الػقت( )بدشػات 

 إلدارؼ(.الخبخة اإلدارية والجرجة الػضيفية والسشرب ا
إدارة الؾقت لجى  ( بعشؾان:2114زيج، ربحي مرظفى عميان )ؾ دراسة دمحم خيخ سميؼ أب

 العامميؽ في السكتبات الجامعية األردنية وأثخىا في أدائيؼ الؾعيفي )دارسة تظبيقية(
سة إلى بحث تأثيخ الخرائز الذخرية والػضيفية في إدارة الػقت، االيجؼ: ىجفت ىحه الجر 

خ السباشخ إلدارة الػقت في األداء الػضيفي، وغيخ السباشخ مغ خبلؿ التحكع األث ودراسة
في  ( مػضفا مغ العامميغ 294السجرؾ بالػقت. وقج اشتسمت عيشة الج ا رسة عمى ) 

 السكتبات الجامعية األردنية. 
اإلجخاءات السشيجية: وتع جسع بيانات الجراسة بػاسصة استبانة تع ترسيسيا ليحه الغخض، 

سة مشيا: استخجمت عجدًا مغ األساليب اإلحرائية لتحميل البيانات واختبار فخضيات الجر وا
 اختبار تحميل التبايغ، واالنحجار البديط والستعجد. 

الشتائج: وقج أوضحت نتائج الجراسة أف العامميغ في السكتبات الجامعية لجييع ميارة عالية في 
بعاد، كسا دلت الشتائج أف لجييع درجة عالية مغ إدارة الػقت برػرة إجسالية وعمى كافة األ
إلى وجػد فخوؽ في إدارة الػقت تعدػ  الجراسةالتحكع السجرؾ في الػقت. وأشارت نتائج 

لستغيخ الخبخة والتخرز والسدتػػ التعميسي والسدسى الػضيفي. كسا بيشت نتائج الجراسة 
، وغيخ مباشخ مغ خبلؿ التحكع وجػد أثخ إلدارة الػقت في األداء الػضيفي برػرة مباشخة

 السجرؾ بالػقت.
( بعشؾان :إدارة الؾقت واألزمات األسخية وعالقتيسا 2114رشا الديج أحسج دمحم فخج )

 . بالتؾافق األسخى لجى بعض األميات العامالت

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa+%2f&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa+%2f&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa+%2f&criteria1=0.
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األسخية بالتػافق األسخػ لجػ اليجؼ: ىجفت الجراسة إلى معخفة عبلقة إدارة الػقت واألزمات 
 األميات العامبلت .

وكانت عيشة البحث  ،اإلجخاءات السشيجية: حيث اتبعت الجراسة السشيج الػصفى التحميمى
وكانت  ،( سشة55 – 22( مغ األميات العامبلت، تخاوحت أعسارىغ ما بيغ )975عسجية )

ومقياس  ،مقياس إدارة الػقتأدوات الجراسة عبارة عغ استبانة تذسل مقاييذ ثبلثة وىى؛ 
 ستسارة بيانات أولية لؤلسخة باإلضافة إلى ا ،ومقياس التػفق ،إدارة األزمات األسخية

الشتائج: وكاف مغ أىع نتائج الجراسة؛ وجػد عبلقة مػجبة دالة إحرائيا بيغ أبعاد إدارة الػقت 
ووجػد فخوؽ دالة  ،تو الكميةواألزمات األسخية والجرجة الكمية وبيغ أبعاد التػافق األسخػ ودرج

إحرائيا بيغ السيغ السختمفة فى متػسط درجات إدارة الػقت بأبعاده ودرجتو الكمية كسا تػجج 
فخوؽ دالة احرائيا بيغ السيغ السختمفة فى متػسط درجات إدارة األزمات األسخية بأبعادىا 

متػسط درجات التػافق والجرجة الكمية، وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ السيغ السختمفة فى 
ومشخفزى( الجرجة  ،األسخػ بأبعاده ودرجتو الكمية. ووجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ )مختفعى

الكمية إلدارة الػقت واألزمات األسخية فى التػافق األسخػ بأبعاده ودرجتو الكمية. ومغ أىع 
عامبلت لديادة وعييغ تػصيات الجراسة؛ إقامة الشجوات والبخامج اإلرشادية السػجية لؤلميات ال

تزسيغ جدء خاص بإدارة الػقت واألزمات األسخية فى مقخرات االقتراد  ،بإدارة مػرد الػقت
حث وسائل اإلعبلـ عمى تقجيع بخامج تػعية مدتسخة  ،السشدلى لمسخاحل التعميسية السختمفة

ات ذات لؤلميات العامبلت فى كيفية استغبلؿ الػقت وإدارتو بصخيقة مثمى. رؤس السػضػع
 -تخصيط الػقت  -تحجيج اليجؼ  -إدارة الػقت  -( األـ العاممة ,9تديج عغ  الرمة )ال

 -مخحمة إدراؾ األزمة  –إدارة األزمات األسخية  -األزمة  -مزيعات الػقت -التقييع -التشفيح
دارة مخحمة تقييع إ -مخحمة السػاجية والتحكع في إدارة األزمة  -مخحمة التخصيط إلدارة األزمة 

 -تػافق األـ العاممة مع األبشاء  -تػافق األـ العاممة مع الدوج  -التػافق األسخؼ  -األزمة
 تػافق األـ العاممة مع األقارب.

 Ebrahimi.H, Etal (2014)دراسة: 
بعشؾان: سمؾكيات إدارة الؾقت لجى السسخضيؽ والسؾعفيؽ العامميؽ في مدتذفيات طيخان 

 :2111عام  لمزسان االجتساعي،إيخان في
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 اليجؼ:
عقج مقارنة بيغ فيع رئيذ التسخيس والسسخضيغ العامميغ لدمػؾ إدارة الػقت مغ لجػ رئيذ 

 .2,99التسخيس في  مدتذفيات الزساف االجتساعي في شيخاف، إيخاف في عاـ 
رئيذ تسخيس مغ  85كانت ىحه الجراسة وصفية مقارنة تع اختيار  اإلجخاءات السشيجية:

مسخض مغ خبلؿ شخيقة عذػائية مغ السدتذفيات التي  ,97وتع اختيارخبلؿ التعجاد 
وقج تع جسع البيانات مغ خبلؿ مقياس يتستع بثبات وصجؽ  ،يغصييا الزساف االجتساعي

والحؼ يتألف مغ جدئيغ: أوال : الخرائز االجتساعية والجيسػغخافية ثانيا  مختفعيغ،
تع الحرػؿ عمييا مغ خبلؿ اإلحراء خرائز إدارة الػقت. وتع تحميل البيانات التي 

 .SPSSبخنامج  الػصفي واالستجاللي مغ خبلؿ
 في( 98.66 ±) 943.22 التسخيس رئيذ لجػ الػقت إدارة درجةالشتائج: كاف متػسط 

كاف ىشاؾ (. 29.45)±  4,.936 كانت العامميغ السسخضيغ لجػ الجرجة متػسط مقابل
 الخرائز وبعس التسخيس رئيذ لجػ لػقتا إدارة درجاتارتباط داؿ بيغ متػسط 

الدخيخية، وتسخيخ دورة إدارة الػقت، وقخائة  والخبخة الجشذ، مثل والجيسػغخافية االجتساعية
 السسخضيغ لجػ الػقت إدارة درجاتكانت ىشاؾ عبلقة ارتباط دالة بيغ متػسط  ،الكتاب

 مغ ونػع الػقت، إدارة امشيجواستخج والتعميع، الدخيخية، العسمية والخبخة وبيغ العامميغ
أف إدارة الػقت لجييع كانت  : (52.9غالبية رؤساء التسخيس كانػا يعتقجوف) . السدتذفى

أف إدارة الػقت  :(,4في مدتػػ عاؿ، إلى جانب ذلظ، يعتقج معطع السسخضيغ العامميغ )
كبل مغ قبل رؤساء التسخيس كاف مختفعا. ومع ذلظ، كاف ىشاؾ فخؽ كبيخ بيغ ترػرات 

الخبلصة: فيسا يتعمق بأىسية إدارة الػقت ودورىا ،الفخيقيغ عمى استخجاـ  اختبار ماف ويتشي
الحيػؼ في نػعية الخعاية التسخيزية لمعسبلء، وأيزا حقيقة أف رؤساء التسخيس يعتقجوف 

واألىجاؼ والتصػرات مغ  أكثخ في سمػؾ إدارة الػقت، فسغ الستػقع أف يتع تحديغ السشطسة
وكحلظ حل الخبلؼ حػؿ  جيل نقاط الزعف والشقز وتعديد ميارات وقجرات مػضفيياأجل تع

فيع إدارة الػقت. وعبلوة عمى ذلظ، والتجريب الفعاؿ إلدارة الػقت يسكغ أف تكػف البخامج 
 خصػة ميسة لكل مغ السسخضيغ ورؤسائيع.

واقع إدارة الؾقت لجى األخرائييؽ  ( بعشؾان:2115دراسة ميا صبخي إبخاىيؼ رمزان )
 بإدارات رعاية الذباب وعالقتو بسيارات اإلبجاع اإلدارى.

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87+%d8%a8%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%89%2f&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87+%d8%a8%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%89%2f&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%8a%d9%86+%d8%a8%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87+%d8%a8%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%89%2f&criteria1=0.
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 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

 :اليجؼ
ييجؼ البحث الى التعخؼ عمى واقع إدارة الػقت لجػ األخرائييغ الخياضييغ بإدارات رعاية 

 :اإلدارػ مغ خبلؿالذباب جامعة القاىخة وعبلقتو بيارات اإلبجاع 
 .جامعة القاىخة واقع إدارة الػقت لجػ األخرائييغ الخياضييغ بإدارات رعاية الذباب -
واقع ميارات اإلبجاع اإلدارػ لجػ األخرائييغ الخياضييغ بإدارات رعاية الذباب جامعة  -

 .القاىخة
إدارت رعاية العبلقة بيغ إدارة الػقت وميارات اإلبجاع لجػ األخرائييغ الخياضييغ ب -

 .الذباب جامعة القاىخة
 اإلجخاءات السشيجية:

 . استخجمت الباحثة السشيج الػصفى بإسمػبو السدحى والتحميمى   
  :عيشة البحث

  :اوال: عيشة البحث األساسية
قامت الباحثة باختيار عيشة البحث بصخيقة الحرخ الذامل مغ مجتسع البحث والبالغ عجدىع 

  ( أخرائى رياضى9,9)
 :ثانيا: عيشة البحث اإلستظالعية

 .(20) تسثل مجتسع البحث وخارج العيشة األساسية والبالغ عجدىع   
 : الشتائج

 .مخاعاة عامل الػقت عشج وضع الخصة الدشػية لمشذاط الخياضى-
 .الستاحة البلزمة لتشفيح خصة الشذاط الخياضى تحجيج اإلمكانات-
 .بيشى وبيغ الدمبلء حفاضا عمى الػقتالحخص عمى عجـ التجخل فى اإلختراصات -
 .القياـ بتقديع الصبلب عمى الفخؽ الخياضية السشتسيغ ليا أثشاء التجريب تػفيخا لمػقت-
الحخص عمى اإلتراؿ باإلدارة العامة لخعاية الذباب لتحقيق وتشفيح ججوؿ السباريات فى -

 .الػقت السحجد
بعشؾان: السيارات األساسية Grissom.J.A, Loeb.S, Mitani.H (2015) دراسة :

 واإلجياد الؾعيفي، والفعالية السجركة: ،تؾضيح أنساط استخجام الؾقت ،إلدارة الؾقت
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 2012 أغسطس   1ج  55جملة اإلرااد النفسي  العدد 

السجارس في جعل عسل مجيخؼ السجارس و اليجؼ: تتدبب السصالب الدمشية التي يػاجييا مجيخ 
 صعبًا بذكل متدايج.

ارة الػقت قج تداعج السجراء عمى تذيخ األبحاث خارج التعميع إلى أف السيارات الفعالة إلد
وتحديغ أدائيا. والغخض مغ ىحا  ،والحج مغ اإلجياد الػضيفي ،الػفاء بستصمبات العسل

 البحث ىػالتحقيق في ىحه الفخضيات.
مغ مجيخؼ  ,,3شبق الباحثػف مقياس إدارة الػقت عمى ما يقخب مغ  اإلجخاءات السشيجية:

 وىي رابع أكبخ مشصقة مجرسية في الػاليات الستحجة ،السجارس العامة في مقاشعة ميامي ديج
الػاليات الستحجة األمخيكية. حمل الباحثػف الجرجات عمى السقياس  وصفيا واستخجمػىا لمتشبؤ 

والسدح السعتسج  ،بيانات استخجاـ الػقت التي تع جسعيا مغ خبلؿ السبلحطات الذخرية
فية السجركة التي تع الحرػؿ عمييا مغ ىعمى مقياس ضغػط العسل، ومقاييذ الفعالية الػضي

 مجراء السجارس والسعمسيغ في السجرسة.
يخرز السجيخوف الحيغ يتستعػف بسيارات أفزل إلدارة الػقت مديًجا مغ الػقت في  -الشتائج

الفرػؿ الجراسية وإلى إدارة التعميع في مجارسيع ولكغ قزاء وقت أقل في بشاء العبلقات بيغ 
يجج الباحثػف أف الخوابط بيغ السيارات األساسية  ،جة ليحه السقايزةاألشخاص. ربسا نتي

عمى اف  إلدارة الػقت والتقييسات الحاتية لؤلداء الخئيدي مختمصة، ويجج الباحثػف أدلة قػية،
وتذيخ الشتائج إلى بشاء قجرات إدارة الػقت  ،ميارات إدارة الػقت تختبط بزغط وضيفي أقل

ػف استخاتيجية ججيخة باالىتساـ لديادة الػقت في السياـ ذات لجػ مجيخؼ السجارس قج تك
 األولػية العالية والحج مغ التػتخ.

معؾقات إدارة الؾقت في القظاع الخجمي الحكؾمي  ( بعشؾان:2115دراسة ندار دمحم فكخي )
 دراسة ميجانية: مظبقة عمى مجيخية التخبية والتعميؼ بسحافغة أسيؾط:

سة إلى تحقيق عجة األىجاؼ مشيا زيادة االىتساـ بكيفية استثسار اليجؼ: تدعى ىحه الجرا
الػقت مغ قبل السشطسات الحكػمية، باعتباره مػردا أساسيا لتشفيح الخصط والدياسات 
واالستخاتجيات، تحجيج السعػقات السختمفة إلدارة الػقت في السشطسات الحكػمية، وأخيخا 

عمسية إلدارة الػقت، في السشطسات الحكػمية التعخؼ عمى نػع العبلقة بيغ األساليب ال
 ومعػقات تصبيقيا.

الشتائج: وقج اوصت الجراسة بزخورة إلقاء مديج مغ الزػء عمى معػقات إدارة الػقت 
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وخاصة السعػقات التي أضيختيا الجراسة، وبيشتيا عيشة البحث، وأىسيا ضعف كفاءة التشطيع، 
يخ واضحة، االتراالت الخأسية غيخ وغسػض الربلحيات، ومياـ ووجبات الػضيفة غ

واضحة، زيادة الجراسات حػؿ الجػانب الشطخية إلدارة الػقت، وتػسيع االىتساـ بسفاىيع، 
 ومعاني االساليب العمسية والتقشية إلدارة الػقت.

دور إدارة الؾقت في تحقيق اإلبجاع:  ( بعشؾان:2116الجيؽ محسؾد عبجالذاعخ) دراسة عد
 فمدظيؽ: –جامعة األقرى في قظاع غدة دراسة ميجانية في 

اليجؼ: ىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى دور إدارة الػقت في تحقيق اإلبجاع في جامعة األقرى 
فمدصيغ مغ خبلؿ ثبلثة استخاتيجيات إلدارة الػقت )تحجيج األىجاؼ  –في قصاع غدة

 ،فمدصيغ–ةواألولػيات، تخصيط الػقت، اتخاذ القخارات( في جامعة األقرى في قصاع غد 
ومجػ االىتساـ بجعع وتػفيخ تمظ االستخاتيجيات والتعخؼ عمى العبلقة بيغ استخاتيجيات إدارة 

فمدصيغ مغ وجية نطخ أعزاء  –الػقت وتحقيق اإلبجاع في جامعة األقرى في قصاع غدة
 الييئة التجريدية. 

سع البحث مغ اإلجخاءات السشيجية: وتع استخجاـ  السشيج الػصفي التحميمي، وتكػف مجت
رؤساء األقداـ واألكاديسيغ في الكميات والػحجات والسخاكد في جامعة األقرى، وكانت أداة 
جسع البيانات لمجراسة عبارة عغ استبانة تع تػزيعيا عمى عيشة عذػائية شبقية مغ أعزاء 

ة مفخدة. وتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا أف إدار  265ىيئة التجريذ بالجامعة بمغت 
فمدصيغ، وأف تػافخ  –الػقت ليا دور في تحقيق اإلبجاع في جامعة األقرى في قصاع غدة 

أبعاد إدارة الػقت ليا دور في تحقيق اإلبجاع في جامعة األقرى وجاءت تمظ االستخاتيجيات 
مغ األكثخ تأثيًخا إلى األقل )تخصيط الػقت، اتخاذ القخار، تختيب األىجاؼ واألولػيات( عمى 

 ب.التختي
 : الشتائج

وبيشت الجراسة أف ىشاؾ حخص لجػ أفخاد العيشة في جامعة األقرى عمى التخصيط السبكخ  
ألعساليع اليػمية والتجريدية، وتجني مدتػػ االىتساـ بػضع األىجاؼ شػيمة السجػ وضعف 
الدعي إلى تحقيق تمظ األىجاؼ، في حيغ يتع االىتساـ بتختيب قائسة األعساؿ اليػمية حدب 

لػيات تمظ األعساؿ، وكحلظ يػجج ضعف االىتساـ مغ قبل مفخدات العيشة في التشبؤ أو 
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بسذكبلت العسل قبل حجوثيا، وأف أعزاء الييئة التجريدية في جامعة األقرى لجييع القجرة 
 عمى شخح األفكار والحمػؿ الدخيعة لسػاجية السذاكل.

مع التعميؼ الجامعي: عالقات  التعامل بعشؾان:  Douglas .H.E, Etal (2016)دراسة: 
 والسذاركة في العسل بشسؾذج العؾامل الخسدة الكبخى: ،سمؾك إدارة والؾقت

التي تعخؼ بأنيا  ،اليجؼ: فحز مجػ صبلحية بشاء سمػؾ إدارة الػقت والسذاركة في العسل
 حالة ذىشية ذات صمة إيجابية بالعسل.

 ،ػف مذارًكا مقياس سمػؾ إدارة الػقتأكسل مائتاف وثسانية وثساناإلجخاءات السشيجية: 
 ومقياس العػامل الخسدة الكبخػ . ،ومقياس أوتخشت لمسذاركة في العسل

الشتائج: أضيخت التحميبلت أف سمػؾ إدارة الػقت كاف متػقًعا بذكل إيجابي مغ خبلؿ الػعي 
 ،ؿ االجتيادبجػانب االجتياد واالندجاـ، كسا تع التشبؤ بستغيخات السذاركة في العسل مغ خبل
في حيغ أف  ،وكبل الجانبيغ مغ االنفتاح/ الفكخ. تشبأ االنفتاح بذكل ممحػظ بالشذاط والتفاني

الفكخ تػقع االنيساؾ. وتذيخ ىحه الشتائج إلى أف أولئظ الحيغ يختفعػف في سمػؾ إدارة الػقت 
حيغ أف  ومذاركة العسل ىع أكثخ عخضة الستخجاـ الػقت بفعالية وتقميل االنحخافات. في

األفخاد األعمى عمى الدمػؾ إدارة الػقت أكثخ عخضة لمعسل بصخيقة مشطسة، األفخاد األعمى 
في السذاركة في العسل قج يكػنػا أسخع في فيع السعمػمات. وتشاقر اآلثار الستختبة عمى دعع 

 الصبلب في الجامعة لمتعمع بفعالية أكبخ في ضػء ىحه الشتائج.
 : Douglas .H.E, Etal (2016)تعقيب  عمى دراسة 

 ،الذخرية تعج عامل ىاـ مغ حيث التشبؤ باالحتخاؽوفي ىحا الرجد يسكغ اإلشارة إلى أف 
 :وعسػما، يتع وصف شخرية مغ قبل خسدة عػامل ذات بعجيغ

 االنبداط مقابل االنصػاء.  -9
 مقابل العجاء.اإليثارية   -2
 الزسيخ مقابل االفتقار إلى الزسيخ- 3
 اف االنفعالي مقابل العرابية .االتد  -4
 واالستقبللية أ/ االنفتاح عمى الخبخة مقابل االفتقار إلى الفكخو الفكخ/ الحكع الحاتي أ-5

 اإلغبلؽ لمتجخبة.
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وتتسيد  ،يتسيد بعج االنبداط بالثقة بالشفذ والييسشة واإليثار والتفاؤؿ وتقجيع الجعع االجتساعي
يغ تذيخ العجائية الى البلمباالة تجاه اآلخخيغ، والتسخكد في ح ،اإليثارية باإليثار والخعاية

وكفاءة  واالنزباط الحاتي، ،ويختبط الزسيخ بالتكيف مع حل السذكمة ،الحاتي، وعجـ االمتثاؿ
بالدمبية، السذاعخ السؤلسة، والخػؼ، والتييج،  وتتسيد العرابية ،واالخبلص ،االنجاز

، والعجد عغ كبح الجوافع فالفخد العرابي سزع وانخفاض تقجيخ الحات، والقمق االجتساعي
وقج  ،لشفدو أىجافا عالية لمغاية، ويقمل مغ أدائو الخاص، لجيو استخاتيجيات غيخ فعالة لمتكيف

ويتسيد األشخاص  ،فعاؿ ػيػاجو التفكيخ بالتسشي والشقج الحاتي بجال مغ حل السذكمة عمى نح
قيسة في حاالت فخض التكاليف، وأكثخ و ذالسشفتحيغ عمى الخبخة بالخغبة في تعمع شيء 

مخونة، مبجعيغ عقمية محبة لئلستصبلع في البيئات الزاغصة، يختبط االنفتاح باستخجاـ 
وقج أضيخت الجراسات أف العرابية  ،الفكاىة كآلية لمتأقمع ومغ كل عػامل الذخرية

وعياب الحكع الحاتي/  اف العرابية، االنصػاء، ،العامل الػحيج السشبئ باالستشداؼ الػججانيػ ى
االستقبللية  تختبط إيجابيا بتبجد الذخرية في حيغ يختبط االنبداط واالتداف االنفعالي ايحابيا 

   (Hogarth.M: 2017: 77).باالنجاز الذخري
العالقة بيؽ ميارات إدارة الؾقت  بعشؾان: Ghiasvan.A.M, Etal (2017)دراسة: 

 تسخيض في طيخانوالقمق والجافع األكاديسي لظمبة ال
والقمق و تحجيج العبلقة بيغ ميارات إدارة الػقت ػ اليجؼ: كاف الغخض مغ ىحه الجراسة ى

 .2,95والجوافع األكاديسية لصمبة التسخيس في جامعات شيخاف لمعمـػ الصبية في عاـ 
 شالب تسخيس في ثبلث جامعات شبية في شيخاف. 449أجخيت ىحه الجراسة عمى 

تع أخح العيشات الصبقية العذػائية لتحجيج العيشات. تع جسع البيانات : اإلجخاءات السشيجية
ومقياس سبيمبخجخ لمقمق  االستبيانات: استبياف إدارة الػقت، باستخجاـ السعمػمات الدكانية،

 . SPSSمقياس الجافع األكاديسي. تع تحميل البيانات باستخجاـ
:(، 49الػقت ميارات إدارة الػقت )الشتائج: كاف لجػ معطع السذاركيغ مدتػػ معتجؿ مغ 

:(. وأضيخت الشتائج أيزا 58:( والجافع األكاديسي ),6القمق ) :(، سسة58حالة قمق )
- = rداللة إحرائية االرتباط بيغ درجات تسق لمصبلب وقمق الجولة )و ارتباط سالب ذ

0.282 ،p <,.,,9 ) ودرجات قمق الدسات(r = -0.325 ،p <,.,,9 .) كسا كانت
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ؾ عبلقة ارتباشية ذات داللة إحرائية بيغ درجات الصبلب عمى مقياس إدراة الػقت ىشا
أنو مغ و الخبلصة: فيسا يتعمق بالشتائج، يبج ،ودرجاتيع عمى القمق كدسة والقمق كحالة

الزخورؼ التخصيط لتحديغ ميارات إدارة الػقت في مغ أجل تعديد الجافع األكاديسي والحج 
 ب التسخيس.مغ معجالت القمق بيغ شبل

( بعشؾان :كفاءة إدارة الؾقت وعالقتيا 2117) دمحم صالح الجيؽ سميسان الرافؾري  
 باالحتخاق الشفدي لجى معمسي السخحمة الثانؾية:

 .اليجؼ: تحجيج كفاءة إدارة الػقت وعبلقتيا باالحتخاؽ الشفدي لجػ معمسي السخحمة الثانػية
 اإلجخاءات السشيجية:

 :يامجتسع الجراسة وعيشت
يسثل مجتسع الجراسة معمسي ومعمسات وزارة التخبية والتعميع مغ السخحمة الثانػية العامة والبالغ 

 .( معمًسا ومعمسة0 وقج راعى الباحث التجانذ عشج اختيار أفخاد العيشة,6عجدىع )
  :مشيج البحث

يا اعتسج الباحث في دراستو عمى السشيج الػصفي القائع عمى وصف البيانات التي جسع
 .بػاسصة أدوات الجراسة0 وتحميميا لئلجابة عغ أسئمة الجراسة

 :أىع الشتائج
( بيغ الجرجة الكمية 5,.,ىشاؾ عبلقة سالبة دالة إحرائًيا عشج مدتػػ داللة ) .9

 .إلدارة الػقت والجرجة الكمية لبلحتخاؽ الشفدي
يخ الشػع ال تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا في الجرجة الكمية إلدارة الػقت تعدػ لستغ .2

 .)ذكػر/إناث(
تػجج فخوؽ دالة إحرائًيا في الجرجة الكمية لبلحتخاؽ الشفدي تعدػ لستغيخ الشػع  .3

 .في اتجاه الحكػر
 فروض الدراسة:

 تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ كفاءة إدارة الػقت واالحتخاؽ الشفدي. (1
لػقت" وبعج "التابع لستغيخ إدارة ا التخظيطتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (2

 "التابع لستغيخاالحتخاؽ الشفدي". اإلنياك البجني
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 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج  التخظيطتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (3
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخ الالمباالة وإضظخاب العالقات في العسل

خ إدارة الػقت" وبعج "التابع لستغي التخظيطتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (4
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخ الذعؾر بانخفاض الكفاءة وضعف اإلنجاز

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج  التخظيطتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (5
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخ عجم التؾافق السيشي وانخفاض قيسة العسل

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التخظيطلة بيغ بعج تػجج عبلقة ارتباشية دا (6
 "التابع لستغيخاالحتخاؽ الشفدي". السراحبات االجتساعية واألسخية

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج لتشغيؼتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج ا (7
 "التابع لستغيخاالحتخاؽ الشفدي".اإلنياك البجني 

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشغيؼة بيغ بعج تػجج عبلقة ارتباشية دال (8
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخالالمباالة وإضظخاب العالقات في العسل 

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشغيؼتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (9
 فدي".االحتخاؽ الش ز "التابع لستغيخالذعؾر بانخفاض الكفاءة وضعف اإلنجا

عجم "التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشغيؼتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (11
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخالتؾافق السيشي وانخفاض قيسة العسل 

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشغيؼتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (11
 االحتخاؽ الشفدي". لستغيخ تابعالسراحبات االجتساعية واألسخية "ال

وبعج "التابع لستغيخ إدارة الػقت"  التشفيحتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (12
 ".اإلنياك البجني "التابع لستغيخاالحتخاق الشفدي

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج  التشفيحتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (13
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخ العسلالالمباالة وإضظخاب العالقات في 

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج  التشفيحتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (14
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخالذعؾر بانخفاض الكفاءة وضعف اإلنجاز 
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 2012 أغسطس   1ج  55جملة اإلرااد النفسي  العدد 

جم ع"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشفيحتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (15
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخالتؾافق السيشي وانخفاض قيسة العسل 

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج التشفيحتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (16
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخالسراحبات االجتساعية واألسخية 

لستغيخ إدارة الػقت" وبعج "التابع  الستابعةتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (17
 "التابع لستغيخاالحتخاؽ الشفدي". اإلنياك البجني

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج الستابعةتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (18
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخ الالمباالة وإضظخاب العالقات في العسل

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج  ةالستابعتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (19
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخ بانخفاض الكفاءة وضعف اإلنجاز الذعؾر

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج  الستابعةتػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج  (21
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخ عجم التؾافق السيشي وانخفاض قيسة العسل

"التابع لستغيخ إدارة الػقت" وبعج  الستابعةبلقة ارتباشية دالة بيغ بعج تػجج ع (21
 االحتخاؽ الشفدي". "التابع لستغيخ السراحبات االجتساعية واألسخية

 اإلجراءات املنهجية:
 أوال : مشيج الجراسة:.

 اف التقجـ في فيع الحياة اإلندانية والدمػؾ كاف محرمة إلتجاىيغ مختمفيغ :    
 جاة االول :االت -1

 الجراسة السدتفيزة لحالة فخدية والستغيخات اال نيائية لدمػؾ تمظ الحالة )السشحى الكيفي(.
 االتجاه الثاني : -2
 دراسة سمػؾ عجد مغ األفخاد تحت ضخوؼ متغيخة مشطسة ومعتسجة )السشحى الكسي(. ػوى

ة تأثيخ كفاءة إدارة وفي الجراسة الحالية سػؼ تدتخجـ الباحثة السشحى الكسي وذلظ لجراس
الػقت عمى إصابة الفخد بدممة أعخاض االحتخاؽ الشفدي لجػ العامميغ بسجاؿ الخجمة 

 وبشاء عمى ما تقجم سؾف تدتخجم الباحثة السشيج الؾصفي اإلرتباطي.  الشفدية.
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 ثانيا :عيشة الجراسة :
   (9) ججوؿ

 خرائز عيشة الجراسة"

 :األدواتثالثا :  
 مقياس االحتخاق الشفدي : -1
 الديج مرصفى راغب. ،أعجاد فخج عبجالقادر شو -

ويتكػف ىحا السقياس مغ مقياس كمي لبلحتخاؽ الشفدي في العسل يذسل عمى خسذ مقاييذ 
 فخعية .

 وخسذ بجائل إجابة يتع ترحيحيا عمى شخيقة ليكارت : ،عبارة 62ويتكػف مغ 
تشصبق أحيانا "  ،درجات" 4تشصبق غالبا " تعصى  ،تشصبق دائسا "تعصى خسذ درجات" -

 ال تشصبق أبجا "تعصى درجة". ،تشصبق نادرا " تعصى درجتيغ" ،درجات" 3تعصى 
والرجؽ  ،الػاقعي والخارجي أوتع حداب صجؽ السقياس مغ خبلؿ صجؽ السحظ  -

 التسيدؼ.
وتع حداب ثبات اإلختبار باستخجاـ معادلة ألفا كخونباخ وأشارت الشتائج الى تستع السقياس  -

" وىي قيسة مختفعة تجؿ 0953,بجرجة جيجة مغ الثبات حيث بمغت قيسة ألفا لمسقياس الكمي "
 وعغ شخيق التجدئة الشرفية . ،عمى مدتػػ ثبات مختفع

مغ العامميغ بذخكة بيجت لئللكتخونيات بسجيشة  45 ،فخد ,,9تكػنت عيشة التقشيغ مغ و  -
 بسجيشة العاشخ مغ رمزاف. ػمغ  العامميغ بسرانع تكذ سالسك 55والدادس مغ إكتػبخ 

 أساس اختيار العيشة الشؾع العجد الشؾع السخحمة العسخية
 55وحتى  22مغ 
 سشة.

 
 
 
 
 

 إناث 95
 ذكػر 4

99 
 

تع اختيار العيشة عمى أساس  -9 أخرائي نفدي
عذػائي مغ مدتذفى العباسية 

 لمرحة الشفدية
سػؼ تعتسج الباحثة في ىحه  -2

حيث اف  ،الجراسة عمى العيشة الكبيخة
 56عيشة الجراسة سػؼ تتكػف مغ 

 رحة الشفدية .مغ العامميغ بسجاؿ ال

 إناث 92
 ذكػر 7

أخرائي  99
 اجتساعي

 إناث 8
 ذكػر ,9

98 
 

 مسخض نفدي
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 مقياس كفاءة إدارة الؾقت: -2
 إعجاد /آماؿ عبجالدسيع باضة.

د تسثل ميارات الػقت الفخعية التي تسثل بشجا مقدسا إلى أربعة أبعا 64يتكػف االختبار مغ 
 في مجسػعيا كفاءة إدارة الػقت.

 (.4دائسا  – 3أحيانا  –2نادرا  –9وتقع االستجابةعمى الفقخات في اختيارات أربعة )إشبلقا 
بإعادة تصبيقو عمى شبلب وشالبات كمية التخبية الفخقة  -وتع حداب الثبات بصخيقيتيغ: أ    

مشي شيخ وحداب معامبلت االرتباط بيغ التصبيقيغ ووصل معامل الخابعة بعج فاصل ز 
لسيارة التتطيع  083,ولسيارة التخصيط  077,في الجرجة الكمية لمسقياس: و 089,الثبات الى 

 لسيارة التخصيط. 082 ,ولسيارة التشفيح  076,و
 االتداؽ الجاخمي. -ب

 سحظ.وتع حداب الرجؽ عغ شخيق: صجؽ السحكسيغ وصجؽ االرتباط ب
 رابعا : االسمؾب االحرائي السدتخجم:

 في ىحه الجراسة سػؼ تدتخجـ الباحثة:    
معامل ارتباط بيخسػف لمكذف عغ عبلقة متغيخ كفاءة إدارة الػقت بستغيخاالحتخاؽ  -9

الػػ  وذلظ باستخجاـ البخنامج اإلحرائي،قة الستغيخات الفخعية لمسقياسيغوعغ عبل ،الشفدي
SPSS 

 الشتائج : 
 (2)جوؿ ج

 واالحتخاؽ الشفدي( ،) نتائج مقياسي إدرارة الػقت
 مدمدل إدارة الػقت االحتخاؽ الشفدي

89 943 9 
949 996 2 
965 87 3 
9,8 923 4 
294 79 5 
2,7 928 6 
967 922 7 
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 مدمدل إدارة الػقت االحتخاؽ الشفدي
993 949 8 
998 9,5 9 
999 925 9, 
929 944 99 
24, 76 92 
96, 933 93 
928 55 94 
993 99 95 
93, 9,8 96 
969 6, 97 
999 9, 98 
79 94, 99 
927 9,7 2, 
93 954 29 
997 88 22 
934 945 23 
942 74 24 
229 58 25 
239 82 26 
967 76 27 
965 998 28 
939 946 29 
927 9,9 3, 
984 9,7 39 
88 967 32 
89 959 33 
977 999 34 
9, 967 35 
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 مدمدل إدارة الػقت االحتخاؽ الشفدي
999 57 36 
947 945 37 
939 998 38 
962 99 39 
969 933 4, 
77 939 49 
979 926 42 
978 99, 43 
999 934 44 
77 87 45 
86 937 46 
7, 939 47 
939 99, 48 
956 925 49 
74 9,3 5, 
89 69 59 
9,3 88 52 
88 954 53 
79 964 54 
959 94, 55 
93, 99, 56 
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 ( 3 )ججوؿ 
 )درجات عيشة البحث عمى األبعاد الفخعية لسقياس االحتخاؽ الشفدي(

السراحبات 
االجتساعية 

 واألسخية

عجـ التػافق 
السيشي 

وانخفاض قيسة 
 العسل

الذعػر 
بانخفاض 

الكفاءة وضعف 
 االنجاز

البلمباالة 
وإضصخاب 

 العبلقات في العسل

االنياؾ 
 البجني

 دمدلم

8 2, 9, 94 29 9 
93 39 29 99 49 2 
29 33 28 29 39 3 
24 55 36 34 8, 4 
2, 58 39 49 73 5 
22 46 22 25 52 6 
28 39 92 25 69 7 
95 35 2, 98 43 8 
92 92 33 99 48 9 
98 34 28 25 59 9, 
8 29 99 98 3, 99 
9, 98 94 99 28 92 
98 49 25 25 68 93 
9 2, 99 99 39 94 
9 3, 2, 95 45 95 
92 33 22 24 56 96 
94 38 28 23 36 97 
22 39 97 3, 62 98 
98 38 96 27 62 99 
7 25 9, 94 29 2, 
95 44 28 3, 62 29 
26 38 26 27 69 22 
94 24 97 98 46 23 
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السراحبات 
االجتساعية 

 واألسخية

عجـ التػافق 
السيشي 

وانخفاض قيسة 
 العسل

الذعػر 
بانخفاض 

الكفاءة وضعف 
 االنجاز

البلمباالة 
وإضصخاب 

 العبلقات في العسل

االنياؾ 
 البجني

 مدمدل

9 25 92 95 39 24 
6 26 9, 99 33 25 
6 2, 9, 99 23 26 
99 34 97 98 59 27 
94 49 24 22 55 28 
6 29 9, 99 26 29 
8 23 93 97 28 3, 
94 26 92 93 38 39 
7 99 99 96 35 32 
6 97 9, 94 24 33 
9, 36 97 25 63 34 
93 98 94 29 46 35 
95 34 29 99 45 36 
22 38 98 33 54 37 
9, 27 98 26 42 38 
23 53 37 4, 69 39 
23 5, 36 43 55 4, 
92 46 28 28 53 49 
94 39 94 25 29 42 
26 5, 32 35 55 43 
29 45 23 33 69 44 
93 49 98 94 43 45 
23 77 38 44 928 46 
94 49 97 29 57 47 
9 3, 25 99 45 48 
2, 49 32 35 49 49 
92 29 98 22 49 5, 
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السراحبات 
االجتساعية 

 واألسخية

عجـ التػافق 
السيشي 

وانخفاض قيسة 
 العسل

الذعػر 
بانخفاض 

الكفاءة وضعف 
 االنجاز

البلمباالة 
وإضصخاب 

 العبلقات في العسل

االنياؾ 
 البجني

 مدمدل

95 4, 26 27 53 59 
9, 29 94 26 4, 52 
6 29 9, 99 23 53 
92 34 95 97 49 54 
6 33 9, 99 33 55 
93 33 94 2, 37 56 

 
 (4)ججوؿ 

 )درجات عيشة البحث عمى األبعاد الفخعية لسقياس كفاءة إدارة الػقت(
 مدمدل التخصيط التشطيع التشفيح الستابعة
46 42 32 23 9 
39 33 28 24 2 
99 99 97 29 3 
95 95 99 97 4 
9, 22 26 24 5 
28 24 98 6 6 
32 49 28 97 7 
35 39 33 39 8 
22 32 28 27 9 
96 29 33 37 9, 
44 43 49 39 99 
49 45 37 36 92 
35 32 34 98 93 
44 43 49 39 94 
95 97 93 92 95 



 

 
 

) 395) 

 د. مى موسى يوسف
 

 2012 أغسطس   1ج  55جملة اإلرااد النفسي  العدد 

 مدمدل التخصيط التشطيع التشفيح الستابعة
39 29 98 29 96 
27 35 29 27 97 
28 24 2, 27 98 
38 36 22 37 99 
38 4, 33 2, 2, 
39 32 32 39 29 
34 32 99 25 22 
33 33 35 33 23 
3, 99 29 97 24 
29 49 37 38 25 
38 49 34 26 26 
27 26 28 29 27 
39 32 32 3, 28 
36 39 99 97 29 
96 29 92 2, 3, 
23 99 97 29 39 
4, 49 4, 33 32 
4, 49 42 49 33 
37 36 34 33 34 
28 28 28 26 35 
35 4, 33 37 36 
99 39 22 95 37 
2, 29 39 28 38 
6 27 3, 96 39 
38 3, 27 33 4, 
25 37 39 29 49 
29 37 49 42 42 
2, 28 3, 27 43 
49 3, 24 3, 44 
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 مدمدل التخصيط التشطيع التشفيح الستابعة
35 39 33 37 45 
23 , 28 25 46 
98 23 35 37 47 
95 97 92 9 48 
2, 25 26 28 49 
49 , 33 34 5, 
96 96 96 92 59 
92 27 29 22 52 
38 49 34 27 53 
25 26 28 28 54 
4, 38 38 38 55 
28 39 25 24 56 

 

 (5جوؿ )ج
 قة االحتخاؽ الشفدي بإدراة الػقتعبل

 
 
 
 
 

     

 
 0,9,داللة معامل اإلرتباط عشج مدتػػ 

     

 إدارة_الػقت الشفدي_االحتخاؽ 
 **422.- 1 معامل إرتباط بيخسػف  الشفدي_االحتخاؽ

 001.  القيسة اإلحتسالية
 56 56 العجد

 1 **422.- معامل إرتباط بيخسػف  الػقت_إدارة
  001. القيسة اإلحتسالية

 56 56 العجد
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 2012 أغسطس   1ج  55جملة اإلرااد النفسي  العدد 

 التالي: ؾويتؼ ججولة البيانات السؾضحة أعاله عمى الشح
القيسة  اإلستشتاج

 اإلحتسالية
معامل 
 االرتباط

 متغيخات الجراسة

تػجج عبلقة ارتباشية دالة "جدئية سالبة" بيغ 
 0,9,مدتػػ الجاللة عشج  ،متغيخؼ الجراسة

 االحتخاؽ الشفدي. -9 4220- 0,9,
 كفاءة إدارة الػقت. -2

 (6ججوؿ )
 اد الخسذ لستغيخ االحتخاؽ الشفديعبلقة  بعج التخصيط باالبع

 الالمباالة البجني االنياك التخظيط 
 انخفاض

 لكفاءةا
 التؾافق معج

 السيشي
 السراحبات

 واالجتساعية االسخية
 178.- 164.- 234.- 187.- 233.- 1 معامل إرتباط بيخسؾن  التخظيط

 189. 226. 082. 168. 084.  القيسة اإلحتسالية
 56 56 56 56 56 56 العجد

 **680. **787. **669. **717. 1 233.- ؾن معامل إرتباط بيخس البجني_االنياك
 000. 000. 000. 000.  084. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد
 **816. **779. **746. 1 **717. 187.- معامل إرتباط بيخسؾن  الالمباالة

 000. 000. 000.  000. 168. القيسة اإلحتسالية
 56 56 56 56 56 56 العجد

 **678. **794. 1 **746. **669. 234.- معامل إرتباط بيخسؾن  الكفاءة_اضانخف
 000. 000.  000. 000. 082. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد

 الالمباالة البجني االنياك التخظيط 
 انخفاض

 لكفاءةا
 التؾافق معج

 السيشي
 السراحبات

 واالجتساعية االسخية
شالسي_التؾافق_عجم
 ي

 **739. 1 **794. **779. **787. 164.- معامل إرتباط بيخسؾن 
 000.  000. 000. 000. 226. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد
 االسخية السراحبات

 جتساعيةواال
 1 **739. **678. **816. **680. 178.- معامل إرتباط بيخسؾن 

  000. 000. 000. 000. 189. القيسة اإلحتسالية
 56 56 56 56 56 56 العجد

 1011داللة معامل اإلرتباط عشج مدتؾى 

 



 

 
 

 ) 398) 

 عالقة االحرتام النفسي بهفاءة إدارة الوقت لدى العاملني يف جمال اخلدمات النفسية

 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

 التالي:ؾ ويتؼ ججولة البيانات السؾضحة أعاله عمى الشح
 متغيخات الجراسة معامل االرتباط القيسة اإلحتسالية اإلستشتاج

إلنياؾ التخصيط في عبلقتو با 0223,- 0,84, ال تػجج عبلقة دالة بيغ متغيخؼ الجراسة
 الجدجؼ

 التخصيط في عبلقتو بالبلمباالة 0987,- 0968, ال تػجج عبلقة دالة بيغ متغيخؼ الجراسة
التخصيط في عبلقتو بزعف  0234,- 0,82, ال تػجج عبلقة دالة بيغ متغيخؼ الجراسة

 اإلنجاز
 ق السيشىالتخصيط في عبلقتو بالتػاف 0964,- 0226, ال تػجج عبلقة دالة بيغ متغيخؼ الجراسة
التخصيط في عبلقتو بالسراحبات  0978,- 989., ال تػجج عبلقة دالة بيغ متغيخؼ الجراسة

 األسخية
 (7ججوؿ )

 اد الخسذ لستغيخ االحتخاؽ الشفديعبلقة بعج التشطيع باألبع

 الالمباالة البجني االنياك التشغيؼ 
ض انخفا

 الكفاءة
 التؾافق عجم

 السيشي
 االسخية السراحبات

 تساعيةواالج
 *266.- 205.- *309.- 232.- *337.- 1 معامل إرتباط بيخسػف  التشطيع

 048. 129. 021. 086. 011.  القيسة اإلحتسالية
 56 56 56 56 56 56 العجد

 **680. **787. **669. **717. 1 *337.- معامل إرتباط بيخسػف  البجني االنياؾ
 000. 000. 000. 000.  011. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد
 **816. **779. **746. 1 **717. 232.- معامل إرتباط بيخسػف  البلمباالة

 000. 000. 000.  000. 086. القيسة اإلحتسالية
 56 56 56 56 56 56 العجد

 **678. **794. 1 **746. **669. *309.- معامل إرتباط بيخسػف  الكفاءة ضانخفا
 000. 000.  000. 000. 021. حتساليةالقيسة اإل

 56 56 56 56 56 56 العجد
 **739. 1 **794. **779. **787. 205.- معامل إرتباط بيخسػف  السيشي التػافق عجـ

 000.  000. 000. 000. 129. القيسة اإلحتسالية
 56 56 56 56 56 56 العجد

 السراحبات
 االسخية

 واالجتساعية

 1 **739. **678. **816. **680. *266.- سػف معامل إرتباط بيخ 
  000. 000. 000. 000. 048. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد
 1015وعشج  1011مدتؾيات الجاللة عشج 

 



 

 
 

) 399) 

 د. مى موسى يوسف
 

 2012 أغسطس   1ج  55جملة اإلرااد النفسي  العدد 

 التالي: ؾويتؼ ججولة البيانات السؾضحة أعاله عمى الشح
 الجراسة متغيخات معامل االرتباط القيسة اإلحتسالية اإلستشتاج

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخؼ 
 0,5,عشج مدتػػ  ،الجراسة

التشطيع في عبلقتو باإلنياؾ  0337,- 0,99,
 الجدجؼ

 التشطيع في عبلقتو بالبلمباالة 0232,- 0,86, التػجج عبلقة دالة بيغ متغيخؼ الجراسة.
تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخؼ 

 0,5,شج مدتػػ ع ،الجراسة
التشطيع في عبلقتو بزعف  03,9,- 0,29,

 اإلنجاز
 ال تػجج عبلقة دالة بيغ متغيخؼ الجراسة

 
التشطيع في عبلقتو بالتػافق  02,5,- 0929,

 السيشى
تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخؼ 

 0,5,عشج مدتػػ  ،الجراسة
التشطيع في عبلقتو  0226,- 84.,

 خيةبالسراحبات األس
 (8ججوؿ )

 اد الخسذ لستغيخ االحتخاؽ الشفديعبلقة بعج التشفيح باألبع

 الالمباالة البجني االنياك التشفيح 
 انخفاض
 السيشي التؾافق عجم الكفاءة

 االسخية السراحبات
 واالجتساعية

 **526.- **383.- **473.- **419.- *339.- 1 معامل إرتباط بيخسػف  التشفيح
 000. 004. 000. 001. 011.  اليةالقيسة اإلحتس

 56 56 56 56 56 56 العجد
 **680. **787. **669. **717. 1 *339.- معامل إرتباط بيخسػف  البجني_االنياؾ

 000. 000. 000. 000.  011. القيسة اإلحتسالية
 56 56 56 56 56 56 العجد

 **816. **779. **746. 1 **717. **419.- معامل إرتباط بيخسػف  البلمباالة
 000. 000. 000.  000. 001. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد
 **678. **794. 1 **746. **669. **473.- معامل إرتباط بيخسػف  الكفاءة_انخفاض

 000. 000.  000. 000. 000. القيسة اإلحتسالية
 56 56 56 56 56 56 العجد

 **739. 1 **794. **779. **787. **383.- امل إرتباط بيخسػف مع السيشي_التػافق_عجـ
 000.  000. 000. 000. 004. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد
 االسخية السراحبات
 االجتساعية

 1 **739. **678. **816. **680. **526.- معامل إرتباط بيخسػف 
  000. 000. 000. 000. 000. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد
 1015وعشج  1011مدتؾيات الجاللة عشج 



 

 
 

 ) 32,) 

 عالقة االحرتام النفسي بهفاءة إدارة الوقت لدى العاملني يف جمال اخلدمات النفسية

 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

 التالي ؾويتؼ ججولة البيانات السؾضحة أعاله عمى الشح
 متغيخات الجراسة معامل االرتباط القيسة اإلحتسالية اإلستشتاج

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ 
 0,5,عشج مدتػػ  ،متغيخؼ الجراسة

 التشفيح في عبلقتو باإلنياؾ الجدجؼ 0339,- 0,99,

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ 
 0,9,عشج مدتػػ  ،متغيخؼ الجراسة

 التشفيح في عبلقتو بالبلمباالة 0499,- 9,,0,

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ 
 0,9,عشج مدتػػ  ،متغيخؼ الجراسة

 التشفيح في عبلقتو بزعف اإلنجاز 0473,- ,,.,

ػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ ت
 0,9,عشج مدتػػ  ،متغيخؼ الجراسة

 التشفيح في عبلقتو بالتػافق السيشى 0383,- 0,4,

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ 
 0,9,عشج مدتػػ  ،متغيخؼ الجراسة

 التشفيح في عبلقتو بالسراحبات األسخية 0526,- ,,,.,



 

 
 

) 329) 

 د. مى موسى يوسف
 

 2012 أغسطس   1ج  55جملة اإلرااد النفسي  العدد 

 (9جوؿ )ج
 اد الخسذ لستغيخ االحتخاؽ الشفديباألبععبلقة بعج الستابعة 

 السيشي التػافق عجـ الكفاءة انخفاض البلمباالة البجني االنياؾ الستابعة 
 السخيةت االسراحبا

 واالجتساعية
 *306.- **387.- **507.- **351.- *320.- 1 معامل إرتباط بيخسػف  الستابعة

 022. 003. 000. 008. 016.  القيسة اإلحتسالية
 56 56 56 56 56 56 العجد

 **680. **787. **669. **717. 1 *320.- معامل إرتباط بيخسػف  البجني_االنياؾ
 000. 000. 000. 000.  016. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد
 **816. **779. **746. 1 **717. **351.- معامل إرتباط بيخسػف  البلمباالة

 000. 000. 000.  000. 008. اليةالقيسة اإلحتس
 56 56 56 56 56 56 العجد

 **678. **794. 1 **746. **669. **507.- معامل إرتباط بيخسػف  لكفاءةا انخفاض
 000. 000.  000. 000. 000. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد
 **739. 1 **794. **779. **787. **387.- معامل إرتباط بيخسػف  السيشي التػافق عجـ

 000.  000. 000. 000. 003. القيسة اإلحتسالية
 56 56 56 56 56 56 العجد

 ةاالسخي السراحبات
 واالجتساعية

 1 **739. **678. **816. **680. *306.- معامل إرتباط بيخسػف 
  000. 000. 000. 000. 022. القيسة اإلحتسالية

 56 56 56 56 56 56 العجد
 1015وعشج  1011مدتؾيات الجاللة عشج 

 التالي: ؾويتؼ ججولة البيانات السؾضحة أعاله عمى الشح
 متغيخات الجراسة معامل االرتباط القيسة اإلحتسالية اإلستشتاج

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخؼ 
 0,5,عشج مدتػػ  ،الجراسة

الستابعة في عبلقتو باإلنياؾ  ,032,- 0,96,
 لجدجؼا

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخؼ 
 0,9,عشج مدتػػ  ،الجراسة

 الستابعة في عبلقتو بالبلمباالة 0359,- 0,8,

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخؼ 
 0,9,عشج مدتػػ  ،الجراسة

 الستابعة في عبلقتو بزعف اإلنجاز 05,7,- ,,.,

بيغ متغيخؼ تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" 
 0,9,عشج مدتػػ  ،الجراسة

 الستابعة في عبلقتو بالتػافق السيشى 0387,- 3,,0,

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخؼ 
 0,5,عشج مدتػػ  ،الجراسة

الستابعة في عبلقتو بالسراحبات  03,6,- 22,.,
 األسخية



 

 
 

 ) 322) 

 عالقة االحرتام النفسي بهفاءة إدارة الوقت لدى العاملني يف جمال اخلدمات النفسية

 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

 يسكؽ إجسال نتائج الجراسة فيسا يمي:     
اشية دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخ كفاءة إدارة الػقت تػجج عبلقة ارتب (1

 .0,9,مدتػػ الجاللة عشج  ،ومتغيخ االحتخاؽ الشفدي
ال تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ متغيخ التخصيط ومتغيخ االنياؾ الشفدي  (2

 والبجني.
ال تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ متغيخ التخصيط ومتغيخ البلمباالة  (3

 ت في العسل.وإضصخاب العبلقا
ال تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ متغيخ التخصيط ومتغيخ الذعػر بانخفاض  (4

 الكفاءة وضعف اإلنجاز.
ال تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ متغيخ التخصيط ومتغيخ عجـ التػافق  (5

 السيشي وانخفاض قيسة العسل.
 ال تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ متغيخ التخصيط ومتغيخ السراحبات (6

 االجتساعية واألسخية.
االنياؾ الشفدي تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخ التشطيع ومتغيخ  (7

 .0,5,عشج مدتػػ  ،والبجني
والبلمباالة إضصخاب ال تػجج عبلقة دالة بيغ متغيخ التشطيع ومتغيخ  (8

 .العبلقات في العسل
انخفاض الذعػر بتػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ التشطيع ومتغيخ  (9

 .0,5,عشج مدتػػ  ،الكفاءة وضعف اإلنجاز
ال تػجج عبلقة دالة بيغ متغيخ التشطيع ومتغيخ عجـ التػافق السيشي  (11

 وانخفاض قيسة العسل.
تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ التشطيع ومتغيخ السراحبات االجتساعية  (11

 .0,5,عشج مدتػػ  ،واألسخية
غ متغيخ التشفيح ومتغيخ االنياؾ الشفدي تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بي (12

 .0,5,عشج مدتػػ  ،والبجني



 

 
 

) 323) 

 د. مى موسى يوسف
 

 2012 أغسطس   1ج  55جملة اإلرااد النفسي  العدد 

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخ التشفيح ومتغيخ البلمباالة  (13
 .0,9,عشج مدتػػ  ،وإضصخاب العبلقات في العسل

الذعػر بانخفاض تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخ التشفيح ومتغيخ  (14
 .0,9,عشج مدتػػ  ،إلنجازالكفاءة وضعف ا

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخ التشفيح ومتغيخ التػافق السيشي  (15
 .0,9,عشج مدتػػ  ،الجراسة

السراحبات االجتساعية تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ التشفيح ومتغيخ  (16
 .0,9,عشج مدتػػ  ،واألسخية

لستابعة ومتغيخ االنياؾ الشفدي تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخ ا (17
 .5,.,والبجني وذلظ عشج مدتػػ 

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخ الستابعة متغيخ البلمباالة   (18
 .9,.,وإضصخاب العبلقات في العسل وذلظ عشج مدتػػ 

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخ الستابعة ومتغيخ الذعػر  (19
 .0,9,اإلنجاز وذلظ عشج مدتػػ  بانخفاض الكفاءة وضعف

تػجج عبلقة دالة "جدئية سالبة" بيغ متغيخ الستابعة ومتغيخ التػافق السيشي   (21
 .0,9,وذلظ عشج مدتػػ 

السراحبات سالبة" بيغ متغيخ الستابعة ومتغيخ  تػجج عبلقة دالة "جدئية  (21
 .0,5,وذلظ عشج مدتػػ  االجتساعية واألسخية

 تفسري النتائج :
طية دالة سالبة بيؽ متغيخ كفاءة إدارة الؾقت ومتغيخ االحتخاق اقة إرتبوجؾد عال  (1

 :الشفدي
بسعشى أنو كمسا زاد كفاءة العامميغ في قصاع الخجمات الشفدية في إدارتيع لمػقت       

واالستفادة الكاممة بالدمغ السحجد لكل ميسة ىحا باإلضافة إلى إنجاز أكثخ مغ ميسة 
ابتيع بدممة أعخاض االحتخاؽ الشفدي حيث اف االحتخاؽ قمة فخص إص ،في آف واحج

ومغ  ،الشفدي رد فعل لعجـ إشباع حاجات العسل لمفخد وتػقاعاتو التي تكػف غيخ واقعية
ثع فإف الشجاح في إدراة الػقت تعج نتيجة متختبة عمى الذعػر بأف حاجات العسل 



 

 
 

 ) 324) 

 عالقة االحرتام النفسي بهفاءة إدارة الوقت لدى العاملني يف جمال اخلدمات النفسية

 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

عسل وعغ القجرة عمى مذبعة األمخ الحؼ يداعج في وضع تػقعات واقعية عغ بيئة ال
كمسا قمت  والعكذ صحيح ،إنجاز وأداء السياـ السكمف بيا الفخد في الػقت السحجد

 كفاء الفخد في إدارة الػقت يدداد فخص إصابتو بدممة أعخاض االحتخاؽ الشفدي.
 : ال تؾجج عالقة ارتباطية دالة بيؽ متغيخ التخظيط ومتغيخ االنياك الشفدي والبجني (2
غ ىشاؾ أؼ تأثيخ لقجرتيع عمى تحميل السياـ السصمػبة وتػفيخ البيانات البلزمة ومغ ثع لع يك 

عمى معاناتيع الشفدية والبجنية مغ عسميع باإلضافة  ،حػؿ كيفية استخجاـ الػقت الستاح
 الى شعػرىع بفقجاف الصاقة.

ال تؾجج عالقة ارتباطية دالة بيؽ متغيخ التخظيط ومتغيخ الالمباالة وإضظخاب  (3
 : قات في العسلالعال

ومغ ثع لع يكغ ىشاؾ أؼ تأثيخ لقجرتيع عمى تحميل السياـ السصمػبة وتػفيخ البيانات البلزمة  
عمى خمق عبلقات سمبية باردة ومزصخبة بيشيع  ،حػؿ كيفية استخجاـ الػقت الستاح

 وبيغ زمبلئيع في العسل.
ؾر بانخفاض الكفاءة ال تؾجج عالقة ارتباطية دالة بيؽ متغيخ التخظيط ومتغيخ الذع (4

 :وضعف اإلنجاز
ومغ ثع لع يكغ ىشاؾ أؼ تأثيخ لقجرتيع عمى تحميل السياـ السصمػبة وتػفيخ البيانات البلزمة  

عمى معاناتيع مغ وجػد وجية نطخ سمبية عغ  ،حػؿ كيفية استخجاـ الػقت الستاح
 أنفديع وعغ قجراتيع عمى العسل بتمظ الػضيفة.

دالة بيؽ متغيخ التخظيط ومتغيخ عجم التؾافق السيشي  ال تؾجج عالقة ارتباطية (5
 :وانخفاض قيسة العسل

ومغ ثع لع يكغ ىشاؾ أؼ تأثيخ لقجرتيع عمى تحميل السياـ السصمػبة وتػفيخ البيانات البلزمة 
عسميع ػ سمبية لجييع نح عمى وجػد إتجاىات ،حػؿ كيفية استخجاـ الػقت الستاح

 جـ ججواة.شعػرىع بانخفاض قيسة العسل وعو أ
ال تؾجج عالقة ارتباطية دالة بيؽ متغيخ التخظيط ومتغيخ السراحبات االجتساعية  (6

 :واألسخية
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ومغ ثع لع يكغ ىشاؾ أؼ تأثيخ لقجرتيع عمى تحميل السياـ السصمػبة وتػفيخ البيانات  
عمى عبلقاتيع األسخية وباقي جػانب  ،البلزمة حػؿ كيفية استخجاـ الػقت الستاح

 جتساعية.حياتيع اال
االنياك الشفدي تؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ متغيخ التشغيؼ ومتغيخ  (7

 : 1015عشج مدتؾى  ،والبجني
 ،ومغ ثع كاف لسيارة التحجيج الجقيق لؤلىجاؼ السصمػبة والتختيب لؤلولػيات بجقة تأثيخ 

ي قصاع ومغ ثع كمسا قمت قجرة العامل ف ،عمى شعػر الفخد باالنياؾ البجني والشفدي
الخجمات الشفدية عمى تختيب األولػيات بجقة زاد شعػره بالسعاناة الشفدية والبجنية 

كمسا استصاعػاتحجيج األىجاؼ وتختيب  والعكذ صحيح ،والذعػر بفقجاف الصاقة
 األولػيات قل شعػرىع بالسعاناة البجنية والشفدية.

ة إضظخاب العالقات في والالمباالال تؾجج عالقة دالة بيؽ متغيخ التشغيؼ ومتغيخ  (8
 :العسل

ومغ ثع لع يؤثخ انخفاض القجرة عمى تختيب األولػيات عمى عبلقات القائسيغ عمى  
 .العسل في مجاؿ الخجمات الشفدية عمى عبلقاتيع بدمبلئيع

الذعؾر بانخفاض الكفاءة تؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ التشغيؼ ومتغيخ  (9
 1015عشج مدتؾى  ،وضعف اإلنجاز

ومغ ثع كمسا إنخفزت قجرتيع عمى تحجيج األولػيات بجقة كاف لحلظ تأثيخ عمى تزخع  
والعكذ  ،وجػد نطخة سمبية عغ ذواتيع وعغ قجرتيع عمى العسل بتمظ الػضيفة

ومغ ثع كمسا زادت القجرة عمى تحجيج األولػيات بجقة أدػ ذلظ الى تكػف  صحيح
 شاسب ومشتج في عسمو.م ػنطخة إيجابية لجييع عغ ذواتيع ومغ ثع في

ال تؾجج عالقة دالة بيؽ متغيخ التشغيؼ ومتغيخ عجم التؾافق السيشي وانخفاض  (11
 :قيسة العسل

في تذكيل إتجاىات سمبية  ،ومغ ثع لع يديع تجني قجراتيع في تحجيج أولػيات العسل 
في حيغ اف القجرة عمى تحجيج  ،شعػرىع بانخفاض قيسة العسلو عسميع أػ لجييع نح

يات بجقة وميارة يديج مغ شعػر الفخد بالخضا عغ سياسات العسل والذعػر األولػ 
 بالخاحة أثشاء الػجػد بالعسل .
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تؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ التشغيؼ ومتغيخ السراحبات االجتساعية  (11
 : 1015 ،عشج مدتؾى  ،واألسخية

جػانب حياتيع حيث كاف النخفاض القجرة عمى تختيب األولػيات أثخ سمبي عمى باقي  
  ،االجتساعية واألسخية

ومغ ثع فإف القجرة عمى تختيب األولػيات يقمل مغ إحتسالية إضصخاب  والعكذ صحيح
 العبلقات األسخية والحسيسة.

تؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ متغيخ التشفيح ومتغيخ االنياك الشفدي  (12
 : 1015عشج مدتؾى  ،والبجني

ع عمى تشفيح الخصة الدابقة حدب األولػيات "تشفيح ما تع ومغ ثع أثخ انخفاض قجرتي 
 ،عمى زيادة شعػرىع بالسعاناة الجدجية والشفدية ،تحجيجه زمشيا وأدائيا" بذكل سمبي

حيث اف الشجاح في تشفيح الخصة الدابقة يقمل مغ إحتسالية الذعػر  والعكذ صحيح
 بالسعاناة الشفدية والجدجية.

البة" بيؽ متغيخ التشفيح ومتغيخ الالمباالة وإضظخاب تؾجج عالقة دالة "جدئية س (13
  1011عشج مدتؾى  ،العالقات في العسل

حيث اف انخفاض قجرتيع عمى تشفيح الخصة الدابقة حدب األولػيات "تشفيح ما تع  
زاد مغ عبلقاتيع السزصخبة بدمبلئيع مسا أدػ إلى سخعة  ،تحجيجه زمشيا وأدائيا"

مع مغ يتعاممػف معيع في بيئة  بالعبلقاتستيتار الغزب والذظ والخيبة واال
حيث اف الشجاح في تشفيح ما تع تحجيجه يؤدػ إلى تحديغ  والعكذ صحيح ،العسل

عبلقات العامميغ بعزيع ببعس ويقمل مغ سخعة الغزب والذظ واالستيتار 
 بالعسل.

 الذعؾر بانخفاضتؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ متغيخ التشفيح ومتغيخ  (14
  1011عشج مدتؾى  ،الكفاءة وضعف اإلنجاز

حيث أدػ انخفاض قجرتيع عمى تشفيح الخصة الدابقة حدب األولػيات "تشفيح ما تع  
إلى زيادة معاناتيع مغ وجػد نطخة سمبية عغ ذواتيع وعغ  ،تحجيجه زمشيا وأدائيا"

  ،قجرتيع عمى العسل بتمظ الػضيفة وشعػرىع بأنيع غيخ مشاسبيغ وغيخ مشتجيغ
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حيث اف القجرة عمى تشفيح ما تع تحجيجه يديج مغ شعػر الفخد بالكفاية  والعكذ صحيح
 اإلنتاجية حيث انو مشتج وكفؤ في بيئة العسل.

تؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ متغيخ التشفيح ومتغيخ التؾافق السيشي  (15
  1011عشج مدتؾى  ،الجراسة

الدابقة حدب األولػيات "تشفيح ما تع حيث أدػ انخفاض قجرتيع عمى تشفيح الخصة  
عسميع ىحا باإلضافة الى ػ الى تكػف إتجاىات سمبية لجييع نح ،تحجيجه زمشيا وأدائيا"

حيث اف القجرة عمى  والعكذ صحيح ،شعػرىع بانخفاض قيسة العسل وعجـ ججواه 
دة عسمو وشعػره بديا ػتشفيح ما تع تحجيجه يؤدؼ إلى تكػف إتجاىات إيجابية لمفخد نح

 قيسة العسل وزيادة ججواه.
السراحبات االجتساعية تؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ التشفيح ومتغيخ  (16

  1011عشج مدتؾى  ،واألسخية
حيث أثخ انخفاض قجرتيع عمى تشفيح الخصة الدابقة حدب األولػيات "تشفيح ما تع تحجيجه  

 والعكذ صحيح ،األسخيةبذكل سمبي عمى عبلقاتيع االجتساعية و  ،زمشيا وأدائيا"
حيث اف الشجاح في تشفيح ما تع تحجيجه يتيح لمفخد الكثيخ مغ الػقت لمقياـ بالكثيخ مغ 

 شؤنو الخاصو.
تؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ متغيخ الستابعة ومتغيخ االنياك الشفدي  (17

  1.15والبجني وذلػ عشج مدتؾى 
وتصبيق السعاييخ السحجدة سابقا  حيث أدػ انخفاض القجرة عمى متابعة التشفيح  (18

 ،الشفدي والبجني إلى زيادة شعػرىع باإلنياؾ ،يساـوقياس مجػ التقجـ في تشفيح الس
حيث اف مػاصمة ومتابعة التشفيح يقمل مغ الذعػر باالنياؾ البجني  والعكذ صحيح

 والشفدي.
وإضظخاب  تؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ متغيخ الستابعة متغيخ الالمباالة  (19

  1.11العالقات في العسل وذلػ عشج مدتؾى 
حيث أدػ انخفاض القجرة عمى متابعة التشفيح وتصبيق السعاييخ السحجدة سابقا وقياس   

إلى وجػد عبلقات سمبية بيشيع وبيغ زمبلئيع في العسل ،مجػ التقجـ في تشفيح السيساـ
حيث اف متابعة  صحيحوالعكذ  ،مسا أدػ إلى سيادة مذاعخ الببلدة واإلستيتار
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التشفيح يؤدؼ إلى تكػيغ مذاعخ إيجابية بيغ العامميغ في السؤسدة ومغ ثع تتكػف 
 مذاعخ اإليثار والتعاوف والسشافدة .

تؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ متغيخ الستابعة ومتغيخ الذعؾر بانخفاض  (21
  1011الكفاءة وضعف اإلنجاز وذلػ عشج مدتؾى 

القجرة عمى متابعة التشفيح وتصبيق السعاييخ السحجدة سابقا وقياس  حيث أدػ انخفاض 
إلى إحداسيع بتجني كفائتيع السيشية وانخفاض مدتػػ  ،مجػ التقجـ في تشفيح السيساـ

حيث اف القجرة عمى متابعة التشفيح والشجاح في ذلظ  والعكذ صحيح ،اإلنجاز لجييع
ي اداء السياـ السصمػبة مشو وتشفيحىا في يديج مغ شعػر الفخد بقيسة ذاتو وبأنو كفؤ ف

 الػقت السحجد بيارة ودقة فائقة.
تؾجج عالقة دالة "جدئية سالبة" بيؽ متغيخ الستابعة ومتغيخ التؾافق السيشي   (21

  1011وذلػ عشج مدتؾى 
حيث أدػ انخفاض القجرة عمى متابعة التشفيح وتصبيق السعاييخ السحجدة سابقا وقياس  

إلى عجـ رضاىع عغ ساسيات وإدارة العسل مسا زاد  ،شفيح السيساـمجػ التقجـ في ت
والعكذ  ،مغ رغبتيع في تخؾ العسل وشعػرىع بعجـ الخاحة أثشاء التػاجج بالعسل

 حيث اف الشجاح في متابعة التشفيح يديج مغ مذاعخ اإلنتساء لسؤسدة العسل . صحيح
السراحبات ومتغيخ سالبة" بيؽ متغيخ الستابعة  تؾجج عالقة دالة "جدئية  (22

  1015وذلػ عشج مدتؾى  االجتساعية واألسخية
انخفاض القجرة عمى متابعة التشفيح وتصبيق السعاييخ السحجدة سابقا حيث يؤدػ   (23

إلى تأثيخات سمبية عمى العبلقات االجتساعية  ،وقياس مجػ التقجـ في تشفيح السيساـ
بالكثيخ مغ الذؤف الخاصة واالسخية ومغ ثع عجـ وجػد الكثيخ مغ الػقت لمقياـ 

حيث اف القجرة عمى متباعة التشفيح يكػف  صحيح والعكذ ،بدبب اإلنيساؾ في العسل
 .لو أثخ إيجابي عمى العبلقات األسخية واالجتساعية 

 تعليل عاو على جمنل النتائج:
تيع إف نجاح العامميغ في قصاع الخجمات الشفدية في إدرابادغ ذؼ بجء يسكششا القػؿ: ب      

لمػقت تعج نتيجة متختبة عمى شعػرىع بأف حاجات العسل مذبعة األمخ الحؼ يداعج في 
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وضع تػقعات واقعية عغ بيئة العسل وعغ القجرة عمى إنجاز وأداء السياـ السكمف بيا الفخد 
 في الػقت السحجد.

خجمة ثانيا: يسكششا التػصل إلى إستشتاج مؤداه أنو كمسا زادت كفاءة العامل في مجاؿ ال
 قمة إحتسالية إصابتو باإلحتخاؽ الشفدي. ،الشفدية  في إدارتو لمػقت

ثالثا: يسكششا اف نجسل األثار الدمبية )بسا في ذلظ التعخض لخصخ اإلصابة باإلحتخاؽ 
الشفدي( الستختبة عمى تجني كفاءة إدارة الػقت لجػ العامميغ في مجاؿ الخجمات الشفدية فيسا 

 يمي :
 تختيب األولػيات بجقة يديج مغ: اف اإلخفاؽ في   

 الذعػر بالسعاناة الشفدية والبجنية وفقجاف الصاقة. -9
 وجػد نطخة سمبية عغ الحات وعغ القجرة عمى العسل بتمظ الػضيفة .  -2
 التأثيخ بذكل سمبي عمى باقي جػانب حياتيع االجتساعية واألسخية  -3

 وأدائيا" يؤدؼ إلى:اف اإلحفاؽ في "تشفيح ما تع تحجيجه زمشيا              
 .بالسعاناة الجدجية والشفدية الذعػرزيادة   -1
مسا أدػ إلى سخعة الغزب والذظ وجػد عبلقات مزصخبة بدمبلء العسل   -2

 .مع مغ يتعاممػف معيع في بيئة العسل  بالعبلقاتوالخيبة واالستيتار 
وجػد نطخة سمبية عغ ذواتيع وعغ قجرتيع عمى العسل بتمظ الػضيفة وشعػرىع  -3

 بأنيع غيخ مشاسبيغ وغيخ مشتجيغ.
عسميع ىحا باإلضافة الى شعػرىع بانخفاض  ػتكػف إتجاىات سمبية لجييع نح -4

  .قيسة العسل وعجـ ججواه 
 بذكل سمبي عمى عبلقاتيع االجتساعية واألسخية. -5

أدػ انخفاض القجرة عمى متابعة التشفيح وتصبيق السعاييخ السحجدة سابقا    
 :إلى ،تشفيح السياـوقياس مجػ التقجـ في 

 الشفدي والبجني. زيادة شعػرىع باإلنياؾ  -1
وجػد عبلقات سمبية بيشيع وبيغ زمبلئيع في العسل مسا أدػ إلى سيادة  -2

 .مذاعخ الببلدة واإلستيتار
 .إحداسيع بتجني كفائتيع السيشية وانخفاض مدتػػ اإلنجاز لجييع   -3
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بتيع في تخؾ العسل عجـ رضاىع عغ ساسيات وإدارة العسل مسا زاد مغ رغ  -4
 .وشعػرىع بعجـ الخاحة أثشاء التػاجج بالعسل

تأثيخات سمبية عمى العبلقات االجتساعية واالسخية ومغ ثع عجـ وجػد الكثيخ  -5
 مغ الػقت لمقياـ بالكثيخ مغ الذؤف الخاصة بدبب اإلنيساؾ في العسل 
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 :املراجع
لمعامميغ بسيشة مدتػػ الرحة الشفدية . (8,,2العسخيغ ) ػإبتداـ أحسج أب (9

رسالة  التسخيس في السدتذفيات الحكػمية بسحافطات غدة وعبلقتو بسدتػػ أدائيع.
 في قدع عمع الشفذ بكمية التخبية في الجامعة اإلسبلمية بغدة. ماجدتيخ

 الػقت إدارة بسيارات وعبلقتو األكاديسى التمكؤ(. 2,94أحسج ثابت فزل ) (2
 دراسات عخبية في التخبية وعمع. الجامعة مغ شبلب عيشة لجػ الجراسة عغ والخضا
 .,33 – 287 .ص 59الدعػدية .ع  – الشفذ

تشسية الربلبة الشفدية لخفس االحتخاؽ .(2,97أحسج دمحم عمى إسساعيل ) (3
جامعة عيغ  -كمية البشات  - رسالة ماجدتيخ الشفدي لجػ معمسي التخبية الخاصة.

 قدع عمع الشفذ. -شسذ 
بخنامج مقتخح مغ مشطػر السسارسة العامة في  (.2,96اسبلـ عمى دمحم عمى ) (4

الخجمة االجتساعية لمتخفيف مغ االحتخاؽ الػضيفي لؤلخرائييغ االجتساعييغ العامميغ 
جامعة اسيػط. كمية الخجمة االجتساعية. قدع  رسالة ماجدتيخ .بالسؤسدات اإليػائية

  .مجاالت الخجمة االجتساعية
 ػمكتبة األنجم .اس كفاءة إدارة الػقتمقي.(8,,2)آماؿ عبجالدسيع باضة (5

 القاىخة. السرخية.
عبلقة ضغػط الجور باالحتخاؽ الشفدى ودور  .(4,,2أمل مبارؾ محسػد ) (6

الجعع االجتساعى فى ىحه العبلقة دراسة ميجانية مصبقة عمى جيازػ التسخيس 
.كمية رسالة ماجدتيخ .بسدتذفيات جامعة أسيػط وجامعة جشػب الػادػ بدػىاج

 جامعة أسيػط. تجارة.ال
عاممة في بعس مخاكد إدارة الػقت لجؼ السخأة ال. (6,,2أميخة دمحم دمحم العجؿ ) (7

 .جامعة السشرػرة. كميو األداب. قدع عمع الشفذ .رسالة ماجدتيخ . االدارة القيادية
عبلقتيا باإلبجاع اإلدارؼ و ميارة إدارة الػقت (. 2,99إيساف الديج عبجالفتاح ) (8

 – 999 ص ،,92مرخ، ع  ،مجمة القخاءة والسعخفة ،لجػ مجيخؼ السجارس اإلعجادية
929. 

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
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 عالقة االحرتام النفسي بهفاءة إدارة الوقت لدى العاملني يف جمال اخلدمات النفسية

 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

االحتخاؽ الشفدي وعبلقتو برػرة السخأة (.  2,93ػزؼ سعيج شاىيغ )إيساف ف (9
 – مجمة اإلرشاد الشفدي .25السرخية في اإلعبلـ كسا تجركيا السذاركات في ثػرة 

 .574- 599ص ،36مرخ. ع
تحميل ضغػط العسل .  (6,,2شيجة ) أيسغ عػدة السعاني وعبج الحكيع عقمة أخػار (,9

دراسات، العمـػ  .ى الجامعة األردنية: دراسة ميجانيةفي مدتذف لجػ الجياز التسخيزي
 .378 – 355 ص ،2العجد  ،33، السّجمج اإلدارية

 أىع كأحج اإلرشادية البخامج(. 2,93لعيذ إسساعيل ) ،بػبكخ دبابي (99
 العمـػ مجمة .التجريذ في ميشة الشفدي االحتخاؽ حجة مغ لمتخفيف االستخاتيجيات

- 93 ص ،92الجدائخ.ع  – ورقمة - مخباح قاصجؼ عةجام - واالجتساعية اإلندانية
29. 

االحتخاؽ الشفدي (. 2,97زيتػف، عراـ حديغ الرقخ)ػ جساؿ عبجهللا أب (92
 وعبلقتو بالحكاء االنفعالي لجػ العامميغ في مخاكد التخبية الخاصة في محافطة جخش.

 .944 – 925ص  ،9ع  ،44مج  ،االردف– العمـػ التخبػية تمجمة دراسا
مجمة التصػيخ  .أىسية الػقت(.2,99الخزػرية ) سعيج بغ سالع بشت جػخة (93

 .,5ص  ،64ع  ،,9سمصشة عساف. س التخبػؼ 
فاعمية إدارة الػقت  .( 2,94بدسة باسع بذيخ الداعػر ) ،حيجر خزخ سميساف (94

 ،جمة جامعة األنبار لمعمـػ االقترادية واالدرايةم .)دراسة ميجانية في جامعة السػصل(
 .349 – 339 ص ،92ع  ،6مج 

 الشفدي االحتخاؽ(. ,2,9سساح مرصفى محجػب)،خالج إبخاىيع حدغ كخدؼ (95
 البػلي والدمذ القػمي لمشاسػر ػأب . د بسخكد البػلي بالشاسػر السرابات الشداء لجػ

الدػداف .  –الجسعية الدػدانية  – مجمة دراسات نفدية.التعميسي الخخشـػ بسدتذفى
 .,7 – 37 ص ،8ع

 في السعمسيغ لجػ الشفدي االحتخاؽ مدتػيات(. 2,94جالخحيع )بخالج عمي ع (96
 مرخ. مج –جامعة بشيا  – مجمة كمية التخبية.بجولة الكػيت التعميسية مبارؾ مشصقة

 .497 – 379 ، ص9 ع ،25
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 د. مى موسى يوسف
 

 2012 أغسطس   1ج  55جملة اإلرااد النفسي  العدد 

عشػاف العػامل السؤثخة عل االحتخاؽ الػضيفي لجػ ب .(2,93خميل جعفخ حجاج ) (97
مجمة جامعة القجس السفتػحة لؤلبحاث .غدةالسسخضيغ في مدتذفى الذفاء بقصاع 

 964 - 929 ص ،39ع ،)غدة( والجراسات
االحتخاؽ الشفدي لعيشة مغ (. 2,99ىياـ قصشاني ) ،خػلة عبجالخحيع جػدة غشيع (98

السخشجيغ الشفدييغ في السجراس الحكػمية في محافطة البمقاء وارتباشو ببعس 
 – 229 ص ،2ج  ،35سذ. ع جامعة عيغ ش – مجمة كمية التخبية. الستغيخات 

265. 
االحتخاؽ الشفدى لجػ عيشة مغ السحاميغ . (5,,2رجػات عبجالمصيف متػلى ) (99

.جامعة السشيا. كمية اآلداب. ه رسالة دكتػرا  وعبلقتو ببعس الستغيخات الشفدية والسيشية.
 قدع عمع الشفذ.

دارة الػقت واألزمات األسخية وعبلقتيسا إ . (2,94) رشا الديج أحسج دمحم فخج (,2
كمية التخبية الشػعية.  . راه رسالة دكتػ  . بالتػافق األسخػ لجػ بعس األميات العامبلت

 جامعة السشرػرة.  .قدع اإلقتراد السشدلى
إدارة الػقت والجػدة الذاممة وأثخىسا في (. 2,92زيادة )ػ زكي عبج السعصي أب (29

 السجمة .ميجانية في عيشة مغ السرارؼ التجارية الفمدصيشيةاألداء الػضيفي" دراسة 
 .996 – 968 ص ،9ع  ،8االردف، مج ،االعساؿ إدارة فى االردنية

 بعج عغ يجرسػف  الحيغ الجامعييغ الصبلب اتجاىات (.7,,2زياد بخكات ) (22
 األدرف، -التخبػية العمـػ دراسات، .الستغيخات ببعس ذلظ الػقت وعبلقة إدارةػ نح

 .975 – ,96 ، ص9 العجد ،34 مجالسجّ 
 في سمػكي معخفي إرشادؼ بخنامج فاعمية(. 2,94سحخ عبجالغشي عبػد ) (23

. ص 3 مرخ. ع– الشفدى االرشاد مجمة لجػ السعمسات. الشفدي االحتخاؽ حجة خفس
945 – 992. 

 باالحتخاؽ وعبلقتو الػقت إدارة (.,2,9كخدؼ) مرصفى بغ هللا عبج بشت سسيخة (24
مرخ.  -عمع نفذ  . الصائف جامعة مغ مػضفات عيشة لجػ "أ" الدمػؾ ونسط الشفدي

 99 – 56 ، ص87 مج ،23ع  

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa+%2f&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa+%2f&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%89+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa+%2f&criteria1=0.
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 عالقة االحرتام النفسي بهفاءة إدارة الوقت لدى العاملني يف جمال اخلدمات النفسية

 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

االحتخاؽ (. 2,96)دمحم حدغ ومخ ،دمحم حامج زىخاف ،الديج أحسج بجوؼ عصا هللا (25
– دراسات تخبػية واجتساعيةة. الشفدي لسعمسي التخبية الخاصو وعبلقتو بػجػد الحيا

 .928 – 885 ص ،09ع 22مج ،مرخ
فاعمية بخنامج . 2,99عبج الخحسغ سيج سميساف  ،الديج يذ التيامي دمحم (26

عبلجي معخفي سمػكي في خفس االحتخاؽ الشفدي لجػ معمسي التبلميح ذوؼ اإلعاقة 
 ص ،29مرخ.ع  مجمة االرشاد الشفديالعقمية البديصة مسغ يفكخوف في تخؾ السيشة.

229 – 3,5. 
االحتخاؽ الشفدي لجػ رجاؿ الحساية (. 2,95شيخزاد نػار، سعاد حذاني) (27

 - مجمة العمـػ اإلندانية واالجتساعية .السجنية دراسة استكذافية بسجيشة ورقمة الجدائخ
 .,99 989 ص ،,2ع  ،الجدائخ –ورقمة  -جامعة قاصجؼ مخباح 

إدارة الػقت لجػ مجيخات السجارس.الستػسصة (. 2,92صبخية مدمع اليحيػؼ ) (28
 – 79 ص ،9ع  ،92البحخيغ . مج – والشفدية التخبػية العمـػ مةمج. بالسجيشة السشػرة

9,9. 
 دراسة : السشطسات في استغبللو وكيفية الػقت إدارة(. 9,,2صفاء تايو دمحم )  (29

 الكػفة جامعة االندانية لمعمـػ لمبشات التخبية كمية مجمة .لمبشات التخبية كمية في تصبيقية
 .9,2 – 89ص ،4ع  ،2العخاؽ. مج  –

أسباب ودوافع ىجخة الكػادر الصبية والتسخيزية (.,2,9ح محسػد ذياب )صبل (,3
 ،مجمة دراسات العمـػ االدارية )األردف( مغ وزارة الرحة األردنية )دراسة تحميميو(.

 .2,3 – 989ص   ،9ع ،37ج
 ادارة(. 2,93الحزيبي ) الخحسغ عبج بغ إبخاىيع ،حسخوف  غزياف هللا ضيف (39

 , 34 الدعػدية. س– العخبى الخميج رسالةشقخاء. و  بػؾت جامعتي شبلب لجػ الػقت
 .54 – 29 ، ص130 ع

 (. العبلقة2,95)إيساف عمي عبج السصمب  ،سشاء مرصفى دمحم ،،عادؿ رياف دمحم رياف (32
بانعجاـ السرجاقية تجاه السشطسة: دراسة  بيغ إدراؾ سمػؾ التشاور الدياسي والذعػر
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 2012 أغسطس   1ج  55جملة اإلرااد النفسي  العدد 

 السجمة العمسيةبسدتذفيات جامعة أسيػط. خيسميجانية بالتصبيق عمى القائسيغ بالتس
 .32 -7 ص ،59ع  ،جامعة أسيػط( –)كمية التجارة 

ة رة الخبدًم سالشخصية ًالجن(. بعس سسات 9995دمحم)اهللا دعادؿ عب (33
0  5. مج رمص - دراسات نفسية. ناق النفسي لممعمميرىا عمى درجة االحترًأث
 .375-345 ، ص2ع

لػعي بالحات واألماف االجتساعي كسشبئات ( .ا2,96عاشف محسػد أبػغالي ) (34
رسالة التخبية وعمع بالتسكيغ الشفدي لجػ السسخضيغ والسسخضات بسحافطة غدة.

 .79 – 57 ص ،54عالشفذ.
(.عبلقة العسل اإلنفعالي باالحتخاؽ الشفدي لجػ 2,94عبجالحسيج عذػؼ ) (35

 ص ،29ع  ،لجدائدا– مجمة الحكسة لمجراسات التخبػية والشفديةمػضفي خجمة الدبائغ .
2,2 – 233. 

 واإلرشاد التػجيو مدتذارؼ  لجػ الشفدي (. االحتخاؽ2,96عبجالعديد خسيذ ) (36
مجمة بػرقمة. والسيشي السجرسي التػجيو بسخكد استكذافية والسيشي دراسة السجرسي

 ص ،24ع  ،الجدائخ –ورقمة  –جامعة قاصجؼ مخباح  –العمـػ اإلندانية واالجتساعية 
929 – 933. 

 مدتػػ  خفس في جسعي إرشادؼ بخنامج (. فاعمية2,96عبجالفتاح الخػاجة ) (37
 الدمصاف بجامعة الجبمـػ معمسي مغ عيشة لجػ والزغط الشفدي الشفدي االحتخاؽ
 9ص  ،3ع  ،2بخيصانيا. مج  –جدخ –مجمة السعيج الجولي لمجراسة والبحث قابػس.

– 23. 
ج قائع عمى اإلرشاد بالػاقع في (. فاعمية بخنام2,95عبجهللا صالح القحصاني ) (38

خفس الزغػط الشفدية لجػ العامميغ في ميشة التسخيس في السسمكة العخبية 
شئػف البحث العمسي  مية لمجراسات التخبػية والشفديةمجمة الجامعة اإلسبلالدعػدية. 

 – 993 ص ،4ع  ،23مج  ،فمدصيغ –غدة -والجراسات العميا بالجامعة اإلسبلمية
933. 
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 2012 أغسطس   1ج  55لة اإلرااد النفسي  العدد جم

(. دور إدارة الػقت في تحقيق اإلبجاع: 2,96يغ محسػد عبجالذاعخ)الج عد (39
السجمة العخبية لمعمـػ فمدصيغ.  –دراسة ميجانية في جامعة األقرى في قصاع غدة 

 .362 – ,35 ص ،(9العجد )  -، السجمج الثاني نذخ األبحاثو 
 في الػقت إدارة في السجرسية اإلدارة دور(. 2,92الغامجؼ ) دمحم بغ عمى (,4

 ع , 27 الكػيت. مج– التخبػية السجمةالسشػرة.  بالسجيشة لمبشيغ السجارس الحكػمية
105 .985 – 236. 

. ردالمص سريداق النفسي في مينة التراالحت(.,,,2عدكخ غمـػ ) عمي (49
 .55  52 ص ،053 ع 9,. س  تيوالك- بيةرمجمة الت

 التدػيف"(. بعشػاف 2,93صالح ) عمي زيشة ،صالح الخحيع عبج عمي (42
دراسات عخبية في التخبية وعمع  التخبية". كمية شمبة لجػ الػقت بإدارة وعبلقتو األكاديسي

 .279 – 249 ص ،2ج  ،38ع  ،الدعػدية – الشفذ
 لجػ الشفدي االحتخاؽ (. مدتػيات,2,9الخبزي) ووائل الفخيحات، عسار (43

 – دانيةاالن لمعمـػ الشجاح جامعة مجمةعجمػف.  محافطة في األشفاؿ رياض معمسات
 .1559 – 586 ، ص5 ع , 24 فمدصيغ. مج

(. مرادر االحتخاؽ الشفدي لجػ 2,94إعتساد عػاد البمبيدي ) ،عػض سميساف (44
معمسي "الرف الحادؼ عذخ بفخعيو في السخحمة الثانػية في غدة وكيفية الحج مشيا مغ 

 .9,3 – 67 ص ،932ع  ،53س الدعػدية. ،رسالة الخميج العخبي مشطػر إسبلمي.
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Abstract: 
The aim of the study: 

      The main objective of the present study is to examine the 

relationship between the efficiency of time management and 

psychological burnout in mental health workers.  

Method: 

- The sample included 56 mental health workers, divided into 19 

psychologists, 19 social workers, and 18 psychological nurses. 

The used scales were: 

1 - The scale of psychological burnout: 

     Prepared by Faraj Abdelkader Taha, Mustafa Ragheb. 

2. Time management efficiency measure: 

     Prepared by / Amal Abdel-Samia Baza. 

     Pearson correlation coefficient used to detect the relationship 

between time management efficiency with the psychological 

burnout, and the relationship between sub variables of the study. 

Results: 

      The results indicated that: 

There was a "negative partial" function correlation between the time 

management efficiency and the psychological burnout, the 

significance level at 0.01. 

 
 


