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٣١٦ 

أم أى   ا   ادارة  أن   ر  ااد ارا و

   رون ا دور  اهم مو ا ، اا ا  و ر  اد

ا   را   مات و أارات واما  ت وأ و ا 

.ا ادا     او ، و  

و أن ا اي  أ ر و د ا ا ، و      وره 

  ات اا  ءا  ول ا ران ا ا ا و ، را 

ذ  ل اا و ام و ار  و  ا ا دوم ، ن ذ ا و 

 طي ارا   ات اا م و اذا  اراا  ا ا  دي

را ء اا  و ا  را دا م و  ى وأ   م ،   

 . ا و   نطدة و اح و ار ره ى   

     ء و ا ا  رو ا ا ء اأ أ  يا ن ا و

و م ، ت وزارة اارات و رت ات أ   ة رة و   

   و ا  ا وا وا ، ا راا و ا مو ا ا ا

اء    أء ا ار و ادارة ار ا اي و   ا و 

ا دا ظي .امو ا اا ى ا  و ا   

و م ا  أ د ة وا ادي وادي   و ر و   

او  وا و ار ، و اا اي ا ، ن  ارد ا و 

   و   و ة ت ا اص   دة ا اي و ا

ارس ظ و ا رم  ات امم و ا اى ، ا اي 

   ادود و ا ادي و ادي  اي  آ  أد اار ا و

    طرا ى ا ول ان ا ران ا ء ذ  و و ا ا

 ا    ى أرو ا ى ا ار او ا ات اا  

  و دور     ل ،  و طار   ءرأو ا ا   

  ار اوا ات اا   ي وا ا   و دا ات أ هو  

:ا ا  

 ِ    ا اداد أاد ا س اا و ا ا  

   و ا ا  ، ت إ      ، 

 ِ  و م  ا  دا ا    ا ا وا ، ا
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ن ا ، ) و  ا غ اد ون ، و ن ات ١٧٧: ١٩٩٤. (اان ،

 ،  فأم أم إ  م ء ، وأذاو أ در اداأ م إ ا م ذا

ذا أرادت ا  أاد  و  أن  أ  ار أو ، و ا اي 

 ادوأ ، را  ءأ أ  ا ا  و ا ا  ع  

، اه    (ا يض ا ل ارس٢٣:  ١٩٩٣ا أر  د ارا  و  (

  ا إذ أن ا ،  و ا    وأن ا ا  ا ا

 )ن رأ و ، مأر  أ ر  ،  أ  ءا درا(  

    و و ا ا  درا  د إذرا  ا  ا  أم

 ا ا و ) و زادت  اد وا٢٩: ٢٠٠١ا  ا و ارد . (اي ، 

ارد  اوم اة  ا ا و ا اي    ما اة و 

 اات ا و ا و اد ا  ا ا) .  ادي و اة، 

   أ م وا  ) . وذ ن  ارد و ا١١ ،ص ٢٠٠٧

و وأ و     و ات دة و  وإن مت 

)وءا  ذّ   ١:  ٢٠٠٨ارد و ا و اا ارات ا .  (أ د ، 

 ا ا ا  درام ، و ا    وا  و مما ا  

   ء اأ ي ، ا٢٢٥، ص٢٠٠٢(ا ا ى اأ م   .(

 ، أ )  . دول ا  ا  ا ل ٣٧:  ٢٠٠٠اا ت اا و  (

)   ا ا ا  ااق ا م  ا ١٩:  ٢٠٠٩اي ا رد.(اة،

 درا ه ا  م    ل ا وزارة ا  ا ، ا و  

 ، )   . د و١٩:  ٢٠١٠ارز دور ا  و   ( ت ااو ا ل ا  أ

 .ا  ةما درت اا   وره  ل  و ا  

، ا ٢٨:   ٢٠٠٩(أ ح ا  د أنر ث ات و اراا  تأ  (

ا    درا ا  ت أنراا  ت مأظ و ، را و 

 ، ا ا و    ،  را ،   ن ي أنا  ا

 درا ء اث أ  ي ا ، ى ا ضا   درا ، ب
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 ،  و ا و ا ت اا أ  ه و ا  ت ود ّنو

ا ،و  ا اي  إداء وظ أن  م     اة ن 

ق و آا )  . ا     ،   اره٥٦: ٢٠٠٨ون ،ا  يا وا (

   ات  أن  ا ، درا  ت اا  ولا ول و اا

، ي و اح . (ا  إداء   ،   ءة  وأن ،  ١٠٧: ٢٠٠٠و (

ا  ن ها ا أو و  ع أ  ىأ  و ، ا  ا ا  

 ا ا  ، دوره رة وأي وا ا ه ا رأس  زو ،  

  ا اطا   -  و أ–   و–  و وط– )   . أ ود، ١٩٩٠ 

:٣٧٧   ء  و ي اا ا   ا دورا امة اا و (

 ا ا   دود نو ا  أ ر  رن أ ة ا زادت و

، )  .   ع و أ٤٥: ١٩٩٢وأ (  

د ا إ ود ارد ا وا اي ا ور ا اي اي  ودا

ا ت وا    أن  . اا و ا ا ، ٧٦: ١٩٨١(ا و  (

ا  ا    أ و  درو ا  أ ا  آن اا  ذ 

   ذM { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ L  ا ٢٤ا  و. M ¡ ¢      

£ ¤     ¥   ¦ § ̈ ©  L  ا  رة٣٨  إ ا ف رو .

 و ب اا  و ا  دس و أرا  . د و اا    

) و ا ر ر اد  و م و ا ه ا ٢٢: ٢٠٠١(اي ،

، ) . ا  ه٣٦٧: ٢٠١٠و ات وا  ات و و    (

  دا  يا ا  د م و  ة  يا  و ا 

ا ، إذ أن ا ا  اد  را ن ا  و ذا  ، و ا اد 

)أن ااد ن ا  إدرا   أو   ى أمر (

   ، ات . (ا٦٠: ٢٠١٠ا أ  ا ا    را أ   (

)    أو ات إ    د وذا   ا ا

(  
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دوار اا رو روادات اا   ات ما  أن  ةا  

    و ات اا  ن أن درى او . ن اوا

) اذ   و ا   اات ل ا ٤٩: ١٩٩٩ا ا) .  ادي و اة ،

 ا ه ا  دا   و أن  ا   ازات اء ا  ا اأ

   و و ا و  دور د إل او   ه ا ا ا  ىأ

)    . ا ن ا ه ا ا  زاا ا  اد ا     (

 أدة  أاف  ، و ه ا ات ن ااد (ذرا و إم ) زون أ إ

      ا  وا و ن ذ و ، ا   و د م

ه ا أم ن إا و ، و ا ا م  اأ در   ى إ وق

 ا   دزه ا يا ت ا  از وأ ار داح ، و وا ، 

، أ) . ار او أ ل ا   وإ ، ا  ء  ١٩٩٩ 

 ات ا  أن م ت ة  ط اد )و  اات وا  أ٣٦٤:

 ات اا  أ  تة م تأ و ، ام  ءا   و

   اد .  أذن  د  ط  ،   ا ا اي 

  م    اظ ا او أو   ارات                                                      أ

 ، ١٦: ٢٠٠٨(ا م د أر اات وا   د و  ا و     (

ُ أن  إذ .   د م ح وردة و ا را ن ا  ، م   ي

  دا إذا و أ .   ءو رو   رهو اره اا ا  

ا      و امأ ه و و  ًرا ن      اره

)     د ٢٥: ١٩٩٣ا و  أب    وره  وا .  (ان،

 و     ت و و  و را ء  د ص  

و ح إ يا ع اة م در د إ صا ا ا ،او ا)   . 

،٢٠١: ١٩٥٤   هك ا ن ذا ،   ا  دا   دأن ا م ى اذ   (

 و ، ا ر اا  ددد ا    ا  ا  أو ا 

 ا ا   دن ا  و را  ا ى ام ى وه ا و

  )  ٢: ٢٠٠٥.   (ااي،
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 اف اأ  

٦- .راا  ادى ا ات اا  فا

امث ). -اف  اات ا   ا ( ذر -٧

٨-   ادى ا ار اا  فا.راا

  امث ). -اف  اار ا   ا ( ذر - ٩

١٠- . راا  ادى ا ار اوا ات اا  ا  فا  

 ود ا  

 راا   ا ا  ا د ا٢٠١٥ – ٢٠١٤    ،

  اة .

   ات
ات اا :أو  

  ):١٩٥٦. آن رو (١

  را و   و اا را  را د وارا  در ا)

  ا و اا  إ  و ط  ا ا أ و ا

  )                                                  ٥٢: ٢٠٠٢أ   - ١٩٥٦(آن رو  ا ا   ا ا)اره 

٢)  .١٩٧٧:(  

   و ذا  و  و را   ا ا  را  دا رؤ)

ر ل   را( ا او ا  افا  را و                                                    

 )١٤: ١٩٧٧(  

 ار اا : م  
١)  .١٩٧٢(  

     ا ص ا و أدرا ِا  و  ا و  ءا ار در)

، ) (٣٠٢: ١٩٧٢ا                                                         (  

٢ .Borrios )1990(  

 ِمود إ ظداء  ا ظا  )  و ظا ا  اب رِه  و

 )     (. ِ   دة ِع إأر(  

   : ا اي

١ .Good  )1973(  
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٣٢١ 

  و ا ر   رو أ ا  ب وا  يا ا )

  ت) ( ،  ،   م اء  د                                                                  (

  )١٩٩٩.  اي (٢

( ا اول و ا  ا  ا اردي دا ار و اول  

 اا   ولا و وم  ا     و ، و درا

(اي .) و   ات وو و ءات وأ   ا ادي

،٢٥: ١٩٩٩(                                                             

ما ا  
ر مياط  

  وذ ت اراا و  ير اطا و رأ ر ا ا 

 .  لا    

: ات اا  / او- 

: اتات  -اه ، و ا و  ءا ء مذات ا ، و  ءذات ا 

و اات أ م   ا و ه.                                                   اد  ا واء

  ) ٧٤٥:١٩٩٤أ ر ، (

: ات اا-  ، ا ، امو ،  ، ة ، م تم  ي  

 اا   و ر اتأ ا اذ ،    و  و ، وأ

و ا ت ا ر و ا   وا ا  و ا ة و ا

 ، ا)      ا ٣٣: ٢٠٠٨ا                                                 (  

ات اا   

  اات واي  ( ة اد  ذا )  أز ا ا   اد 

ا و ا و ام و ا ، وا  و ااو  وا   ات 

 ك اا  ةا اا أ  وا  

اد و   ا ، ون اات    ا ا  ة أي د 

   .دي د إ اا ك اة ا  او

ور  اة ا واي دي إ    اا ا و ا ا و 

) ات    امن و  و ااة ا ١٨١: ٢٠٠٢اار .   (زان و ي ،

و ا   )٧٨٢:   ٢٠٠٥ ا ة د وظ)   . دة ، 



      ٢٠١٦السنة : -  ٤العدد:  -٤١جملة أحباث البصرة (العلوم اإلنسانية)                                     الد : 

  .................................الرتبويني املرشدين عند املهني باالستقرار وعالقتها املهنية الذات

 
 

٣٢٢ 

) ا  ا ا ا  اد ا اات اي ء  مورا (

اة  ن ا ا   ك   ات ا ا ول دات اك 

  زيك أوا ،   مما م ا  زال و ا ا رأ ص و

 ، ا)     ا  وع  ت وا   ام تو درا ظ١٩: ٢٠١٤   (

 أ ع اات امم ر   ا ا و اء و ا   ات 

 ، و  ال ن اب و ا  أوا ا ا  اات ا و ا

امم   و درا ،  وردت  ا امم و د  اات  اآن 

) ٢٨٨ا  ءا   و م ات ، وأن اا أ  اة و (   اهأ

 اا  ات أع ا اا ء اا و ، (ا) أو ممات اره ا ك

 ، اا ) .أي م   ء   ا ى أن ا ي٢٣٤: ١٩٧٥ا أ أ (

)    ى أن ا ف و او ) ا ا    و 

) و ع اات أ امن  ا  وت ا  ١٩١: ١٩٨٩ا) .ن ، 

 ، ا) ن و أرطل أء أا و ا ى او ٥٩: ١٩٩٧ا  و و (

م   ا   ا  دون ا ء ا  ا اول  ان ا أ

  ).ات وت ارات و اث و ظ   ( اات) (

) و ا  د ات ا ا ان    ٨٢: ١٩٨٢(زان ،  

 م  أن  اات     اات وو و ن ا  ل

)وأ ٨٨:    ٢٠٠٧ اا رة أو اة ا  اد  ذا. (اة ، 

 اات ا رزا  ل ارات ا و ا  دأب ا  ء ا و 

را اات وو ا ا را وف  م و اا ا و  د

     ك أا  طأ      ،اتا  و  ةا

 ى م  م  رة ا  اتا  ن أ ال . وا   ا

)، لت وار ٤٠: ٢٠٠٨أ  نو ا  اوا  اتا     ،(

اد اا  ارت و ارات ا د  اات و إا  و اد 

 يا  رة اد ا رات ات و ارو ا  ر  ا ن د أن

) ات اان ،ا٢١٢: ٢٠٠٥)    (ر(  

) آد  اتا ات و  ا او و رؤ  د د  (

ا ا و  و اات   اات ا  اد أ ا  اة ، 
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   اات م    ، و   ارة إ ام مض أن  وإذا 

 و روأ ،  ا  ل  ا    ن أمر ادا

 ل و) .ذات إ   ب أا  ، ا  زي ،و ا١٦١: ١٩٧١ أ (

) م  ا ر  أو ا ا  ادف اتا  أ  (

 اة و أ اات     اة و   ه ات 

                                               )( .     اة و اار 

:ار اا  /م-  

  واا  رهوأ ا   يا   دء ا إ  ارا  أن

واو ا)  .   وا ون ااره  ط ه و و اوف 

،٢٤: ٢٠٠٦ و ، ا  ارك ا ن   و أ    د(

 ور ، ز  ا او د ووأ  و   دا إذا ا ا اا

 ه ا ن ره ا يا  ، ) . دهوو و  ؤلدة وا٢٠٠٦ :

)     أن اار ا ن  د  ات وا  اظ ا   ى ٣٣-٤٣

 .ه إ م د إد ان ا و ،   دا   يع اا

)و ار ا    امت إ  و ا ا ٥:  ١٩٩٨(ان ، 

  ا  ا  و ا     ا  ، إ 

ا)  .ا  ةت اا  ؤوا ا  دو  يا ي ،ا٢٠١٣ 

:١٦  و  ءا     ،  ة  ن   أن   و (

   ، رات ة  ن تاه ات واا      نو ، ا

   و د  داء ا زرات أا  ون أيد وو وا  دو

 ، ر ) . ا ا أداء  أو  س وأو ا ا١٨- ١٧: ٢٠١٠  اروأن ا (

  اراا ن أ د ظى اا أر و ، ا  در اا  ا

)  . ا  ور ءا وأ :، ا٥  اا أ  ا  وا (

 اار ا اد ا  ات ادار   ط إ زدة امج 

)ن ا ا  إ ااد ١٧٠:  ٢٠٠٢و م اف  ه ا.    (أي ،

 را  أن أدار   ا ارد اء واا  ا ت اا ر

 ب رو  دارةدور ا    ، ءةو  اف اا   و

   يا ا و ا دت اا اد وك ا ا)  .ا ارا

) ن  ارات اد وه  اا  ث )   وى وا (٨٧: ٢٠٠٩وااوي ، 
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٣٢٤ 

 اراو زاإ  ور  و و دوا وف اظ  ث اغ ، وإ 

) ار ا اي  اد د   ٨٣: ١٩٩٩وااره ا)  . ادي واة ، 

ل اى ا وادي ة ، ورة اد ا ، و ا وات 

، ا أ)     . ض ص ا١٨٦:  ٢٠١١أو ا(  

)  ر٢٠١١وأ ا ا م ار اا ة ) إ ا   دء ا  ي

 و  ا ار إ   .ا      ن  ل، دونأط

       ددرة ا   ارا و ، إ  ا 

دي و اح ارا  ، )                                  . يت ٢٠: ٢٠٠٩   م  (

إمم   اظن إع  ا وا وا   ء 

، وأ) . ار اوا ا  را اد١١٦:   ٢٠٠٠ا           (  

ا  اءاوإ  

 ا  دوات اوا ، را وط ، و ، ا  و ا ا 

  ا ا ا ا   ، اف اأ  أ اءات اوا ،

   - امت و ، و     ااءات : 

: أو- : ا  -   

  ارس اا  ةا   ا ا  ا ا  ن

 ) را٢٠١٥/  ٢٠١٤ا   ت ار  ز، ادوا موا ارس اا  (

   ،ةا  ر،  ، ا  و ، ما  و ،ا ا

) د ول (٣٦٨واة ، وو  *(١. ذ  (  

  )١ول (

 ز ادا موا ارس اا  ا اد اأ ا و ت ا و  
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٣٢٥ 

: م-  : ا-  

    ا  ار ا و ات اا  فا ف إ ا إن ا 

  ا را ،ا ا   را اءات اإ  ا ،ا

)    و ا اا٥٤.٣٤ا ا  (% اد اد إ ن ، ادا 

)  أاد أاد ا  ت ا    ٢) ا وة، وول (٢٠٠(

  اة.

  )٢ول (

  أاد أاد ا  ت ا    اة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أداة ا  
-  ء اءاتإداا  

  اات ا : و ااءات ء اات ا  ا اات ا : -ا

     ات  ، طوا   ا  ا ما  ا 

 ر، ا وا ، ونا داء ،وا م   ا ان  ا

اد ا ذ ات ة ،  إذ  ا  ام و أا ن إ أ

) د ا ة٢٠اا    ةو  () .١(  

وادا  ادت ا و اات واات ا ودر ا ا ، و ال 

 )   ا  ا ا  تا ٥٥  ز ، رة ( ت 

  ).٣و   ول (
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  )٣ول (

.  ا  ات اس ا ات ز  

  

  

  

  

  

  
  

٣ -  ا  اتض ا 

   .( و ة اأو ا س ا  ررة ا  قا)  

وُ اق  أ و اس، وام ل    اس، و اد  

.  ا إ  أداة  ءإ   إن إ ج او ،م   

  )؛

س اات ا  ا ، ا ا   و ا  ق ه اداة

  إد ق اس  اق اي.

ز   وا د  اات ا  او أن  أاد ات س 

)٥٥  ) وا ر سات ا ض ا   ،رة (اء ٢ا   (

  ) ٦وا وا ،ا  /ةا   يا وا د ارا   (

ا  ا  /ا  ،ا ا  /ن و ،وا ا 

ا ا وا ، ذي ر  ا ا وا ، ا إاء أرا ل 

 اات   ، وذ  ل و اات أ  ة  ات اداة 

) و)  ا    وا ( إ  ،  ،√ ات وا أ (

 . اه يا ا  

  %)   أراء ا را ل اات. ٨٠و ا ا م اق (

 ق اس. (ا،  %)  د ٧٥وا  أ  () إذ ة م اق (   

) ة  ٤٣) ة    ا ا، و (  ١٢) وم    ( ٥٥، ص٢٠٠٩

) ق أا م  ٨٠  و ،ل أ ل إ  ةة وا  و (%  
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)  ٢٠اات ا ا   (اات  ارة اة ا ، ا ن  

)  ا ات ات اا   تا ٥ و ،     (

  ).  ٤ول (

  )٤ول (

.ا  ات اس ا ات   أراء ا  
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 )  ا ر داةا م ول  ٤٣و   ت و   ز ة (

)٥.(  

  )٥ول (

ا دو ا ر ا ى ا ات ات أداة ا  

  

  

  

  

  

  
  

 ار اس ا / م  

امس ( ا ا   ،٢٠١١   وا ا ا  ار اس ا (

  درا   دة اراه  ا ا / اد.

ا ا ا اس ال   ااء وا   ا ادا  م ذات 

)  سن او ، ٥٠ا   ،    ) اتا   انة و (

  ،   ام  ،  مدرا ،    اا ) و و ا ق وت 

:  داة  

  اق اي 

ا  ار اس ا داةه ا ق  ا و ا  ،

  ا  إد ق اس  اق اي.

    سات ا ض ا   داةات ا ق  فا و

  ) اء وا٤ا ا  /ةا   يا وا د ارا   (

مما  ا  /ن و ،د ارا  ا  /ا وا ،

ا ، ا ا وا ، ذي ر  ا ا وا ،  ا إاء 

 ات أا ل و  وذ ،   اتا  ل أرا  ة 

)  ا    وا ( إ  ،  ،) داة وات ا√ أ (

 ، اه يا ا ات وا  
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  %)   أراء ا را ل اات. ٨٠و ا ا م اق (

%)  د  ق اس. (ا،  ٧٥وا  أ  () إذ ة م اق (

٥٥، :٢٠٠٩ )  ق اا م  سات ا  زت   ٨٠) وم أراء  (%

    اتا  ل  

 )   ا ات ان ا اات ) ١٥ت اا   تا  

)  ا ول (٥ا   و ،     (٦.(  

  )٦ول (

.ا  ار اس ا ات   أراء ا م  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 )  ا ر داةا ٥٠و ( ) ر  ة٥ (  

  اداة -

    ا  ا  ان اداة، و يق اا   دإ  إن 

 ا    ا  ا   .داةات ا ة اد ا

) ا وة  ا  ا  ١٠٠ (واات   اة، و  ا

) را٢٠١٥ - ٢٠١٤ا   ا  و ، ادوا موا ارس اا   (

 و ا    إ  لا  ص ا وذ د   سا
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)  وذ  ٤٥) و اق  اس ة (   ٥  (ا اا، و

  ا اوا ا  ار  ا  ةا امرة ال ا

 .ة إدارا  

 ات اات ا ة اا  
  

  ا  ذوي ات ا وام  ااد   ة ا ة ، ر

) ، و  أ ا ا ات  إ ا ا  اة  (

) ، و  إذ أم  رة اس  ا  اوق اد  ااد (

 وآون إ ورة إء اات ذات اة ا  ارة ا س ، واد 

)     و  ة أوا  اتت ) . ا و

ا   اتا    تما  لا  فا ف ا  

اات ا  ا ا  ا و ء و  ا وأاف 

.ة ااج ا ا ب اأ ا ا و ،ا  

.ا ب اأ  
  

 ا ا   و ا ا  ات اس ا  ا

اوزان ادة    ا اداة،   ار ا   و ارات 

)  ر موا ا إ دما  رةا    ا را  ٢٧ 

  (%)و ٢٧ا .  وأ  أ  ه ا ن ما  (% 

 ،٧٠، :٢٠٠٥(ا ( )  ا   رات اد ا  ه ا ء ٢٧و 

  ) ارة رت ام. ٢٧) ارة رت ا و( 

ر اا ا ا  ت ادر   وقر ا  

 ا ا   ات اا  تداة، وات ا  ة   مو ا ا

 ) ١،٩٦ا  ) ى ا  إ ذات د م ة  (٠.٠٥ ا و و (

 إن) ى د  إ ات داا ٠.٠٥ )  ة (  ٩٨) ودرا ا  (٧،٤  (

)  ٠.٠٥)  ل   ا ،  دا إ  ى ا (٢ال ا وة (

  ) ن ذ. ٨، و( )   ٧ أ  ا ا او، واون ( 
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٣٣١ 

  )٧ول (

ا ب ال أ ا ا   ات اس ا ات ة اا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 )  م ا ر داةا ا ٤٠و  )  (٧ (  
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 ات اس ا تReliability ) : (-   

 ل ، و  ن  س أي   أن  ا ا ا  تا 

 أ وف ، وا اد وما م  أ  إذا م ا   رأن ا أ

  ت اظ اد اس ا رت  ار أي اما أ ار وا 

 ، ا) أو ا ن ا أ را م   دأن ا  ، ١١٣،:  ٢٠٠٥ا (  

  وض ااج ات س اات ا ا ا ط ار وادة ار

  )   .                                     Test - Retestط ار  وادة ار (  -

)     ا  ات اس ا تاج اض ا٢٥  (

. ما  ارس  اا ا  واة او  

ا  م ا  ىة أ سا  دةإ ن و ت  ار اج

)  ا  اداة  ف  ط  ا  درت (

،  و ت ه ا ا )  ٠.٧٨(   ات وا ام   ،  ا اول

ا ت اار اا  ا  ة ال ا ات اس ا   

. را  

: ا ا-     

 ا اذ أ ار اوا ات اا ا ر اد اإ  ءما 

ا ا  ادأ  ا وزع ا ،  )  ٢٠٠  ةو  (

ار  ا ، و أى ا ا    أاد ا  ار واء 

. ات اوا رورات ا ر  

)   قا ن ا٤٠ – ٣٠و )  ( ٣٥د ة ات اا و ، ( د 

)  ا ٢٠١٥ \ ٣ \ ١٠  ) ٢٠١٥ \ ٤ \ ٣٠) و   . (  

اا ا  

و ض ا  

 اأ   ًو و ا ا إ  ا ض ا ا ا   

    اف  اات ا ى ا ا :  اف اول

 رت اوأ اد اأ  ا  ات اس ا ف طا ا 

)  ات اس ا  اد ات أ ا أن ا اف ١٦٥.٠٤او در (

) در ١٢٠ و ا  ا ا س  م  () در٧٠.٦٨ري (
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٣٣٣ 

) ر اا اا  ا  وقا  فو ا). و  (

  )٢٥٤، ص ١٩٧٧واس ، 

) ا ا ا ٩.٠١ى د  إ ذات د  و ()  م (

) ا وا ا  ول (ا٨)   ، وا. ذ  (  

  )٨اول(

ار اس ا  ا  اد رياف اوا ا ا  

  

         

  

   ا ى ا ات اا  إ د دف وا ا ت مأظ 

 ه ا و او ،   ات ن ادء ا أن ه ا لو ا 

 يا ء او وف اوظ ا ر ا أن ا ا م ا  ا

  ولداء اوا ل ا  ا  وات ونة ، وا   ر  

. ا ا ت اا   

مف ار :  اذ ) ا  و ا ى ا ات اا  فث )  - اام  

 ب ا  ا  ا  و ات اا  وقا د  فض ا

) ير واا  ١٩٢.٣٧ا) رياف ا٨٦.٨٢) وا  ا وا ،(

)  يث وامري(١٣٧.٧١ااف ا٣١.٥٥) وار اا  و (   

 ن ا ا  وقا د ا رة اا  ، ثمر واا  وقا د 

)  ا ٥.٩١ا) وا ا ا  ا ى ١.٩٦) و  دا  (

)٠.٠٥د)  را١٩٨) و  وق  أي (   ات اا  ثمر وا

  )  ذ.٩ار و اول(  

  )٩ول (

ا   ات اا  وقا د  ف   ر اا  
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٣٣٤ 

   ا ى ا ار اا  فا :  ف اا  

اف ط س اار ا  ا  أاد ا وأرت   ا

)  ار اس ا  اد ات أ ا أن ا ا ١٧٠.٥٤ا در (

در  )١٥٠) در و أ  ا ا س  م  (٢٤.٠٤واف ري (

) ر اا اا  ا  وقا  فو ا). و  (

  )٢٥٤، ص ١٩٧٧واس ، 

) ا ا ا ١٢.٠٨) ى د  إ ذات د  ٠.٠٥) و م (

) ا وا ا  ول (   )ا١٠، وا. ذ  (  

  )١٠اول( 

ار اس ا  ا  اد رياف اوا ا ا  

  

  

  

 ا ى ا ار اا  إ د دف وا ا ت مأظ 

ار  ، وو ا ه ا ا أن ا ول ه ا أن ء ااد ن 

ا  ء   ا ار  ا ا  ى ا امي 

 ا ات ا ا ان   ي واا  ادي ، وان طوا

و وا وا ا اا  ىا او ،  ن ا ا ط   

    م وا وا ار اوا ل ا  ا   وا

ر  و و  ادا  وا مر ا ل ا  اتي  اا ا ،

. ار ات ا ا ا  راا  ادك اى ا ة رة   

 ) ا  و ا ى ا ار اا  فا : اف اا
  امث )  -ذر

  و  ا  ا  ب ض اف  د اوق  اار ا     

) ير واا  ا ١٨٥.٧٣ا) رياف ا٢٢.٤٩) وا ا وا ،(

)  يث واما ري(١٥٥.٣٦اف ا١٣.٨٠) وا  ر اا  و (

 وقا د   ن ا  وقا د ا رة اا  ، ثمر واا 

)  ا ا ١١.٥٠ا) وا ا ا  ا ى ١.٩٦) و  دا  (
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٣٣٥ 

)٠.٠٥د)  ر١٩٨) وو ار اا  ثمر واا  وق  أي (  

  )  ذ. ١١ار و اول(  

  )١١ول (

ا    ار اا  وقا اد  ف   ر اا  

  

  

  

  

 و ا ى ا ار اا  إ د دف وا ا ت مأظ 

 ا ن ادء ا أن ه ا لو   ثما  رم ا  ار

  ا مة واا ن ط ت وذ ات ي ود ارا ر

 اارا    ان  اء و ا وا وا ا اي  ان

   ا  امث .

  اد اا  ار اوا ات اا  ا  فا : ف اا  

 ا اف  ب ت ار ن  درت ا او واات 

ا   رة   ا  اا  ارا   س اات ا وس اار

  ) ١٢ا و   اول (

  )١٢ول (

  ن ت ارات اا    ار ا٢٠٠ا  

  

  
  

  طار   ام را رة ما و ا  ات اار  اوا

  ا  ) ا را    ،٠.٥٨ ) وا را   ا ٠.١١) و (

) وو ذ ن ا   ي اار   ارط  ٠.٠٥د  ) ى 

 ا و  ،  ار اا    هو  ا  ات اا 

  ات اا  ا و ا  ار اا   ات اوان ا

. ار ال  ا  

The goal of current research to identifyVocational self in relation to vocational 
stability of Educators 
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٣٣٦ 

The research aims at the following: 
1-Introducing study respondents ' vocational self 
2-Introducing the vocational self according gender (male, female)  
3- Introducing   study respondents ' vocational stability 
4--Introducing the vocational stability gender (male, female)  
5-Introducing the relation between the vocational self according and vocational 

stability at study respondents  

  

ادر و اا   
وا در اا  

  ، ا )  ٢٠٠٠. ، ةب ، ا را  ، د اروا ا (

 )،اد ،م ٢٠٠٨أ،ا وا د ار١)،ا ار، زوا  ب اا ،

  ،اردن.

 ) ا  أ ،أ ٢٠٠٩أ ،رد ار١)، اردن.، دار ان، ا ،وا زوا  ة

 )درو  ، ٢٠٠٢أ :(د اردئ ا ،ردن .٢اء ، اا ،وا  دار ا ،

  ) اد ، ١٩٩٩ا.  ، ةا ، ا  ، ا  ا ا   نما  (

 ،یأااتاروةةیادراام 

طاتدةیاوادرةی اد

 ر،ااسأنبرفداراةاا

 ) إ أ ، ٢٠١٤ا ،(،ا ى ط اتا  ات وا    ا دار ا

واز وا ، ن اردن.

 )،  ،ا١٩٩٣ا ،  وا ١) ا. ، ةا ،ا دار ا ،

  )   ،ي٢٠٠٢ا د) اا ، ن اا   ، ت اا ى ط ا ٨ا  ،

ااق .

  ) ا  ، ي٢٠٠٢ا درا ، ا  ا ارس ا ي   ى ظا ا (

   ،  ا ا ا ،  .  ا ١٠٩ام ،  درات ا واة ا ، د

 ) ا  ا ، ا ٢٠١١ا ،ديرا م  ،(ردن.١ن، ا ،زوا  ةدار ا ،

  )   ي ، ا٢٠٠١ا  ما ب اى ط ا ا ا  ديار م  (

وه ، أط . ا  ، ا  ، رة  راهد  

 ) ا س ، زوا  را  ، ١٩٧٧ا ا و ا  وا ء اا : (

، ا ا ، اد.

 ) ، را ،١٩٩٠ ، وا ل ا٢) اطا ا ،.اب ، ا   

 ) ،انز  ط ، ره ٢٠٠٨ا   ر ، ا ى ط ا دات اا  (

. ا  ، ا  ،

  ) درا  لدة ، آ٢٠٠٥  : (  لطى ا اتا  و ة اا ث ا ، ة 

مي اا . ا  ، ا ا ، " ا ا  "



      ٢٠١٦السنة : -  ٤العدد:  -٤١جملة أحباث البصرة (العلوم اإلنسانية)                                     الد : 

  .................................الرتبويني املرشدين عند املهني باالستقرار وعالقتها املهنية الذات

 
 

٣٣٧ 

  )   ، ٢٠٠٥ا ، وا ا رات واء ا ت١) ا ء ا  ،

. ر ، د ، وا   

  ) ،٢٠٠٩ا (  ، ره   ر ، ا ا  ار اوا ا 

.اري ، ا  

  ةا    درا ، ظداء اا  رهوأ ى ا ظا ا،   ، ا

  ما ا دا ، ل اأدارة ا  ، ا   ،

.مما

 ) دي  ظ، ٢٠١٠ا ، د اراق .١) ااد ، ا ، وا دار ا ،

 )   ،يا٢٠٠٥ا ،ا وأ دي، مرا ا  (١زوا  دار وا ، ،

ن.

  ) ا  ة ،انل ٢٠٠٥را  و ك اف بی) اى ةیا لأط   

رت ذوى ا ا  .ر رة ریغ ری  . ةا .  

 )،م  ، ،ا،ان١٩٩٤ا ،ا إ  (ن.١ وقدار ا،

 ) ، ي ، لان ، أة ، ٢٠٠٢زا ، زوا وا  ا  ، ا م   تدرا (

.

 ) ا   ، انة .١٩٨٢زا ، ا  ،  د اروا ا (

  )  ر ن ،يد ، دار ٢٠٠١اروا ا ا ا (.  ، زي ،  طا ا

  ) م ي، و٢٠١٤ا  ر ، ا ا  ا  و ار اا (

رة ، ا  امم ،  اة . 

 ) ،د  ،١٩٩٢، ج اد وارا  ١) ا ،وا  ، ا دار ا،

.  ، را

 )، ا ، اا ١٩٧٥ ، را  ن ٢) ا، وت ،  دار ا ،  

  )  ، هدت، وا ، ديا ٢٠٠٧ ، د اروا دئ ا (١  دار ا،

زردن . وان ا ،

 ____________) ،١٩٩٩ ،وم ا ردن.١)، ان، ا زوا  دار ا  ،  

 )  ، ة٢٠٠٩ا  ، را  يا ا ردن . ٢) دن ، ا ، زوا  دار ا ،

  ) ا  ا ،ر ٢٠١٠  (، ا ردن .١ان ا زوا  ةدارة ا ،  

 ) ا  د ، لو أ ا  ت ، أ٢٠٠٨  ى ط اتا  ى  وقا : (

وا ا ا  ، راى اوا راا وا ات ا   ، ا  ، 

 ا ، ا د  ٩٥٣ – ٣٨، ص  ١، ا .

  ) دق  ، ق٢٠٠٨ا (م ا م و  مارس اا  يا ا ا ت اا  ،

. ١١ ١ ارات ا ، د 

 ) ب  ، ن١٩٨٩  تدرا ،(ا  ا ا  ، ا  ، ا   

  )  ،٢٠٠٦. اري ، ا  ، رة   ر ، ار اوا ظا ا (
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٣٣٨ 

  ) ،   ، ١٩٨١ا ، يا وا د اروا١) ا  ض.، دار اا ، 

  )ا  ،١٩٥٤ا .  ، ةا ، وا  ا ا  ، ب ا ا (

 )، سا ، ١٩٩٧ا اموأ وا ا ا  ا و ما ا (

  اه  رة ، ا  اداد ،درا رم ، أطو در

 )   ، ٢٠١٠ ، د اروا دئ ا (ردن . ٢ن ا ةدارة ا ،  

 )   ، ن١٩٩٨ا وا ا   ا ت او  ى ظا ا ،(

، ا داء ا.ردنا ، ا آ  ، رة   ر  

 ) ر ة ، م٢٠٠٧ا  ا ى ا اات اا  ات وا  : (

ا  ، ا  ، وا ا ا  ، ردنا  ا ا ا ا ا ، ٨  ،

  . ٣اد 

 )،  ،٢٠١٠  ر، ا ى ا لرات ا  ح ر م (

 رة، اد 

 ) ،  ا  ،ي١٩٩٩ا ،( ا اا ي ا ى ديرا ا  ى ا

و ا.دى، اا أ  ،ا  ،(رة   ر) ،

  ) ،   ، وردن ٢٠٠٠ان ، ا ، زوا  وقدار ا ، ارد اادارة ا (

 )   ،اويوا  ، ى ٢٠٠٩ا ظار اا  ةا اا(  ت اا  ا

. وق اا  ، ام ردن ، دراا 

 )   ، ١٩٧٢  ، ب ا ا ، ا  (١.  ، را ،

  ) ن  ، ن١٩٩٣ا ، ا ١) ا. ا ، زوا  حا  ،  

 ا )   را ، ا ،   ، ي٢٠٠٠  ، زوا  حا  د ارا   (

. ا  

 )ردم ، زيو ،  ، ل١٩٧١ ،  د ريج ، و ج ، أ ،  ، ت ام :(

ة اا ،   ا   و. وا  ا ا   

 )  ، ٢٠٠٦ ، د اري واا ردن١) ان ، ا ،زوا  دار أ ،  
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