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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمة:

النفسي يقدـ خدمات أساسية لطمبة المدرسة، كذلؾ بمساعدتيـ عمى  إف األخصائي     

خالؿ  الفسيكلكجية( التي يتعرضكف ليالكجية ك تخطي مشكالتيـ النفسية كالجسدية )السيكك 

مراحؿ نمكىـ في مرحمة الطفكلة كالمراىقة، حيث يككنكف في أمس الحاجة إلى مف يرشدىـ 

كيكجييـ كيكصميـ إلى التكافؽ الشخصي كاالجتماعي كبالتالي يمنحيـ الفرصة لمتمتع 

 بالصحة النفسية بالمستكل المناسب.

ي دكر في تحقيؽ األىداؼ التعميمية كالتربكية، كذلؾ بمساعدة كما أف لإلخصائي النفس     

المعمميف في فيـ مشاكؿ الطالب كالتعرؼ عمييا ككيفية التعامؿ معيا، كمساعدة الطالب 

ثارة الدافعية لدييـ كتنمية قدراتيـ عمى االستيعاب، ككضع خطط كقائية  في كيفية المذاكرة كا 

المشكالت أك كيفية مكاجية المشكالت عند  كعالجية لحماية الطالب مف الكقكع في

 التعرض ليا. 

أصبحت عممية التكجيو كاالرشاد عممية عصرية كسمة مف سمات النظـ التربكية ك      

المعاصرة ، كالتي يراد بيا كمف خالليا مساعدة الطمبة عمى التكيؼ السميـ مع المحيط 

 (.2:2011،ا)الشرفالمدرسي كالبيئة االجتماعية التي يعيشكف فييا 
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كقد يكاجو األخصائي النفسي بعض الصعكبات التي تختمؼ حدتيا مف مدرسة إلى       

مدرسة أك مف محافظة إلى محافظة كترجع ىذه الصعكبات سكاء لممدرسة أك اإلدارة أك 

المعمميف أك أكلياء األمكر أك مف المسترشد  أك مف المرشد نفسو كذلؾ مف خالؿ عدـ قدرتو 

 الميارات اإلرشادية.في ممارسة 

دكره كبيره في تحقيؽ أىداؼ اإلرشاد كأىداؼ المسترشد ، كبمكرة  كلألخصائي النفسي     

طمكحاتو كتطمعاتو كآمالو، مف خالؿ تقديـ الخدمات اإلرشادية كالمساعدة الفنية كالمينية 

العمؿ  كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ ،ة المسترشد عبر مراحمو التعميميةالمتخصصة ، كدراس

يادم ال) ي ثالثة مناىج كما أشار إلييا في مناىج اإلرشاد كالتكجيو المختمفة التي تصنؼ ف

ة قدرات األفراد العادييف لزيادة حيث ييدؼ إلى تنميالمنيج النمائي  ( 22:2004كالعزة،

، ككذلؾ رعاية كتكجيو النمك السميـ كاالرتقاء بسمكؾ الفرد إلى كفاءتيـ في مكضكعات عديدة

يطمؽ عميو أيضان منيج التحصيف المنيج الكقائي أقصى درجة ممكنة مف النجاح، أما 

النفسي ضد المشكالت كاالضطرابات  كاألمراض النفسية، كيقكؿ المثؿ المعركؼ " الكقاية 

خير مف العالج"، كأما المنيج العالجي ىك ما يقدـ لمفرد مف تدخؿ لرفع المعانة عنو كحؿ 

 تخمص مف اآلثار السمبية الناجمة لمعكدة بو لحالة االتزاف.مشكالتو كمساندتو لم

 –الكقائي  –)النمائي  ىمية العمؿ في مجاالت االرشادكجكد أخصائي نفسي مدرؾ أل إفف 

القياـ معتقدات قكية بشأف قدرتو عمى لديو  كقادر عمى تقديميا لمطمبة أف تككفالعالجي( 

  ا بفعالية الذات.بدكره بطريقة فعالة كىك ما يسمييا باندكر 

ات الفرد حكؿ قدرتو بأنيا معتقد فعالية الذات( Bandura,1997:p.3كيعرؼ باندكرا )    

كتنفيذ االجراءات الالزمة لتحقيؽ نتائج معينة ، كبالتالي فال شؾ أف ىذه عمى التنظيـ 
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المعتقدات تؤثر في سمكؾ الفرد كىك ما أشارت إليو المدرسة المعرفية بأف األفكار 

 المعتقدات تؤثر في السمكؾ سكاء كاف تمؾ األفكار إيجابية أك سمبية.ك 

إال بمقدار الجيد الذم سيبذلو الشخص في مكاجية الصعكبات كالحياة  فعالية الذاتكال تأتي     

كأنو قادر عمى تحدييا كتخطييا، ككمما زاد ىذا االحساس زاد االصرار كالمثابرة كالصالبة 

 فعالية الذات اإلرشادية تتأثر بعكامؿ تتصؿ بالمرشد كالمسترشد، كأف ( 41:2009)الزؽ،

كالعممية اإلرشادية، حيث تؤثر الخصائص الشخصية لممرشد في ممارستو ألدكاره كمف ثـ في 

عممو في مجاالت اإلرشاد ) النمائي، الكقائي كالعالجي( كىك ما أشارت إليو دراسة سككفيكلت 

 ( Lent كزمالؤه لنت أشار كما ، (Skoyholt,Rivers &Al-Rwaie,1999) كريفرز كالراكم

et al ، (2003في أطكؿ كقتنا يقضي مرتفعة ذات فعالية لديو الذم النفسي األخصائي أف إلى 

 يجب تحدينا بمثابة الصعبة المياـ كيعتبر تحقيقيا إلى يسعى أىدافا كيضع إرشادية بمياـ القياـ

 .تجنبو يجب تيديدا ااعتبارى مف بدالن  عميو كالتغمب مكاجيتو

 

كجكد عالقة ارتباطية بيف أداء الدكر الكظيفي كفعالية  في( 2009كما أظهرت دراسة األش )

مدل "( بأنو (Rotter,1966يرل ركتر و الذات ككجية الضبط الداخمي لدل المرشديف النفسييف.

ف ، كبين  "فأة أك تدعيـإدراؾ الفرد بكجكد عالقة سببية بيف سمككو كبيف ما يتمك ىذا السمكؾ مف مكا

ركتر أف الذم يتصفكف بالضبط الداخمي يميمكف إلى الثقة بالنفس كاالتزاف االنفعالي، كأف الذيف 

تحمؿ يتصفكف بالضبط الخارجي يميمكف إلى عدـ الثقة بالنفس كالشعكر بالنقص كعدـ الصبر كال

 ؿ.كالمثابرة في إنجاز األعما
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 مشكمة الدراسة:

ئي النفسي ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد بأنكاعيا ميـ فيما يمكف أف يعد إدراؾ األخصا

حؿ تنمية قدراتيـ ك  تكجيو النمك السميـ ك يقدمو مف خدمات أساسية لمساعدة الطمبة في

لمعكدة بو لحالة  كمساندتيـ في التخمص مف اآلثار السمبية مشكالتيـ ككيفية الكقاية منيا

( في دراستو أف مستكل اإلدراؾ في أىمية العمؿ في 6115)، كقد أشار السفاسفة االتزاف

في ( 6119أشار األش )  مجاالت اإلرشاد لدل األخصائييف النفسييف كاف عاليان ، ككذلؾ

كجكد عالقة ارتباطية بيف أداء الدكر الكظيفي كفعالية الذات ككجية الضبط الداخمي دراستو 

 .لدل المرشديف النفسييف

كألزمو دافع الفضكؿ ، ر اتضح لمباحث أىمية ىذا المكضكعأفكا كمما سبؽ مف       

بفعالية الذات إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد كعالقتو العممي إلى البحث عف كاقع 

كيمكف تمخيص  ،ف النفسييػف بمدارس سمطنة عمافلدل األخصائيي كمركز الضبط اإلرشادية

 ية  : مشكمة الدراسة الحالية في األسئمة التال

لدل األخصائييف النفسييف في  ما مستكل إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد -0

 مدارس محافظة مسقط كمحافظتي الشرقية بسمطنة عماف ؟

في مدارس  النفسييف لدل األخصائييف النفسييف فعالية الذات اإلرشاديةما مستكل   -6

 ؟ محافظة مسقط كمحافظتي الشرقية بسمطنة عماف

في مدارس محافظة  النفسييف مركز الضبط لدل األخصائييف النفسييفما مستكل   -3

 ؟ مسقط كمحافظتي الشرقية بسمطنة عماف
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لدل  كفعالية الذات اإلرشادية إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد ما العالقة بيف -4

 األخصائييف النفسييف؟

بط لدل األخصائييف كمركز الض إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد ما العالقة بيف -5

 النفسييف؟

باختالؼ  إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشادىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف   -6

نكع المدرسة: تعميـ  مكقع المدرسة،)النكع، الخبرة، مكاف العمؿ، الحالة االجتماعية، 

 أساسي/ ما بعد األساسي(؟

 أىداف الدراسة:

لدل األخصائييف النفسييف  في مجاالت اإلرشاد إدراؾ أىمية العمؿ التعرؼ عمى مستكل -0

 أفراد عينة الدراسة.

لدل األخصائييف النفسييف أفراد عينة  فعالية الذات اإلرشاديةالتعرؼ عمى مستكل   -6

 الدراسة.

 التعرؼ عمى مستكل مركز الضبط لدل األخصائييف النفسييف أفراد عينة الدراسة. -3

كفعالية الذات  لعمؿ في مجاالت اإلرشادإدراؾ أىمية االتعرؼ عمى العالقة بيف  -4

 لدل األخصائييف النفسييف أفراد عينة الدراسة. اإلرشادية

كمركز الضبط لدل  إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد التعرؼ عمى العالقة بيف -5

 األخصائييف النفسييف أفراد عينة الدراسة.
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لألخصائييف النفسييف  إلرشادإدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت االتعرؼ عمى الفركؽ في  -6

)أفراد عينة الدراسة( كفؽ بعض المتغيرات الديمكغرافية )النكع، الخبرة، مكاف العمؿ، 

 ما بعد األساسي(. -نكع المدرسة: تعميـ أساسي مكقع المدرسة،الحالة االجتماعية، 

 أىمية الدراسة:

ؾ أىمية العمؿ في كىك ادراترجع أىمية الدراسة الحالية إلى أىمية المكضكع الذم تتناكلو 

مجاالت اإلرشاد كعالقتو بفعالية الذات اإلرشادية كمركز الضبط لدل األخصائييف النفسييف 

بسمطنة عماف حيث تتناكؿ متغيرات ميمة لدل األخصائييف النفسييف كىك إلقاء الضكء عمى 

عالقتو جي( ك العال -الكقائي -مستكل إدراكيـ ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد) النمائي

 بفعالية الذات اإلرشادية كمركز الضبط لدل األخصائييف النفسييف

 األىمية النظرية:

عمى أىمية تساعد ىذه الدراسة عمى التركيز عمى أىمية إدراؾ األخصائي النفسي  -0

 ) النمائي _ الكقائي _ العالجي(. العمؿ بمجاالت اإلرشاد

 .األخصائي النفسي ذات االرشادية لدلرفع فعالية التساعد ىذه الدراسة في  -6

 تساعد ىذه الدراسة عمى أىمية مركز الضبط لدل األخصائي النفسي. -3

 األىمية التطبيقية:

 تكظيؼ النتائج في تطكير الخدمات اإلرشادية المقدمة لطمبة المدارس كتحسينيا. -0

لألخصائييف عمى بركز أىمية الدكرات التدريبية المستمرة  تساعد نتائج ىذه الدراسة -6

 النفسييف.
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تساعد نتائج ىذه الدراسة الجيات المختصة في رسـ التكصيؼ الخاص باألخصائييف  -3

 النفسييف.

 

 حدود الدراسة:

الحدكد البشرية: األخصائيكف النفسيكف بمحافظة مسقط كمحافظتي الشرقية في سمطنة  -

 عماف.

 في سمطنة عماف.الحدكد المكانية: مدارس محافظة مسقط ك محافظتي الشرقية  -

 .6106/6107الحدكد الزمنية: الفصؿ الدراسي الثاني   -

الحدكد المكضكعية: تعميـ نتائج ىذه الدراسة مرىكف بأدكات القياس المكضكعية   -

 المستخدمة كدقة كصدؽ البيانات التي يمكف الحصكؿ عمييا.

 مصطمحات الدراسة:  

 اإلدراك:

الفرد طكاؿ حياتو، نتيجة لتفاعمو مع المثيرات البيئية ىك عممية سيككلكجية مستمرة يعيشيا  

المختمفة عبر حكاسو، بحيث تمكنو مف استقباؿ كاختبار كتنظيـ ىذه المثيرات كمقارنتيا مع 

مخزكف المعمكمات المتكفرة لديو)في دماغو( كفيميا كتفسيرىا ، كبالتالي اتخاذ القرار 

 (.6117)سميب،السمكؾ( لمتفاعؿ مع ىذه المثيرات المناسب )

 



 
 

11 
 

 مجاالت اإلرشاد والتوجيو:

ىي المجاالت التي يعمؿ فييا األخصائي النفسي لتحقيؽ أىداؼ العممية اإلرشادية،     

 كتصنؼ في ثالث مجاالت ىي:

المجاؿ النمائي: كيقصد بو العمؿ  عمى زيادة كعي الطمبة بإمكاناتيـ، كتكجيييا إلى  -0

 أقصى ما يسمح بو النمك كالتطكر. 

جاؿ الكقائي: كيقصد بو العمؿ عمى حماية الطمبة مف خطر الكقكع فريسة الم -6

 االضطراب كالمشكالت كالصعكبات، كالكشؼ المبكر لمنع تطكر االضطراب.

المجاؿ العالجي: كيقصد بو العمؿ عمى مساعدة الطمبة في مكاجية مشكالتيـ  -3

صحة النفسي كالتخفيؼ مف أثاراىا السمبية ، لمكصكؿ بيـ لمستكل مناسب مف ال

 (.013: 6115)السفاسفة،

 لمجاالت االرشاد:التعريف اإلجرائي 

ىك ما يحصؿ عميو المفحكصيف مف أفراد العينة مف درجات عمى مقياس ادراؾ المرشد      

 التربكم ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد.

 (Self-Efficacy: )فغالية الذات

 مف سمسمة كأداء تنظيـ عمى قدرتو دات الفرد بشأفبأنيا: "معتق فعالية الذاتعرؼ باندكرا    

 .(Bandura, 1997: p.3) معينة ميمة إلنجاز المطمكبة األنشطة

 :فعالية الذاتالتعريف اإلجرائي 

ىك ما يحصؿ عميو المفحكصيف مف أفراد العينة مف درجات عمى مقياس فاعمية الذات   

 اإلرشادية.
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 Focus of Control ): )مركز الضبط

  .السمككية لمنتائج المسببة لمعكامؿ الفرد رؤية يحدد معمـ تكقع :بأنو ركتر وعرف
 النتائج ىذه عمى خارجية عكامؿ بسيطرة االعتقاد إلى يميؿ أف يمكف الفرد فإف ككفقنا لركتر

 :كىما بعديف كيتضمف الضبط، عمى الفرد قدرة في تتمثؿ داخمية أك كغيرىا، كالصدفة كالظركؼ
عادة األحداث، ضبط عمى قدرتو في االعتقاد إلى الفرد ميؿ يعني  :الداخمية الضبط كجية -  كا 

 .القدرة ىذه إلى سمككو نتائج
 بنتائج سمككو، عنو خارجة عكامؿ بأثر االعتقاد إلى الفرد ميؿ يعني  :الخارجية الضبط كجية -

 (07:6119)األش، .كغيرىا كالصدفة كالحظ كالقدر
 
 الضبط:التعريف اإلجرائي لمركز  

ىك ما يحصؿ عميو المفحكصيف مف أفراد العينة مف درجات عمى مقياس مركز      

 الضبط.

 (Psychologist األخصائي النفسي: )

يقصد بالمرشد النفسي ) األخصائي النفسي( في ىذه الدراسة ذلؾ الشخص      

لب عمى المؤىؿ/اختصاص تربية أك عمـ نفس أك عمـ اجتماع/ كالذم يقكـ بمساعدة الطا

فيـ ذاتو كمعرفة قدراتو كالتغمب عمى ما يكاجيو مف صعكبات ليصؿ إلى تحقيؽ التكافؽ 

 .(09: 6119)األش، النفسي كالتربكم كاالجتماعي كبناء شخصية سكية
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 المتغيرات الديموغرافية: 

 .كيقصد بو جنس المفحكص )األخصائي النفسي المدرسي( ىؿ ىك ذكر أـ أنثى؟ النوع:

كيقصد بيا عدد السنكات التي قضاىا المفحكص )األخصائي النفسي  لخبرة:اسنوات 

المدرسي( في ممارسة مينة اإلرشاد النفسي منذ تعيينو في الكظيفة حتى تطبيؽ أدكات 

 الدراسة عميو.

كيقصد بو المحافظة التي تكجد فييا المدرسة التي يعمؿ بيا ىؿ ىي محافظة مكان العمل: 

 ية جنكب أك محافظة الشرقية شماؿ؟مسقط أك محافظة الشرق

كيقصد بيا الكضع االجتماعي كاألسرم لممفحكص )األخصائي النفسي الحالة االجتماعية: 

 المدرسي(، ىؿ ىك متزكج أـ غير متزكج؟

كيقصد بو المكاف الذم تكجد بو المدرسة التي يعمؿ بيا األخصائي النفسي  موقع المدرسة:

 في المدينة؟المدرسي، ىؿ تقع في القرية أـ 

كيقصد بو المرحمة التعميمية لممدرسة التي يعمؿ بيا األخصائي النفسي نوع المدرسة: 

 مرحمة التعميـ أساسي أـ ما بعد األساسي؟ المدرسي، ىؿ ىي
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري

 مجاالت اإلرشاد والتوجيو. -1

 .فعالية الذات -2

 ز الضبط.مرك  -3

 ثانيًا:

 الدراسات السابقة -

 السابقة التعقيب عمى الدراسات -
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 التوجيو ومجاالت اإلرشاد النفسي: -1

إف عممية التكجيو كاإلرشاد النفسي لـ تكف جديدة بؿ ىي قديمة قدـ العالقات تمييد:  

نفسية اإلنسانية، كقد أعتاد الكاحد منا اف يبكح بما يشعر فيو مف مشكالت شخصية أك 

لمقريب منو، سكاء كاف أحد أقاربو أك زمالئو سعيان منو لمحصكؿ عمى مشاركة كجدانية 

 (.64: 6117)ممحـ،تقديـ الحمكؿ المالئمة لمشكالتو كتعاطؼ منو كاسياميا في 

رشاد الفرد لفيـ إمكاناتو كقدراتو كاستعداداتو ، كاستخداميا في حؿ     إنو عممية تكجيو كا 

ىدافو ككضع خطط حياتو المستقبمية مف خالؿ فيمو لكاقعو كحاضره، مشكالتو كتحديد أ

كمساعدتو في تحقيؽ أكبر قدران مف السعادة كالكفاية، مف خالؿ تحقيؽ ذاتو كالكصكؿ إلى 

 (.7: 6111)أحمد،التكافؽ بشقيو الشخصي كاالجتماعي أقصى درجة مف 

 مفيوم اإلرشاد النفسي: 

إلرشاد النفسي أنو العممية الرئيسية مف عمميات التكجيو ( ا04: 6114اليادم كالعزة ) عرفو

كخدماتو ،كيشير إلى العالقة التفاعمية التي تنشأ بيف المرشد التربكم كالمسترشد بقصد تكجيو 

نمك الفرد بحيث تصؿ إمكاناتو إلى أقصى درجة ممكنة كفقان لحاجاتو كميكلو كاتجاىاتو، مع 

كذلؾ لتكجيو القكل البشرية لتحمؿ مسؤكلياتيا  األخذ بعيف االعتبار حاجات المجتمع

 االجتماعية في المستقبؿ.

( أنو العممية المينية الفنية المتخصصة ، التي تتـ كفؽ  04: 6113عرفو السفاسفة )ك      

خطكات محددة محككمة بزماف كمكاف محدديف يتـ مف خالليا مساعدة المسترشد في النمك 

درجة ممكنة ، كفقان لحاجاتو كميكلو كاتجاىاتو كقدراتو، مف ، الكصكؿ بإمكاناتو إلى أقصى 
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خالؿ عالقة تفاعمية دافئة ، بينو كبيف مرشد مؤىؿ، مدرب راغب قادر عمى تقديـ المساعدة 

الفنية ،بيدؼ تطكير سمكؾ المسترشد كفيمو لنفسو كمشكالتو ، كأساليب تعاممو مع الظركؼ 

 قان لصحتو النفسية.كالمكاقؼ كالمشكالت التي يكجييا ، تحقي

( اإلرشاد النفسي أنو "عممية مبنية عمى عالقة مينية 34: 0996كعرؼ القذافي )     

خاصة بيف مرشد متخصص كعميؿ ، كيعمؿ المرشد عمى فيـ العميؿ كمساعدتو عمى فيـ 

نفسو كاختيار أفضؿ البدائؿ المتاحة لو بناء عمى كعيو بمتطمبات البيئة االجتماعية كتقييمو 

مكاناتو الكاقعية ، كيتكقع حدكث تغيير تطكعي في سمكؾ العميؿ في مسار ل ذاتو كقدراتو كا 

 .إيجابي ككفؽ حدكد معينة"

( فيعرفكف اإلرشاد النفسي أنو العممية الرئيسية مف 04: 6114أما اليادم كالعزة )     

رشد التربكم عمميات التكجيو كخدماتو ،كيشير إلى العالقة التفاعمية التي تنشأ بيف الم

كالمسترشد بقصد تكجيو نمك الفرد بحيث تصؿ إمكاناتو إلى أقصى درجة ممكنة كفقان 

لحاجاتو كميكلو كاتجاىاتو، مع األخذ بعيف االعتبار حاجات المجتمع كذلؾ لتكجيو القكل 

 البشرية لتحمؿ مسؤكلياتيا االجتماعية في المستقبؿ.

 أىداف التوجيو واإلرشاد النفسي:

 عممية اإلرشاد النفسي أىداؼ تسعى إلى تحقيقيا ، مف ىذه األىداؼ:أف ل    

: إف اليدؼ مف عممية اإلرشاد ىك مساعدة  Self- Actualizationتحقيؽ الذات  -أ

الفرد لتحقيؽ الذات، كالعمؿ مع الفرد يقصد بو، العمؿ معو حسب حالتو سكاء كاف 
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كمساعدتو في تحقيؽ ذاتو إلى  عاديان أك متفكقان أك ضعيؼ العقؿ أك متأخر دراسيان ،

 درجة يستطيع فييا أف ينظر إلى نفسو فيرضى عما ينظر إليو.

إف لدل الفرد دافعان أساسيان يكجو سمككو ، كىك دافع  Rogersيقكؿ كارؿ ركجرز  -ب

تحقيؽ الذات، ككذلؾ ييدؼ اإلرشاد إلى نمك مفيكـ مكجب لمذات ، كيذكر حامد 

يعبر عنو تطابؽ   Positive Self Conceptزىراف أف مفيكـ الذات المكجب  

مفيكـ الذات الكاقعي ، أم المفيكـ المدرؾ لمذات المثالية كما يعبر عنو الشخص ، 

كمفيكـ الذات المكجب عكس مفيكـ الذات السالب الذم يعبر عنو الشخص ، 

كمفيكـ الذات المكجب عكس مفيكـ الذات السالب الذم يعبر عنو عدـ تطابؽ 

الكاقعي كمفيكـ الذات المثالي، كمعمكـ أ، مفيكـ الذات ىك المحدد  مفيكـ الذات

 الرئيسي لمسمكؾ.

أم تحقيؽ قدرة  Self-Guidanceكأيضان لمتكجيو كاإلرشاد ىدؼ ىك تكجيو الذات  -خ

اية في حدكد المعايير االجتماعية الفرد عمى تكجيو حياتو بنفسو بذكاء كبصيرة ككف

 .(66،60: 6110) الزبادم كالخطيب،

: أف التكافؽ يعني قدرة الفرد عمى القياـ بكظائفو Adjustmentتحقيؽ التكافؽ  -ث

النفسية المختمفة كالتكفيؽ بيف دكافعو كنزعاتو الداخمية كرغباتو، كبيف متطمبات 

 محيطو كبيئتو.

كأف الكظيفة الحياة النفسية بمختمؼ عناصرىا ىي تكيؼ الفرد لظركؼ بيئتو  -ج

شرية ، كغايتيا تحقيؽ حاجات الفرد بالتعامؿ مع البيئة االجتماعية كالمادية كالب

المتغيرة ، التي تثير مشكالت كتحديات يقابميا اإلنساف بحاالت مف التفكير 

كاالنفعاؿ كمختمؼ األنماط السمككية ، كلكف التغييرات التي تحدث قد تككف شديدة 
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ىك قادر  كخارج قدرة كاستطاعة الفرد مما يدفعو إلى البحث عف مساعدة ممف

ككؼء في مكاجيتيا، كىنا يبرز دكر اإلرشاد في مساعدة الفرد في تحقيؽ التكافؽ 

 (.05،06: 6113)السفاسفة،كاألسرم كالميني كالتربكم كغيره  النفسي كاالجتماعي

: إف اليدؼ العاـ الشامؿ لمتكجيو Mental healthتحقيؽ الصحة النفسية لمفرد -ح

النفسية كسعادة كىنا الفرد، كيالحظ ىنا فصؿ كاإلرشاد النفسي ىك تحقيؽ الصحة 

تحقيؽ الصحة النفسية كيدؼ عف تحقيؽ التكافؽ كيدؼ، كيرجع ذلؾ إلى  أف 

الصحة النفسية كالتكافؽ النفسي ليس مترادفيف ،فالفرد قد يككف متكافقان مع بعض 

 يككف صحيحان نفسيان ألنو قد يساير الظركؼ كفي بعض المكاقؼ كلكنو كلكنو قد ال

 البيئة خارجيان كلكنو يرفضيا داخميان.

كيرتبط بتحقيؽ الصحة النفسية كيدؼ حؿ المشكالت العميؿ أم مساعدتو في حؿ  -خ

زالة مشكالتو بنفسو، كيتضمف ذلؾ التعرؼ عمى أسباب المشكالت كأعراضي ا كا 

زالة األعراض   (. 36: 0981)زىراف،األسباب كا 

: إف التكجيو كاإلرشاد  Developing the educationتحسيف العممية التربكية -د

النفسي ال يكمف فصمو عف العممية التربكية ،إذ أف ىذه العممية ىي في أمس 

الحاجة إلى خدمات التكجيو كاإلرشاد النفسي كذلؾ بسبب الفركقات الفردية بيف 

الطالب كاختالؼ المناىج، كازدياد أعداد الطمبة كازدياد المشاكؿ االجتماعية كمان 

كضعؼ الركابط األسرية ،كانتشار كسائؿ التربية المكازية كالسينما كاإلذاعة ككيفان ،

كالتميفزيكف، كذلؾ بإيجاد جك نفسي صحي ككدم في المدرسة بيف الطالب كالمعمـ 

كاإلدارة كاألىؿ كيشجع كؿ منيما عمى احتراـ الطالب كفرد لو انسانيتو ،كلو حقكؽ 

 .ح كاالبتعاد عف الفشؿنجاز الناجكعميو كاجبات، ليتمكف مف اال
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 كيعتمد التكجيو كاإلرشاد النفسي إلنجاح العممية التربكية عمى عدة أمكر منيا: 

إثارة دافعية الطالب نحك الدراسة كاستخداـ أساليب التعزيز كتحسيف كتطكير خبرات  -

 الطالب اتجاه دركسيـ.

اىـ الدراسية كاألسرية مراعاة مبدأ الفركقات الفردية بيف الطالب كأثناء التعامؿ مع قضاي -

كالتربكية كمراعاة المتكسطيف كالمتفكقيف كالمتخمفيف منيـ تحصيميان كتكجيو كؿ منيـ كفؽ 

 قدراتو كاستعداداتو.

إثراء الجانب المعرفي لدل الطالب بالمعمكمات األكاديمية كالمينية كاالجتماعية التي  -

 تساعدىـ في تحقيؽ تكافقيـ النفسي كصحتيـ النفسية.

رشاد الطالب إلى طرؽ الدراسة الصحيحة كذلؾ لتحصيؿ عالمات مرتفعة تكج - يو كا 

 (.66،60: 6114)اليادم كالعزة،المعاىد كالكميات في المستقبؿ لاللتحاؽ ب

 مناىج التوجيو واإلرشاد النفسي:

: 6114تكجد ثالثة مناىج لتحقيؽ أىداؼ التكجيو كاإلرشاد النفسي ىي: ) اليادم كالعزة، 

66.) 

 :Developmentيج النمائي المن -1

كييدؼ إلى تنمية قدرات األفراد العادييف لزيادة كفاءتيـ في مكضكعات عديدة قد تككف     

نفسية أك تحصيمية أك مينية أك عاطفية أك انفعالية أك اجتماعية، كيركز المنيج النمائي 

مكنة مف النجاح عمى رعاية كتكجيو النمك السميـ كاالرتقاء بسمكؾ الفرد إلى أقصى درجة م

كيتضمف ىذا المنيج جميع االجراءات التي تؤدم إلى بمكغ ذلؾ النمك خالؿ مراحؿ نمك 
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الفرد لتحقيؽ أعمى مستكل مف النضج كالصحة النفسية كالكفاية كالسعادة كالتكافؽ كالرضا 

النفسي، كذلؾ مف خالؿ دراسة اتجاىات كاستعدادات كقدرات األفراد كالجماعات كتكجيييا 

 تكجيو المناسب.ال

 :Preventiveالمنيج الوقائي  -2

يحتؿ المنيج الكقائي مكانان في التكجيو كاإلرشاد النفسي، كيطمؽ عميو أحيانان منيج      

التحصيف النفسي ضد المشكالت كاالضطرابات كاألمراض النفسية، كيقكؿ المثؿ المعركؼ " 

ف العالج ، كأف جراـ كاحد مف الكقاية خير مف العالج"، كنحف نعرؼ أف الكقاية تغني م

العالج خير مف طف عالج ، كأف الطف مف الكقاية يكمؼ المجتمع أقؿ مما يكمفو جراـ كاحد 

مف العالج، إف الكقاية كالتحصيف أفضؿ مف العالج، كنحف نعرؼ أف تحصيف المنزؿ ضد 

يا احتماؿ المصكص أفضؿ مف تركو ىدفان سيالن ليـ ثـ مقاكمتيـ حيف يسطكف ، فالمعركة في

 الخسارة ، كتجنبيا بالكقاية أفضؿ بال شؾ.

 كلممنيج الكقائي مستكيات ثالثة ىي:

 كتتضمف محاكلة منع حدكث المشكمة أك االضطراب أك المرض بإزالة الوقاية األولية :

 األسباب حتى ال يقع المحظكر.

 و : كتتضمف محاكلة الكشؼ المبكر كتشخيص االضطراب في مرحمتالوقاية الثانية

 األكلى بقدر اإلمكاف لمسيطرة عميو كمنع تطكره كتفاقمو.

 تتضمف محاكلة تقميؿ أثر إعاقة االضطراب أك منع إزماف قاية من الدرجة الثالثةالك :

 المرض.
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 كتتركز الخطكط العريضة لمكقاية مف االضطرابات النفسية فيما يمي:

 امة ،كالنكاحي التناسمية .: كتتضمف االىتماـ بالصحة العاإلجراءات الوقائية الحيوية -

: كتتضمف رعاية النمك النفسي السكم، كنمك الميارات االجراءات الوقائية النفسية -

األساسية كالتكافؽ الزكاجي، كالتكافؽ األسرم كالتكافؽ الميني كالمساندة أثناء الفترات 

 الحرجة كالتنشئة االجتماعية السميمة.

ف إجراء الدراسات كالبحكث العممية كعمميات : كتتضماالجراءات الوقائية االجتماعية -

 .(38: 0981)زىراف،تخطيط العممي لإلجراءات الكقائية التقكيـ كالمتابعة كال

 المنيج العالجي: -3

كىك ما يقدـ لمفرد مف تدخؿ، لرفع المعاناة عنو كحؿ مشكالتو كدعمو كمساندتو     

االتزاف، كىك غرض عالجي لعالج لمتخمص مف اآلثار السمبية الناجمة لمعكدة بو إلى حالة 

المشكالت كاالضطرابات النفسية بطريقة فنية مينية مف متخصص عالجي، فقد ال يحقؽ 

كال مف المنيجيف السابقيف أىدافيما بشكؿ مقبكؿ، فيقع الفرد فريسة اضطراب رغـ كؿ 

إجراءات االحتياطات، كىنا يحتاج إلى العالج اإلجرائي لمعكدة بو إلى حالتو السكية، كمف 

ىذا المنيج : الفحص ثـ التشخيص كتحديد العكامؿ المساىمة في حدكث االضطراب ثـ 

) األشخاص المضطربيف كليس العادييفاإلجراء العالجي، كيستيدؼ ىذا المنيج فقط 

 .(61: 6113السفاسفة:

 الحاجة لمتوجيو واإلرشاد النفسي:

الفرد خالؿ مراحؿ نمكه يمر بمشكالت إف الفرد كالجماعة يحتاجكف إلى التكجيو كاإلرشاد، ف

عادية كفترات حرجة يحتاج فييا إلى إرشاد، فالتغيرات األسرية كالتي تعتبر مف أىـ مالمح 
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التغير االجتماعي كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي كالتطكر في مفيـك التعميـ كزيادة أعداد 

 ىتماـ بالتكجيو كاإلرشادإلى اال التالميذ كالتغيرات التي حصمت في العمؿ كالمينة أدت

 (.05،04، 6110)الزبادم كالخطيب،

كبالنظر لمظركؼ التي يعيشيا الطالب كالمشكالت التي ينفرد بيا كالتي قد يعاني منيا    

أثناء تكاجده عمى مقاعد الدراسة ،إضافة إلى العديد مف المشكالت النمائية األخرل التي 

عمرية المماثمة ،فإنو يحتاج إلى مساعدة مف يشترؾ فييا مع زمالئو مف ذكم الفئات ال

األخريف كي يمُد لو يد العكف مف اجتياز المراحؿ الصعبة التي قد يمر بيا ، كلعؿ طالبنا 

ىذا بحاجة ماسة إلى التكجيو كاإلرشاد ألنو يعاني مف ظركؼ دراسية تتسـ بالصعكبة 

حاتو كتكقعاتو كبيف كاقعو الو كطمك ،كبحياة أسرية قاسية أحيانان ،كألنو يجد بكنا شاسعا بيف آم

 (.41: 6110)ممحـ،الحالي 

إف المشكالت التي تعترض اإلنساف ، كالتي تختمؼ مف شخص إلى آخر حيف يككف     

مصدرىا اجتماعيان كأسريان أك دراسيان كغير ذلؾ مف مشكالت ، باإلضافة إلى مشكالت 

إليو مف اضطرابات نفسية تؤثر في التكيؼ مع التطكرات التكنكلكجية المختمفة كما تؤدم 

النكاحي االجتماعية كالشخصية كالدراسية كالتي تستمـز كجكد حاجة ممحة إلى اإلرشاد 

دتو كتكافقو مع المجتمع كمع النفسي لتخميصو مما مف شأنو أف ييدد أمف اإلنساف كسعا

 (.69،68: 6116) الزغبي،نفسو 

 

 



 
 

23 
 

 فعالية الذات : -3

 أكرا باندك  كضعو الذم ذلؾ الحديث النفس عمـ في كالعممية النظرية يـالمفاى أكثر مفتمييد: 

الذات )الكفاءة  فاعمية تكقعات اسـ تحت Self – efficacy expectations عف الفرد معتقدات

 تؤثر المعتقدات كىذه ، السمككيات مف مجمكعة أك ، معينا سمككان  بنجاح لينجز رتواالذاتية( قد

 الذاتية فاعميتو عف الفرد معتقدات أف عمى راباندك  كيؤكد ، كمشاعره وكأدائ الفرد عمى سمكؾ

 غير أك المباشرة سكاء المتعددة تكالخبرا ، الشخصية ترالمقد المعرفي ؾرااإلد مف خالؿ تظير

 (.34: 6100)مصبح، المباشرة

سف اإلنجاز كأشارت الدراسات إلى أف االعتقادات القكية في فعالية الذات أك الكفاءة الذاتية تح

اإلنساني كالتكافؽ الشخصي، مما يجعؿ أصحابيا يضعكف مستكيات طمكح عالية كيعممكف بقكة 

لكي يصمكا إلييا، كيستعيدكف ثقتيـ بأنفسيـ بشكؿ سريع بعد الفشؿ، كينسبكف الفشؿ إلى الجيد 

المرتفعة غير الكافي أك إلى المعرفة أك الميارات الناقصة، كمف جانب آخر تؤثر فعالية الذات 

عمى الخطط التي يعدكنيا، فيرسمكف خططنا ناجحة تكضح الخطكط اإليجابية المؤدية لإلنجاز، 

بينما يميؿ اآلخركف الذيف يحكمكف عمى أنفسيـ بعدـ الفعالية إلى رسـ خطط فاشمة 

 (.55: 6119)األش،

 تعريف الكفاءة الذاتية:

ات الفرد حكؿ قدرتو عمى أداء الميمات ( الكفاءة الذاتية أنيا معتقد0997عرؼ باندكر )     

التي يتعامؿ معيا، كترتبط ىذه المعتقدات بالسمككيات المرتبطة باإلنجاز مثؿ معالجة المعمكمات 

 (.609: 6103)أبك غزاؿ، كاالداء االنجازم، كالدافعية كتقدير الذات كاختيار النشاطات
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الذاتية أنو تكقع الفرد بأنو قادر عمى ( أف بأندكرا يقصد بالكفاءة 446: 0991كذكر)جابر،     

 أداء السمكؾ الذم يحقؽ نتائج مرغكب فييا في أم مكقؼ معيف.

 الكفاءة الذاتية (:Lent; Hill; Hoffman, 2003 : 97) كىيؿ كىكفمافكعرؼ لنت     

 )فاعمية الذات اإلرشادية( أنيا معتقدات المرشد النفسي فيما يتعمؽ بقدرتو عمى تأدية األنشطة

 رتو عمى إتماـ المكاقؼ العالجية.المتعددة لعممية اإلرشاد النفسي كقد

 نظرية الكفاءة الذاتية لباندورا:

( في كتابو " أسس التفكير كاألداء " : النظرية المعرفية 0986) Banduraيشير  أف باندكرا     

 SOCIAL اعيةاالجتماعية بأف نظرية الكفاءة الذاتية اشتقت مف النظرية المعرفية االجتم

COGNTIVE THORY  التي كضع أسسيا، كالتي أكد فييا بأف األداء اإلنساني يمكف أف

يفسر مف خالؿ المقابمة بيف السمكؾ كمختمؼ العكامؿ المعرفية، كالشخصية كالبيئية، كفيما يمي 

 االفتراضات النظرية كالمحددات المنيجية التي تقـك عمييا النظرية المعرفية االجتماعية:

يمتمؾ األفراد القدرة عمى عمؿ الرمكز كالتي تسمح بإنشاء نماذج داخمية لمتحقؽ مف فاعمية  -1

التجارب قبؿ القياـ بيا، كتطكير مجمكعة مبتكرة مف األفعاؿ كاالختبار الفرضي ليذه 

المجمكعة مف األفعاؿ مف خالؿ التنبؤ بالنتائج كاالتصاؿ بيف األفكار المعقدة كتجارب 

 اآلخريف .

عظـ أنكاع السمكؾ ذات ىدؼ معيف، كما أنيا مكجية عف طريؽ القدرة عمى التفكير إف م -2

 المستقبمي، كالتنبؤ أك التكقع كىي تعتمد بشكؿ كبير عمى القدرة عمى عمؿ الرمكز .

يمتمؾ األفراد القدرة عمى التأمؿ الذاتي، كالقدرة عمى تحميؿ كتقييـ األفكار كالخبرات الذاتية   -3

 يح التحكـ الذاتي في كؿ مف األفكار كالسمكؾ .كىذه القدرات تت



 
 

25 
 

يمتمؾ األفراد القدرة عمى التنظيـ الذاتي، عف طريؽ التأثير عمى التحكـ المباشر في   -4

سمككيـ، كعف طريؽ اختيار أك تغيير الظركؼ البيئية، كالتي بدكرىا تؤثر عمى السمكؾ، كما 

سمككيـ بناء عمى ىذه المعايير، يضع األفراد معايير شخصية لسمككيـ، كيقكمكف بتقييـ 

 كبالتالي يمكنيـ بناء حافز ذاتي يدفع كيرشد السمكؾ .

يتعمـ األفراد عف طرؽ مالحظة سمكؾ اآلخريف كنتائجيا، كالتعمـ عف طريؽ المالحظة يقمؿ    -5

بشكؿ كبير مف االعتماد عمى التعمـ عف طريؽ المحاكلة كالخطأ، كيسمح باالكتساب السريع 

 معقدة، كالتي ليس مف الممكف اكتسابيا فقط عف طريؽ الممارسة .لمميارات ال

أف كؿ مف القدرات السابقة ) القدرة عمى عمؿ الرمكز، التفكير المستقبمي، كالتأمؿ الذاتي،  -6

 –كالتنظيـ الذاتي، كالتعمـ بالمالحظة( ىي نتيجة تطكر الميكانيزمات كاألبنية النفسية 

مف القكل النفسية كالتجريبية لتحديد السمكؾ كلتزكيده  العصبية المعقدة، حيث تتفاعؿ كؿ

 بالمركنة الالزمة.

) معرفية، كانفعالية، كبيكلكجية(  –تتفاعؿ كؿ مف األحداث البيئية كالعكامؿ الذاتية الداخمية   -7

كالسمكؾ بطريقة متبادلة، فاألفراد يستجيبكف انفعاليان كسمككيان إلى األحداث البيئية، كمف خالؿ 

ات المعرفية يمارسكف التحكـ عمى سمككيـ الذاتي، كالذم بدكره يؤثر ليس فقط عمى القدر 

البيئة كلكف أيضا عمى الحاالت المعرفية كاالنفعالية كالبيكلكجية، كيعتبر مبدأ الحتمية 

( مف أىـ افتراضات النظرية المعرفية  RECIPROCAL DETERMINISM المتبادلة)

( مبدأ الحتمية المتبادلة كبالرغـ مف أف ىذه المؤثرات 0)كيكضح الشكؿ رقـ  –االجتماعية 

ذات تفاعؿ تبادلي إال أنيا ليست بالضركرة أف تحدث في كقت مت ا زمف، أك أنيا ذات قكة 

متكافئة ، كتيتـ نظرية الفاعمية الذاتية بشكؿ رئيس بدكر العكامؿ المعرفية كالذاتية في نمكذج 

ة  المعرفية االجتماعية، ذلؾ فيما يتعمؽ بتأثير المعرفة عمى الحتمية المتبادلة، التابع لمنظري
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االنفعاؿ كالسمكؾ كتأثير كؿ مف السمكؾ كاالنفعاؿ كاألحداث البيئية عمى المعرفة، كتؤكد 

نظرية الفاعمية الذاتية إلى معتقدات الفرد في قدرتو عمى ممارسة التحكـ في األحداث التي 

 تيتـ فقط بالميارات التي يمتمكيا الفرد كانما كذلؾ بما تؤثر عمى حياتو، ففاعمية الذات ال

يستطيع الفرد عممو بالميارات التي يمتمكيا، كيرل باندكار أف األفراد يقكمكف بمعالجة كتقدير 

كدمج مصادر المعمكمات المتنكعة المتعمقة بقدراتيـ، كتنظيـ سمككيـ االختيارم، كتحديد 

 ت .الجيد المبذكؿ الالـز ليذه القدرا

كبالتالي تمتمؾ التكقعات المتعمقة بفاعمية الذات القدرات الخالقة، كاالختيار المحدد      

لألىداؼ، كاألحداث ذات األىداؼ المكجية، كالجيد المبذكؿ لتحقيؽ األىداؼ كاإلصرار عمى 

 مكاجية الصعكبات، كالخبرات االنفعالية.

 ( 0شكؿ )                                   

 مبدأ الحتمية المتبادلة                               

 الفرد                                  

 

 

               البيئة                                     السمكؾ              

 

 (.38،37: 6100)مصبح،                                                                
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 أبعاد الكفاءة الذاتية:

 (Magnitude): الفعالية  -0

كيقصد بو مستكل قكة دكافع الفرد لألداء في المجاالت كالـ كاقؼ المختمفة، كيختمؼ ىذا      

المستكل تبعنا لطبيعة أك صعكبة المكقؼ كيبدك قدر الفاعمية بصكرة أكضح عندما تككف المياـ 

فات بيف األفراد في تكقعات الفاعمية، كيمكف تحديدىا مرتبة كفقان لمستكل الصعكبة كاالختال

 1بالمياـ البسيطة المتشابية، كمتكسطة الصعكبة، كلكنيا تتطمب مستكل أداء شاؽ في معظميا 

كمع ارتفاع مستكل فاعمية الذات لدل بعض األفراد فأنيـ ال يقبمكف عمى مكاقؼ التحدم، كقد 

 (.49: 6100ة كالمعمكمات السابقة )المصرم،يرجع السبب في ذلؾ إلى تدني مستكل الخبر 

 :Generality) العمكمية ) -6

إحساسيـ  يعممكف ما غالبان  مشابية، فاألفراد مكاقؼ إلى الفاعمية تكقعات انتقاؿ كتعني    

 .ليا يتعرضكف التي لممكاقؼ المشابية المكاقؼ في بالفاعمية

 األنشطة مجاالت خالؿ مف تحدد العمكمية أف  Bandura باندكرا يذكر الصدد ىذا كفي   

 تشابو درجة :مثؿ األبعاد مف عدد باختالؼ تختمؼ كأنيا المحددة، المجاالت مقابؿ في المتسعة

كمف  كالكجدانية، المعرفية، السمككية، القدرات أك اإلمكانات عف بيا تعبر التي كالطرؽ ألنشطة،ا

 المكج بالسمكؾ ةالمتعمق الشخص كخصائص لممكاقؼ، الكصفية اتالتفسير  خالؿ

 (.41: 6100)مصبح،
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 :Strength)القكة كالشدة ) -3

يشير ىذا البعد إلى قكة أك شدة أك عمؽ اإلحساس بالكفاءة الذاتية ، بمعنى قدرة أك شدة أك    

عمؽ اعتقاد أك إدراؾ الفرد أف بإمكانو أداء المياـ أك األنشطة مكضكع القياس، كيتدرج بعد القكة 

 (.501: 6110ضعيؼ جدنا )الزيات،  ما بيف قكم جدنا إلى أك الشدة عمى متصؿ

 :  اإلرشادية الذات فعالية في الرئيسية العوامل

تأدية  عمى قدرتو بشأف النفسي المرشد معتقدات أم – اإلرشادية الذات فعالية أف لنت يشير     

 :ىيك  رئيسية عكامؿ ثالثة عمى تنطكم – اإلرشادية بالعممية المرتبطة السمككيات

 Helping Skills Efficacy: المساعدة ميارات أداء في الذات فعالية  -0

األساسية  الميارات تأدية عمى قدرتو في النفسي المرشد ثقة مدل تقييـ العامؿ ىذا كيتضمف

مف  العامؿ ىذا كيتككف لممسترشد كالدعـ المساعدة كتقديـ النفسي اإلرشاد بعممية لمقياـ الالزمة

 :كىي رعيةف أبعاد ثالثة

 Exploration Skillsاالستكشاف:  ميارات  -أ    

 مع عالقة إرشادية إقامة عمى قدرتو في النفسي المرشد ثقة مدل تقييـ عمى التركيز يتـ كفييا    

 المحيطيف أك مف نفسو المسترشد مف سكاء عنو الضركرية المعمكمات عمى كالحصكؿ المسترشد

 تقييـ نفسية، ككذلؾ كسمات خصائص مف المسترشد لدل ما عمى التعرؼ في يساعده مما بو

 بطريقة عمى المسترشد كالرد الجيد االستماع مثؿ المرشد لدل لالتصاؿ األساسية الميارات

عادة بحرية، الحديث عمى كتشجيعو المناسب الكقت كفي مناسبة  الكالـ الصياغة كتمخيص كا 

ظيارك  لممسترشد الكجدانية كالمشاركة المشاعر كانعكاس  .مساعدتو في بو كالرغبة االىتماـ ا 
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 Insight Skillsاالستبصار:  ميارات  -ب 

 ما بيا كتفسير االستبصار عمى يساعد مما مشكمتو كصؼ عمى المسترشد تشجيع كتتضمف   

 أك حديثو تعارض في أك متناقضات مف المسترشد يظيره قد ما مع كالتعامؿ المسترشد، يقكلو

 .كمشكمتو المسترشد عف كاضحة فكرة تككيف كبالتالي عقالنية، غير أفكار

 Action Skillsاألداء:  ميارات  -ج 

في  تساعده التي الميارات استخداـ عمى قدرتو في النفسي المرشد ثقة مدل تقييـ كتتضمف   

أك  أسئمتو عف اإلجابة مثؿ المسترشد لدل مرغكبة تغييرات إلحداث التدخالت ببعض القياـ

 .المياـ ببعض تكميفو

 Session Management Self Efficacyاإلرشادية:  الجمسة إدارة في الذات فعالية  -6 

المساعدة  ميارات دمج عمى قدرتو بشأف النفسي المرشد مدركات تقييـ العامؿ ىذا كيشمؿ     

تي ال المناسبة المساعدة ميارة كتحديد النفسي اإلرشاد بعممية لمقياـ معنا كتكامميا األساسية

أك  الفنيات أم تحديد ككذلؾ اإلرشادية، الجمسة متطمبات حسب المسترشد مع سيستخدميا

كمشكمتو  المسترشد حالة حسب كذلؾ الجمسة اإلرشادية، في سيستخدميا التي االستراتيجيات

 المسترشد كاىتماماتو قدرات لتقييـ المناسبة األدكات تحديد ككذلؾ اإلرشادية، الجمسة كمتطمبات

 تناسب اإلرشادية لمجمسة أىداؼ تحديد في كالميارة شخصيتو، صكخصائ

 .بالشكؿ المناسب اإلرشادية الجمسة إنياء في الميارة ثـ تحقيقيا، عمى كالعمؿ كمشكمتو المسترشد

 Counseling Challenges Self Efficacyالتحديات:  مع التعامل في الذات فعالية  -3 

أثناء  تحدث قد التي المكاقؼ مع التعامؿ عمى قدرتو في يالنفس المرشد ثقة مدل كتتضمف    

 المسترشديف ذكم مع كالتعامؿ األزمات إدارة عمى قدرتو ككذلؾ تحديات كتمثؿ اإلرشادية الجمسة

 :كىما بعديف مف العامؿ ىذا كيتككف الصعبة المشكالت
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 Relationship Conflictالعالقة:  صراع  -أ 

 السف أك أك النكع مثؿ الجكانب بعض في المرشد عف يختمؼ مسترشد مع التعامؿ كتعني   

قيـ  مع تتعارض كمعتقدات قيـ لديو مسترشد مع التعامؿ أك الديف أك الطبقة االجتماعية

مقاـك  مسترشد مع التعامؿ أك المرشد نحك انجذب مسترشد مع التعامؿ أك المرشد كمعتقدات

 .لمعالج

 Client Distressالمسترشد:  محنة  -أ 

 المشكالت الصعبة ذكم المسترشديف مع التعامؿ عمى قدرتو في المرشد ثقة مدل كتتضمف   

 تردد شديد لديو مسترشد نفسي، أك أك جسدم إليذاء التعرض أك شديدة لصدمة التعرض مثؿ

 في كلديو رغبة االكتئاب مف شديدة درجة مف يعاني مسترشد أك القرارات اتخاذ عمى القدرة كعدـ

 2003:98 ) .،كآخركف)لنت  االنتحار

 مصادر الكفاءة الذاتية:

تكتسب الكفاءة الذاتية )فاعمية الذات( كتنمى  الذات كتضعؼ بعامؿ أك أكثر مف العكامؿ   

 اآلتية:

 اإلنجازات األدائية . -0

 الخبرات البديمة. -6

 االقناع المفظي. -3

 (.443: 0991) جابر، االستثارة االنفعالية -4

 ل عمى حدة:وفيما يمي نتناول كل عام
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 اإلنجازات األدائية:  -1

إف أكثر المصادر تأثيرنا في فعالية الذات ما يحققو الشخص مف إنجازات كيتضح ذلؾ في     

 اآلتي:

 أف النجاح في األداء يزيد مف مستكل فعالية الذات بما يتناسب مع صعكبة الميمة أك العمؿ. -

ثر تأثيرنا عمى فعالية ذاتو مف تمؾ أف األعماؿ التي يتـ إنجازىا بنجاح مف قبؿ الفرد، أك -

 األعماؿ التي يتمقى فييا مساعدة مف اآلخريف.

اإلخفاؽ المتكرر يؤدل في أغمب األحياف إلى انخفاض فعالية الذات، كخاصة عندما يعمـ  -

 (.443: 0991الشخص أنو قد بذؿ أفضؿ ما لديو مف جيد ) جابر،

يا الفرد بالفعؿ عبر مدل كاسع كمتنكع مف كما أنو تدعـ خبرات االنجازات التي يحقق      

األنشطة كالمياـ الشعكر كاالعتقاد المكجب بارتفاع مستكل كفاءتو الذاتية كثباتيا النسبي، 

 (.506: 6110) الزيات،ييا كالفشؿ المؤقت في بعض المياـ كمقامتيا ألم تأثيرات سالبة عم

 الخبرات البديمة: -2

ع الكفاءة الذاتية ، كمالحظة فرد آخر بنفس كفاءتؾ كىك مالحظة اآلخريف كىـ ينجحكف يرف    

يخفؽ في عمؿ يميؿ إلى خفض الكفاءة الذاتية ، كعندما يككف النمكذج مختمفان عف المالحظ 

تؤثر المثيرات البديمة أدنى تأثير عمى الكفاءة، فإذا الحظ رجؿ كبير السف خامؿ جباف شابان 

عمى ارتفاع شاىؽ في سيرؾ فإف ذلؾ بغير شؾ يؤثر  نشطان شجاعان يمشي بنجاح عمى حبؿ رفيع

تأثيران ضيئالن عمى تكقعات الكفاءة إذا قاـ الرجؿ بيذا العمؿ الجرئ. كلمخبرات البديمة أقكل تأثير 

حيف تككف خبرة الناس السابقة بالنشاط قميمة ، فمالحظة العب كرة سمة متفكؽ كىك يحرز أىدافان 
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إذا قكرف بتأثيره عمى العب مستجد يالحظو ،  ة سمة آخر متمرس،أقؿ تأثيران في كفاءة العب كر 

أف آثار النمذجة بصفة عامة ليست في قكة األداء الشخصي مف حيث تأثيرىا في رفع مستكيات 

 (   444: 0991) جابر،ليا آثار قكية في انقاص الكفاءة  الكفاءة ، كقد يككف

 اإلقناع المفظي:  -3

جتماعية أك الفاعمية الذاتية لمفرد أيان كاف طبيعتيا: عامة أك اتتأثر الكفاءة الذاتية أك    

قناعية المفظية أك عكامؿ االقناع المفظي المصحكبة بأنماط مف أكاديمية بالقدرات اإل

قناعية المفظية ارتباطان داال مكجبان بالقدرات المغكية االجتماعية ، كترتبط القدرات اإل التأثيرات

 ظية كقدرات الفيـ القرائي كالسمعي.كالطالقة الفكرية كالمف

كتؤثر تقكيمات التغذية المرتدة اإليجابية لإلمكانات الشخصية باالرتفاع عمى مستكل    

الكفاءة الذاتية ، كما يؤثر السياؽ االجتماعي كاإلطار الثقافي الحاضف المدعـ لدكر الجيد 

المنتج، القائـ عمى الجيد  الذاتي لمفرد عمى تنمية اتجاىات مكجبة نحك تعظيـ دكر العمؿ

الذاتي النشط لمفرد ، كفي ىذا اإلطار يتجو األفراد مدفكعيف إلى تجنب فقد أك إضاعة 

إمكانات أك قدرات الحاضر ، أكثر مما يككنكف مدفكعيف إلى االحتفاظ بيذه االمكانات أك 

 (506: 6110) الزيات،لتحقيؽ مكاسب مستقبمية مف خاللياالقدرات أك تأمينيا 

 االستثارة االنفعالية: -4

تؤثر االستثارة االنفعالية تأثيران عامان عمى الكفاءة الذاتية لمفرد ، كعمى مختمؼ مجاالت   

كأنماط الكظائؼ العقمية المعرفية ، كالحسية العصبية لدل الفرد، كعمى ىذا فيناؾ ثالثة 

 أساليب لزيادة أك تفعيؿ إدراكات الكفاءة الذاتية كىي:

 دة أك تنشيط البنية البدنية أك الصحية .تعزيز أك زيا -
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 تصحيح مستكيات الضغكط كالنزعات أك الميكؿ االنفعالية السالبة. -

 تصحيح التفسيرات الخاطئة لمحاالت التي تعترم الجسـ. -

دراكيا        كما تؤثر الحالة المزاجية عمى االنتباه بالتحيز ، كعمى تفسير الفرد لإلحداث كا 

كاسترجاعيا مف الذاكرة، كبصكرة عامة تؤثر الحالة لمزاجية االنفعالية  ، كتنظيميا كتخزينيا

) ذاتية، كعمى األحكاـ التي يصدرىا أك الدافعية عمى إدراؾ الفرد لكفاءتو أك فاعميتو ال

 .(507: 6110الزيات،

 آثار الكفاءة الذاتية:

 أربعة خالؿ مف جميا رىاتأثي يظير الكفاءة الذاتيةإلى أف  Bandura,1993)يشير باندكرا )     

 يمي كفيما السمكؾ اختيار كعممية ، كالكجدانية كالدافعية ، العممية المعرفية كىي أساسية عمميات

 : األربعة العمميات تمؾ في الذات ألثر فاعمية عرض

 COGNITIVE PROCESS :المعرفية  العممية - 1

 المعرفية العممية عمى لكفاءة الذاتية() االذات فاعمية آثار أف Bandura,1995)كما ذكر باندكرا)

 السيناريكىات التكقعية في ككذلؾ لمفرد اليدؼ مراتب مف كؿ عمى تؤثر فيي مختمفة أشكاال تأخذ

 كتدعمو آدائيـ مف التي تزيد النجاح سيناريكىات يتصكركف الفاعمية مرتفعك فاألفراد ، يبنييا التي

 . فييا كيفكركف سيناريكىات الفشؿ ئمادا الفاعمية منخفضك األفراد يتصكر بينما ،

 العممية عمى تؤثر ) الكفاءة الذاتية(الذات فاعمية معتقدات أف Banduraباندكرا  كيضيؼ    

 عمى عمى السيطرة بقدرتيـ األفراد اعتقاد مدل خالؿ كمف ، القدرة مفيـك خالؿ مف المعرفية

 في التأثير )) الكفاءة الذاتيةالذات فاعمية تمعتقدا دكر يتمثؿ القدرة بمفيـك يتعمؽ ففيما ، البيئة

 الخطأ كمف ، أنيا مكركثة أسس عمى القدرة أف يرل فالبعض ، لقدراتيـ األفراد تأكيؿ كيفية عمى



 
 

34 
 

 حساب عمى كلذكائيـ ليـ يحمؿ تيديدا الفاشؿ األداء فإف كبالتالي ، الذاتية بالقدرات االرتقاء

 . التيـكمؤى معارفيـ مف تكسع قد تجارب خكضيـ

 ذلؾ أدل كمما األداء تعقيد مستكل زاد كمما ( أنو0987)  Berry بيرم يذكر الشأف ىذا كفي   

تحسيف  في )) الكفاءة الذاتيةالذاتية الفاعمية معتقدات تساىـ كبالتالي ، الذاكرة أداء ارتفاع إلى

 أدائيـ مقارنة طريؽ عف قدراتيـ يقيمكف عاـ بشكؿ كاألفراد ،األداء طريؽ عف الذاكرة أداء

 . الراجعة طريؽ التغذية كعف ، باآلخريف

 فيناؾ مظيراف البيئة عمى السيطرة ممارسة عمى بقدرتيـ األفراد اعتقاد بمدل يتعمؽ فيما أما    

 طريؽ الجيد عف ، التغير إلحداث )) الكفاءة الذاتيةالذاتية الفاعمية كقكة درجة ىـ السيطرة، ليذه

 عمييـ الذيف تسيطر فاألفراد البيئة كتعديؿ كالمصادر، لمقدرات بداعياإل كاالستخداـ المستمر

 طفيؼ بتغيير بيا كيقكمكف يمركف التي المكاقؼ لتعديؿ جيكدىـ فشؿ يتكقعكف الذاتية الشككؾ

ف بيئتيـ في  راسخا اعتقادا يمتمككف مف أف في حيف ، المحتممة الفرص مف بالكثير مميئة كانت كا 

 عمى السيطرة لممارسة طريقة إلى كالمثابرة يتكصمكف اإلبداع طريؽ عف ةالذاتي فاعميتيـ في

ف ، بيئتيـ  أىدافا ألنفسيـ كيضعكف ، العكائؽ مف كالعديد بالفرص المحدكدة مميئة البيئة كانت كا 

 . التحميمي كيستخدمكف التفكير ، بالتحدم مميئة

 ، مستكل طمكحيـ كلتحديد ، تيـفاعمي عمى لمحكـ الماضي أدائيـ عمى األفراد يعتمد كمبدئيا

 لفاعميتيـ ذاتية خطة بكضع يبادركف التجارب مف المزيد طريؽ عف كلكف

 . فاعميتيـ الذاتية في معتقداتيـ طريؽ عف جيد بشكؿ األداء يعزز ذاتو حد في كىذا ، الذاتية

 عمى ثرتؤ ) ) الكفاءة الذاتيةالذات فاعمية معتقدات ( أفMaddux ،0995مادككس ) كيرل     

 : عمى التأثير خالؿ المعرفية مف العممية
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 يضعكف أىدافا مرتفعة فاعمية يمتمككف فالذيف ، ألنفسيـ األفراد يضعيا التي األىداؼ -أ

 معتقداتيـ ضعؼ في لدييـ الذيف بعكس ، اإلنجازات مف العديد لتحقيؽ كييدفكف ، طمكحة

  بقدراتيـ يتعمؽ فيما

 . األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف ، األفراد ايضعي التي كاالستراتيجيات الخطط  -ب

 . األحداث عمى كالتأثير ، المناسب بالسمكؾ التنبؤ -خ

 ، حؿ المشكالت في كفاءة أكثر المرتفعة الفاعمية ذكك فاألفراد ، المشكالت حؿ عمى القدرة  -ث

 (.35،34ق: 0469)مخيمر،.القرارات اتخاذ

 : MOTIVATIONAL PROCESS     الدافعية العممية-6 

 األفراد اعتقادات أف إلى (Bandura & Cervone, 1986 ): كسيرفكف باندكرا أكضح لقد     

 المفسرة النظريات مف أنكاع ثالثة كىناؾ الدافعية، مستكياتيـ تحديد في تساىـ الذات لفاعمية

 كتقكـ النتائج، تكقع كنظرية المدركة، األىداؼ كنظرية السببي، العزك نظرية :كىي لمدكافع العقمية

نظرية  كؿ دكر يمي كفيما منيا، كؿ في العقمية الدكافع عمى التأثير في ميـ بدكر الذات فاعمية

 :كفاعميتو الفرد دافعية عمى التأثير في

 إلى فشميـ سبب يعزكف الفاعمية مرتفعي األفراد أف مبدأ عمى تقـك :النسبي العزك نظرية  -أ

 منخفضي األفراد بينما مة،مالئ غير المكقفية الظركؼ أف أك كاؼ غير أف الجيد

 مف كؿ عمى يؤثر فالعزك قدراتيـ، في انخفاض إلى فشميـ يعزكف سبب الفاعمية

 . الذات فاعمية في االعتقاد طريؽ عف كردكد األفعاؿ كاألداء، الدافعية،

 تعمؿ تحديات كالمتضمنة الكاضحة األىداؼ أف إلى تشير :المدركة األىداؼ نظرية  -ب

 تأثرىا مف أكثر الشخصي بالتأثير األىداؼ تتأثر كما لدافعية،ا العممية عمى تعزيز

 الدكافع كاألفعاؿ. بتنظيـ
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 أك الرضا :كىي الشخصي التأثير مف أنكاع بثالثة تتأثر األىداؼ عمى القائمة كالدكافع

عادة لميدؼ، المدركة الذات كفاعمية األداء، عف الشخصي الرضا عدـ  تعديؿ األىداؼ كا 

ألنفسيـ،  األفراد يضعيا التي األىداؼ تحدد الذات ففاعمية الشخصي، التقدـ عمى بناء

 مكاجيةمى ع كمثابرتيـ األفراد إصرار كدرجة كحميا، مكاجيتيا في المبذكؿ الجيد ككمية

 .التحديات مكاجية عند كبيرنا جيدنا يبذلكف الفاعمية مرتفعي فاألشخاص تمؾ المشكالت،

 سكؼ محددنا سمككنا أف تكقع طريؽ عف الدكافع ظيـتن عمى تعمؿ :جئالنتا تكقع نظرية  -خ

 ىذه إلى تكصؿ التي الخيارات مف الكثير كىناؾ معينة، بخصائص معينة يعطي نتيجة

 ألنيـ إلييا، التكصؿ يستطيعكف ال الفاعمية منخفضي األشخاص كلكف النتيجة المرغكبة،

 (.59: 6100)المصرم، الكفاءة بانعداـ عمى أنفسيـ يحكمكف

 AFFECIVE PROCESS لعممية الوجدانية:ا -3

تؤثر اعتقادات فاعمية الذات في كـ الضغكط كاإلحباطات التي يتعرض ليا األفراد في    

مكاقؼ التيديد، كما يؤثر عمى مستكل الدافعية، حيث إف األفراد ذكل اإلحساس المنخفضة 

ا رتيـ عمى إنجاز تمؾ بفاعمية الذات أكثر عرضة لمقمؽ، حيث يعتقدكف أف المياـ تفكؽ قد 

الميمة ، كما إنيـ أكثر عرضة لالكتئاب، بسبب طمكحاتيـ غير المنجزة، كاحساسيـ 

المنخفض بفاعميتيـ االجتماعية، كعدـ قدرتيـ عمى إنجاز األمكر التي تحقؽ الرضا 

الشخصي، في حيف يتيح إدراؾ فاعمية الذات المرتفعة تنظيـ الشعكر بالقمؽ كالسمكؾ 

ما مف المياـ الصعبة، عف طريؽ التنبؤ بالسمكؾ المناسب في مكقؼ االنسحابي 

 (.46: 6100)مصبح،
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 SELECTION PROCESS عممية اختيار السموك: -4

بأف فاعمية الذات )الكفاءة الذاتية(  تؤثر عمى عممية  (Bandura, 1995) ذكر باندكرا

لتي يقبؿ عمييا تتكقؼ عمى ما انتفاء السمكؾ، كأف عممية اختيار الفرد لألنشطة كاألعماؿ ا

يتكفر لدل الفرد مف اعتقادات ذاتية في قدرتو عمى تحقيؽ النجاح في عمـ محدد دكف غيره 

كأداء بصكرة مناسبة كما بيف بأف الدراسات تكصمت إلى أف األفراد الذيف لدييـ إحساس 

أنيا تشكؿ بانخفاض مستكل الفاعمية الذاتية ينسحبكف مف المياـ الصعبة التي يشعركف 

تيديدنا شخصينا ليـ حيث يتراخكف في بذؿ الجيد، كعمى العكس فإف اإلحساس المرتفع 

بفاعمية الذات يعزز اإلنجاز الشخصي بطريقة مختمفة، حيث أف الفرد ذك الثقة العالية في 

قدراتو يرل الصعكبات عمى أنيا تحدم يجب التغمب عميو ، كليس كتيديد يجب تجنبو، 

 (.61: 6100)المصرم،المعكقات ر الفشؿ، كيعزز مف جيده في مكاجية كيتخمص مف آثا

 مركز الضبط:-5

  تمييد:
 استحكذت كما التعمـ، مجاؿ في الميمة النظريات مف لركتر االجتماعي التعمـ نظرية تعتبر    

 فترة ففي مراحؿ، عبر مرت النظريات ىذه فكر تطكر كخالؿ العممية، األكساط ىتماـا عمى

 االجتماعي التعمـ نظرية ثنايا في كنما الخارجي – الداخمي الضبط مفيـك ظير تالسبعينيا

 كقد النظرية، ليذه المركزم أك الرئيسي المفيـك البعض يرل كما ُيعتبر ال أنو إال، Rotterلركتر

 تتبع التي التكقعات في النقصاف أك الزيادة حكؿ المستمرة المالحظات مف المفيـك ىذا ظير

ا المكقؼ طبيعة عمى اعتمادنا كذلؾ بانتظاـ تختمؼ أنيا ظير يثح التدعيـ،  أك صفة عمى كأيضن

 ربما متغير عمى ُمركزنا ركتر اىتماـ ككاف تدعيمو، يتـ الذم المعيف لمشخص نسبينا ثابتة سمة

 ضفىتُ  التي كالقيمة التكقعات مف ُيغير التدعيـ أف كيؼ عف تكقعاتنا تنقية في يساعد أك يصحح
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 يتبع التدعيـ أف الفرد ُيدرؾ كعندما أىمية، السمكؾ محددات أكثر عتبرتُ  كربما دعيـ،الت عمى

 عمى التدعيـ إدراؾ يتـ السمككيات، ىذه عمى كمية يعتمد ال كلكنو منو الصادرة السمككيات بعض

 ال كأنو أك أقكياء، آخريف كضبط سيطرة تحت كأنو أك القدر، أك الصدفة أك لمحظ نتيجة أنو

 الطريقة بيذه الكاقعة تفسير يتـ كعندما بو، المحيطة لمقكل الشديد التعقد بسبب بو لتنبؤا يمكف

ذا الخارجي، الضبط في اعتقاد :ىذا يسمى  أك سمككو عمى تعتمد الكاقعة أف الفرد أدرؾ كا 

 (.6119األش )    يالداخم الضبط في االعتقاد :ىذا يسمى نسبينا، الثابتة مكاصفاتو

 بط:مفيوم مركز الض

( في البيئة العربية كمنيا:  locus of controlتعددت المصطمحات لمفيـك مركز الضبط )     

، أصال مف  مركز التحكـ، مصدر الضبط، مركز الضبط، مكضع الضبط، كقد اشتؽ ىذا المفيـك

النظرية التعمـ االجتماعي. التي صاغيا في الخمسينات مف القرف الماضي العالـ جكلياف ركتر 

 (.65: 699ثعمي، )الخ

 البنية فالفرد ذك النفسية، الكجية مف المقصكد المعنى عف تكشؼ ال الترجمات ىذه كؿ أف غير

 الخارجية البنية النفسية ذك الفرد أما حكلو، مف كباألحداث سمككاتو في يتحكـ الداخمية النفسية

 مف داللة لترجماتأكثر ا الضبط مركز يككف كبذلؾ ، تدخؿ دكف بو كالمكاقؼ األحداث تتحكـ

 (.63: 6104)أحمد، السيككلكجية الناحية

( مف نظريتو في التعميـ االجتماعي ، كيقصد فيو Rotterمركز الضبط مفيكـ اشتقو العالـ  )   

الطريقة التي يدرؾ بيا الفرد أحداث التعزيز التي تحدث لو في حياتو ، كيرل "ركتر" أف مركز 

ة ييتـ بالمعتقدات التي يحمميا الفرد بخصكص أم العكامؿ الضبط كمتغير مف متغيرات الشخصي

األكثر تحمال لمنتائج في حياتو ، مف خالؿ إدراكو لمعالقة السببية بيف السمكؾ كنتيجتو كىذا ما 
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يجعؿ األفراد يختمفكف في تفسير معنى األحداث المدركة بالنسبة ليـ بسبب طبيعة التعزيز 

)أبك  ف أكثر مف تكرار السمكؾ الجديد إذا تـ تدعيمو ايجابيان المتكقع ليذه األحداث، فيـ يميمك 

 (.70: 6119سكراف،

(، بأف مركز الضبط يعني إدراؾ الفرد لمعالقة بيف سمككو، كما يرتبط بو 0998يشير سميماف )و

 (.66: 6104)أحمد، مف نتائج

عالقة بيف ( بأف مركز الضبط ىك االعتقاد الذم يدرؾ بو الفرد ال6113كيشير الشحكمي ) 

 (.58: 6119سمككو كما يترتب عميو مف نتائج يمكف أف تؤثر فيو )أبكسكراف،

 ما عمى بناء المينية، الدراسية أك الحياة في رتوراق لمصدر الفرد ؾراإد مدل بأنو الضبط مركز

 في كامنة ىي أـ خارجية، ظركؼ كأحداث عف صادرة النتائج ىذه كانت سكاء قدرات، مف لديو

 (.63:6104أحمد،) المبذكلة كجيكده اتوكقدر  ذاتو

 المفاىيم األساسية في نظرية التعمم االجتماعي لروتر:

 مفيـك كجية منيا انبثؽ أساسية متغيرات أربعة االجتماعي التعمـ عف نظريتو في ركتر قدـ

 :كىي الخارجي، – الداخمي الضبط

كيتضمف  التعزيز، جؿأ مف ما مكقؼ في ما سمكؾ حدكث إمكانية كىك :السموك احتمالية -0

االنفعالية  الفعؿ كردكد المفظية كالتعبيرات الخارجية، كالحركات االستجابات مف عريضة طبقة

 الطرؽ مف مختمؼ بعدد الفرد يستجيب أف كيمكف كاف، كضع أم في كالمعرفية،

 (.67: 6119)األش،
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لسمكؾ  ككظيفة يحدث ؼسك  معيننا تعزيزنا بأف الفرد لدل المكجكدة االحتمالية إنو :التوقع -2

أك  قيمة عف منتظـ بشكؿ مستقال التكقع كيككف معينة مكاقؼ أك مكقؼ في عنو يصدر معيف

 (.68: 6101)آماؿ، التعزيز أىمية

: كىي درجة تفصيؿ الفرد لحدكث تعزيز معيف عندما تتساكل قيمة التعزيز أو التدعيم -3

بأف التعزيز يرتبط بالتكقع ، فكمما زادت  إمكانية حدكث الخيارات أك البدائؿ األخرل ، كيتضح

درجة تفصيؿ الفرد لحدكث تعزيز معيف زاد تكقعو لمنجاح في كثير مف سمككياتو ، ككمما 

 (.33: 6118انخفضت الدرجة زاد التكقع بالفشؿ )الخثعمي،

بناء عمى التجارب  –: كىك البيئة الداخمية أك الخارجية التي تحفز الفرد الموقف النفسي -4

كي يتعمـ كيؼ يستخمص أعظـ إشباع في أنسب مجمكعة مف الظركؼ، فيك المحيط  -السابقة

النفسي الذم يستجيب فيو الفرد كالذم تحدده تصكرات الفرد، فالمكقؼ النفسي لو عدة معاف عند 

األفراد كىذه المعاني تؤثر في االستجابة، فمثال يمكف أف يككف لدل الفرد حاجة قكية لمعنؼ في 

معيف كلكنو ال يتصرؼ بعنؼ نتيجة لتكقعات التعزيز، كالمؤشرات المعقدة لكؿ مكقؼ مكقؼ 

ترتفع كتبرز في تكقعات األفراد لنتائج التعزيز السمككية كلمتسمسالت التعزيزية، كبالتالي إف 

اإلمكانية الكامنة ألف يحدث السمكؾ في مكقؼ نفسي محدد، تعتبر كظيفة لمتكقع بأف السمكؾ 

 (.67: 6119لى تدعيـ محدد في ىذا المكقؼ، كلقيمة ىذا التدعيـ) األش،سكؼ يؤدل إ
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 أبعاد مركز الضبط:

 : الداخمي الضبط فئة -1

يعبر عف العكامؿ الكامنة في اإلنساف كالذم يعتقد بأنيا مسؤكلة عما يحققو مف نجاح أك فشؿ ، 

كىـ يدرككف اف أفعاليـ  كاألشخاص الذيف يقعكف في ىذا البعد يطمؽ عمييـ فئة الضبط الداخمي

 (.06: 6101)شياب، كخصائصيـ تؤثر في شكؿ معيشتيـ كطريقيا

أف  يمكف التي كالصفات الخصائص مف بمجمكعة الداخمية الضبط كجية أصحاب كيتصؼ    

 التكجو الداخمي ذكم األفراد أف إلى ركتر أشار كقد المختمفة، كالنشاط السمكؾ مجاالت في تظير

 الذات كالتكافؽ مع العصابية، األعراض مف كالخمك االنفعالي كاالتزاف بالنفس ةالثق إلى يميمكف

 أجؿ مف كاالمتياز، كالتحمؿ التفكؽ تحقيؽ سبيؿ في كالمثابرة لمطمكح كيميمكف المجتمع، كمع

 أفكارىـ مع التي تختمؼ كاآلراء األفكار تقبؿ إلى كيميمكف النجاح، كتحقيؽ اليدؼ إلى الكصكؿ

 التفكير مجرل عمى تغيير بالقدرة كيتميزكف كاالعتقاد، الرأم في لمتصمب يميمكف الك  كآرائيـ،

 عقمية كفاية أكثر أنيـ كما كسيكلة، بسرعة جديدة اتجاىات إلى كتكجييو

 (.68: 6119لإلنجاز)األش، دافعية كأكثر دراسينا، كأداء أكاديمينا كتحصيال

(، يتميزكف بأنيـ أكثر قدرة 0991و المتكلي )فإف مركز الضبط الداخمي حسب ما أشار إليو نبي

عمى خمؽ انطباع ايجابي كيككنكف مشغكليف بكيفية تأثيرىـ في اآلخريف كتأثر اآلخريف بيـ، 

 (.67: 6104)أحمد، كأكثر إقداما كمغامرة كينظركف لممستقبؿ نظرة متفائمة

 فئة الضبط الخارجي:  -2

 كغير سيطرتيا أك نطاؽ تحكميا عف خارج السمكؾ يتبع الذم التدعيـ اف ترل التي الفئة كىي   

 كالقدر ذكاتيا )كالحظ خارج عكامؿ عف التدعيـ ناشئ ىذا اف ترل كلذلؾ سمككيا مع متسؽ
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بيا  التنبؤ يصعب عكامؿ أك األقكل النفكذ أك التأثير األشخاص ذكم كالصدفة( أك

 (.06: 6101)شياب،

أصحاب كجية الضبط الخارجية بمجمكعة  كعمى عكس ذكم التكجو الداخمي لمضبط، يتصؼ   

مف الخصائص كالصفات، حيث يميمكف إلى الشعكر بالنقص كعدـ الثقة بالنفس كالعصابية، 

كيرضكف بالكاقع كال يقبمكف المخاطرة، كال تكجد لدييـ الرغبة في المثابرة أك التحمؿ، كما يشعركف 

ف مف ضعؼ الدافعية لإلنجاز، كيميمكف بالممؿ كالتعب كعدـ الراحة كالتكتر النفسي، كما يعانك 

إلى السمبية العامة كقمة اإلنتاج، كضعؼ اإلحساس بالمسئكلية الشخصية عف نتائج ما يحدث 

 (.68: 6119)األش، ككنيـ يرجعكف الحكادث االيجابية أك السمبية إلى عكامؿ خارجية

 كما استخمصت الدراسات بػأف ىناؾ خصائص لذكم الضبط الخارجي منيا:

 يمتمككف سمبية عامة كقمة في المشاركة كاإلنتاج . -أ

 يرجعكف الحكادث اإليجابية كالسمبية إلى ما كراء الضبط الشخصي. -ب

 يفتقركف إلى األساس بكجكد قدرة داخمية . -ج

 (03: 6101تنخفض لدييـ درجة اإلحساس بالمسؤكلية عف نتاج أفعاليـ الخاصة )شياب، - د

 الداخمي الضبط ذكم األشخاص أف نجد عاـ أنو بشكؿ )  Aspiring, 2002كيشير اسبيرينج ) 

ا أكثر  يتمتعكف الذيف األشخاص فإف ككذلؾ الخارجي الضبط األشخاص ذكم أكلئؾ مف نجاحن

 فإنيـ معقكالن  الداخمي الضبط مف المقدار ذلؾ يككف أف الفشؿ عمى مكاقؼ في داخمي بضبط

ا أكثر سيككنكف  أنفسيـ عف تفاؤلية أكثر نظرة عمى بقكفي بذلؾ حياتيـ ألنيـ في نجاحن

ا معقكؿ عمى قدر اإلبقاء مف بد ال ذلؾ إلى كباإلضافة  مكاقؼ في الخارجي الضبط مف أيضن

 بحيث المعقكؿ الحد عف القدر ىذا يزيد أف أخطائنا عمى مف نتعمـ أف نستطيع حتى الفشؿ

 (.69: 6119)األش،  بنفسو الثقة عديـ الشخص يصبح
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كك الضبط الخارجي يعتقدكف أنيـ ال حكؿ ليـ كال قكة فيما يتعمؽ بسمككيـ، كيكاجيكف أف األفراد ذ

 (.67: 6104)أحمد، مشكالت في الحياة لنقص فاعميتيـ الذاتية
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 ثانيًا:

 الدراسات السابقة

 تيكال الدراسة بمتغيرات المرتبطة كالدراسات البحكث بعض الفصؿ ىذا في الباحث يتناكؿ   
 مف إليو تكصمت ما أىـ ذكر مع الدراسات ىذه الباحث يتناكؿ كسكؼ عمييا، االطالع لو أتيح
 ىذه تقديـ تـ كقد السابقة، كالدراسات البحكث مف الحالية الدراسة مكقع يتضح حتى نتائج

 كتـ تصنيفيا عمى النحك التالي: األحدث إلى األقدـ مف التاريخي لتطكرىا كفقا الدراسات
دراؾ أىمية العمؿ في مجاالت االرشاد كفعالية الذات ا تناكلت التي كالبحكث راساتالد -0

 .كمركز الضبط
 خصائياأل لدل إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد تناكلت التي كالبحكث الدراسات -6

 .النفسي
 فعالية الذات لدل األخصائي النفسي. تناكلت التي كالبحكث الدراسات -3
 كالبحكث التي تناكلت مركز الضبط لدل األخصائي النفسي.الدراسات  -4

 كيكضح السابقة كالبحكث الدراسات عمى بالتعميؽ الفصؿ ىذا في الباحث يقـك سكؼ كبعدىا
 .الحالية الدراسة في منيا االستفادة كيفية
 اكم الحالية، الدراسة ىدؼ ضكء في لمدراسة كضعيا تـ التي الفركض بتحديد الفصؿ ىذا كيختتـ

 .السابقة كالدراسات البحكث مراجعة مف الباحث استخمصو
 وفعالية الذاتالدراسات المتعمقة بإدراك أىمية العمل بمجاالت اإلرشاد   -1

 ومركز الضبط:

: بعنوان" فعالية الذات لدى المرشد النفسي (Mikinski,1993)دراسة ميكنسكي  -  

 تحار"المدرسي وعالقتيا بتدخمو لمنع تعرض الطالب لالن

ىدفت إلى معرفة العالقة بيف فعالية الذات كأداء المرشد النفسي، حيث تككنت عينة      

 مرشد نفسي مدرسي بكالية تكساس األمريكية  010الدراسة مف 

 كقد تـ تقييـ أداء المرشديف عف طريؽ التقدير الذاتي مف خالؿ استبياف ُأعد لذلؾ الغرض.
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، ريب كفعالية الذات اإلرشاديةكجكد ارتباط بيف التد ىقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلكل

الكقاية مف كجكد ارتباط مكجب بيف فعالية الذات لدل المرشد النفسي كأدائو في العمؿ عمى ك 

قد أظير المرشدكف ذكك الخبرة المتكسطة مستكيات أعمى في ، ك تعرض الطالب لالنتحار

 عمى.فعالية الذات مف المرشديف ذكم الخبرة األقؿ كاأل

: بعنوان" وجية الضبط وااللتزام الميني (Goodenough,1995)_ دراسة جودإنوف 

والتوقعات الرئيسية كمنبئات لمسموك في الميمة المينية واألداء الفعال لممرشدين 

 بالمدارس الثانوية".

ىدفت إلى تحديد المتغيرات الشخصية الداخمية كالمتغيرات البيئية المرتبطة بفعالية     

لمرشد كأدائو لممياـ المينية، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إجراء استطالع عمى عينة مف مرشدم ا

مدير  064مرشدنا ك  064المدارس كالمديريف بالمدارس الثانكية في فرجينيا ككاف عددىـ 

 مدرسة، كذلؾ لبحث االرتباطات كالمنبئات ألداء كفعالية المرشد.

داؿ ط االلتزاـ الميني كالتكقعات الرئيسية عمى نحك ارتبا حيث أشارت ىذه النتائج إلى   

، ميني عمى نحك داؿ بفعالية المرشدكارتبط أيضا االلتزاـ ال، بأداء المرشد لمميمة المينية

% 3أف ، ك شد كبأداء المرشد لمميمة المينيةككجد أف كجية الضبط غير مرتبطة بفعالية المر 

كجكد تناقض بيف ، ك ضةأف فعاليتيـ منخففقط مف مديرم المدارس قدركا المرشديف عمى 

المرشديف كالمديريف فيما يخص بتكقعات كأداء المياـ اإلدارية كالكتابية، كدعت نتائج ىذه 

 الدراسة إلى دعـ التكاصؿ بيف المرشديف كالمديريف فيما يتعمؽ بأداء ميمة المرشد.

الجتماعي والضغوط (: بعنوان" وجية الضبط والدعم ا(Pecoara,1997_ دراسة باكورا  

 المينية والرضا الوظيفي لدى األخصائي النفسي المدرسي".
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ىدفت إلى تحديد العالقة بيف كجية الضبط كالدعـ االجتماعي كضغكط المينة        

كالرضا الكظيفي عند األخصائي النفسي المدرسي، كفحص تأثير تمؾ المتغيرات عمى الرضا 

أخصائينا نفسينا مدرسينا بالكاليات المتحدة  668مف الكظيفي، كقد تككنت عينة الدراسة 

 األمريكية.

حيث كانت أداة الدراسة عبارة عف استبياف مف إعداد الباحث نفسو، كاستخدمت الدراسة     

أىمية دكر  ، كقد أشارت نتائج الدراسة إلىمعامؿ ارتباط بيرسكف في التحميؿ اإلحصائي

الضغكط الغير مباشرة كالدعـ االجتماعي ، ك لصراعمينية كالعالقات السمبية كاالضغكط ال

الكظيفي لألخصائي النفسي عف طريؽ الرئيس في العمؿ ككذلؾ زمالء العمؿ في الرضا 

ككذلؾ يكجد تأثير ، ة الضبط الداخمية كالرضا الكظيفيتكجد عالقة بيف كجي ،المدرسي

 اإلثارة كالخصكمة عمى الرضا الكظيفي.

(: بعنوان" العالقة بين فعالية الذات اإلرشادية (Lanneli,2000_ دراسة النيمي 

 وتوقعات النتائج وأداء المرشد النفسي"

كقد  ىدفت إلى تحديد العالقة بيف فعالية الذات اإلرشادية كأداء المرشد  النفسي،     

مقياس فعالية الذات لدل المرشد النفسي مف  باحث في الدراسة األدكات التاليةاستخدـ ال

مقياس تقييـ أداء المرشد النفسي )ككاف يطبؽ عمى ،ك Melchert et al,1995) )إعداد 

عينة المرشديف كما أجاب عميو مجمكعة مف المشرفيف ممف لدييـ خبرة في مجاؿ تقييـ أداء 

 المرشديف(.

تؤيد نتائج ىذه الدراسة إمكانية تطبيؽ نظرية فعالية  مف أىـ نتائج ىذه الدراسةككاف   

أشارت ك  ،فعالية الذات عمى التنبؤ باألداءرا في مجاؿ اإلرشاد النفسي كقدرة الذات لباندك 
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الدراسة إلى أف ارتباط فعالية الذات اإلرشادية باألداء أقكل في حالة تقييـ األداء مف كجية 

تكقعات النتائج ال تمثؿ متغيرنا ، ك ا في حالة تقييـ المشرفيف ألدائونظر المرشد نفسو عني

الية الذات اإلرشادية ك أداء المرشد النفسي، كيفسر الباحث ذلؾ بأنو رغـ أف كسيطنا بيف فع

تكقعات النتائج تمعب دكرنا ىامنا في زيادة دافعية المرشد النفسي لممشاركة في العممية 

 اإلرشادية كرغـ ارتباطيا بتكقعات الفعالية إال أف ارتباطيا بأداء المرشد النفسي غير داؿ.

( بعنوان" العالقة بين فعالية الذات لدى المرشد Mitcham, 2005_ دراسة ميتشام )

 المدرسي، ودوره المدرك والممارسة الفعمية".

دراكات      ىدفت  إلى التعرؼ عمى العالقة بيف فعالية الذات لدل المرشد المدرسي كا 

 096المرشد المدرسي المتخصص لدكره كالممارسة الفعمية، كتككنت عينة الدراسة مف 

ا مف الذيف حضركا مؤتمر لممرشديف عمى نطاؽ الكالية، كأجاب مر  شدنا مدرسينا متخصصن

المرشدكف المتخصصكف عمى استطالعيف مف تصميـ الباحث، كاف األكؿ استطالع 

بندنا ينطكم كؿ بند منيا عمى أربعة  61بندنا، كالثاني مككف مف  04ديمكغرافي مككف مف 

استجابة، كتتضمف االستبياف قائمة تتككف مف عشريف  81أسئمة لتككف االستجابات الكمية 

دكرنا لممرشد، كطرحت أربعة أسئمة لكؿ دكر، كذلؾ لتحديد إلى أم درجة يرتبط المرشديف 

المدرسييف باألدكار المختمفة، كدرجة فعالية الذات في أداء تمؾ األدكار، ككـ عدد المرات 

ية كالى أم مدل ستحسف التنمية المينية التي يؤدكف فييا أدكار محددة، كالممارسة الفعم

أدائيـ في األدكار المعتاد عمييا، كاستخدـ الباحث تحميؿ االنحدار المتعدد لمتأكد مف 

العالقات المكجكدة بيف فعالية الذات لدل المرشد المدرسي كدكره المدرؾ كالممارسة الفعمية، 

القة إيجابية بيف فعالية الذات كجكد ع، أىميا كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف مف
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المرتفعة التي يعايشيا المرشدكف المدرسيكف كالممارسة الفعمية ألدكارىـ، حيث كمما زادت 

 فعالية الذات لدييـ زاد أيضا أداؤىـ ألدكارىـ المختمفة.

، ـ المرشديفعداد كتدريب المرشديف المدرسييف في برامج تعميإ كاقترحت الدراسة تكصيات 

لتعاكف بيف برامج تعميـ المرشديف كبرامج اإلرشاد المدرسي في المدارس لتعزيز زيادة اك 

عمؿ تكصيات لمدراء المدارس كمدراء برامج ك د مف إدخاؿ النظرية في التطبيؽ، المزي

اإلرشاد المدرسي لالستفادة بشكؿ أفضؿ مف المرشديف المدرسيف المتخصصيف في 

 المدارس.

نوان" فعالية الذات ووجية الضبط المدركين لدى : بع(Huber,2007)_ دراسة ىوبر

 ."األخصائيين النفسيين بالمدارس

ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف فعالية الذات كالضبط المدركيف لدل الطالب الذيف      

يدرسكف عمـ النفس بالكمية ككذلؾ المتخصصيف العامميف، كاستمزمت ىذه الدراسة إعداد 

مشاركنا، ككاف غالبية  697كتككنت عينة الدراسة الكمية مف  مقياس لفعالية الذات،

% مف المشاركيف  38،31% باإلضافة إلى ذلؾ كاف  81،5المشاركيف مف اإلناث بنسبة 

% مف المتخصصيف  58،41ىـ طالب دراسات عميا في تخصص عمـ النفس بالكمية، ك 

فعالية الذات المسمى  العامميف، كجمعت البيانات مف خالؿ استبيانات، كأظير مقياس

اختبار ىكبر لفعالية الذات لدل األخصائييف النفسييف بالمدارس خصائص سيككمترية قكية 

 .(1٩91كاتساؽ داخمي عالي )أكبر مف 

كجكد فركؽ بيف طالب الدراسات العميا كالمينييف العامميف في فعالية  ككشفت النتائج عف  

ؽ دالة في ثالثة مف خمسة مقاييس فرعية مف أظيرت تحميالت التبايف كجكد فرك ك  ،الذات
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لـ تكجد فركؽ بيف ، ك دل األخصائييف النفسييف بالمدارساختبار ىكبر لفعالية الذات ل

المتخصصيف الذيف يمارسكف اإلرشاد بالمدارس كطالب الدراسات العميا في تخصص عمـ 

كجكد عالقة ك  ،ما قيس مف خالؿ مقياس كجية الضبطالنفس المدرسي في الضبط المدرؾ ك

 ارتباطية دالة بيف المقاييس الفرعية بمقياس فعالية الذات كالضبط المدرؾ.

( في  أداء الدور الوظيفي وعالقتو بفعالية الذات ووجية الضبط 2009دراسة األش ) -

 وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى المرشدين النفسيين في سورية.

أداء الدكر الكظيفي كفعالية الذات ككجية الضبط  ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف     

 044كبعض المتغيرات الديمكغرافية لدل المرشديف النفسييف في سكرية، كتككنت العينة مف 

، ظيفي لممرشد النفسي اعداد الباحثمقياس الدكر الك  ا نفسينا، كتضمنت أدكات الدراسةمرشدن 

( ترجمو عيد (Lent et al,2003كف كمقياس فعالية الذات اإلرشادية، دراسة لنت كآخر 

(، كأظيرت 0986جمو كفافي)( كتر 0966كمقياس كجية الضبط اعدا ركتر) (6116الجكاد)

الداخمي  كجكد عالقة ارتباطية بيف أداء الدكر الكظيفي كفعالية الذات ككجية الضبط النتائج

مي، الخبرة، ؤىؿ العمكجكد فركؽ بيف المرشديف كفقنا لمتغيرات )الم، ك لدل المرشديف النفسييف

عدـ كجكد فركؽ كفقنا لمتغيرات )النكع، الحالة االجتماعية، مكقع ، ك مكاف العمؿ، التخصص(

     المدرسة، نكع المدرسة(.

ألىمية العمل في المجاالت  األخصائيين النفسيين الدراسات المتعمقة بإدراك -6

 اإلرشادية:

كات الدور الوظيفي الفعمية والمأمولة : بعنوان" إدرا(Roberts,1970)_ دراسة روبرت 

 لألخصائيين النفسيين المدرسيين من وجية نظرىم".
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ىدفت إلى التعرؼ عمى الدكر الكظيفي الكاقعي كالدكر الكظيفي المأمكؿ لدل     

تأكيد  ج كاف مف أىميااألخصائييف النفسييف المدرسيف، كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائ

يا المدرسييف عمى كجكد اختالؼ في الكظائؼ التي يقكمكف باألخصائييف النفسييف 

ع بيا كؿ أخصائي نفسي كجكد فركؽ في الكيفية التي يكز ، كالمسؤكليات التي يضطمعكف بيا

في كجكد اختالؼ بيف كجيات نظر األخصائييف النفسييف فيما يتعمؽ بكظائفيـ ، كقتو كجيده

فسيكف أنو يجب عمييـ المشاركة في المزيد كما ذكر األخصائيكف الن، ظؿ الظركؼ المثالية

 مف األنشطة.

: بعنوان" دور األخصائيين النفسيين المدرسيين (Raykovitz,1985)_ دراسة رايكوفيتز

 في المدارس الثانوية".

ىدفت إلى التعرؼ عمى مدركات األخصائييف النفسييف المدرسييف لدكرىـ في المدارس      

الفركؽ في الدكر الكظيفي بيف الكاقع كالمأمكؿ، كشممت عينة  الثانكية، ككذلؾ التعرؼ عمى

يقكـ األخصائي  أف مف أىـ نتائج ىذه الدراسةأخصائينا نفسينا مدرسينا، ككاف  034الدراسة 

،  تقديـ المشكرة، التدخؿ النفسي باألنشطة اإلرشادية حسب أىميتيا كاآلتي: القياس كالتقييـ،

ي عناصر الدكر المثالي عمى أنيا تقديـ االستشارة النفسية يدرؾ األخصائي النفسي المدرسك 

كالتدخؿ كتقديـ خدمات الصحة النفسية في المدارس الثانكية، كبشكؿ أقؿ أنشطة القياس 

% مف أفراد العينة بأنيـ يقضكف معظـ كقتيـ في أنشطة  75كأنشطة اإلدارة.  كقد أشار 

أشاركا أيضا إلى المشكالت الدراسية األكثر تكرارا القياس كاإلدارة كتقديـ االستشارة النفسية، ك 

في المدارس االبتدائية، بينما كانت المشكالت السمككية كاالنفعالية األكثر تكرارا في المدارس 

 الثانكية.
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(: بعنوان "دور المرشد التربوي في  1988_ دراسة سيام أبو عيطة، بتول الرفاعي ) 

          اديمية والمينية والنفسية في المرحمة الثانوية".تحقيق أىداف العممية التربوية األك

ككاف اليدؼ مف الدراسة التعرؼ عمى آراء المديريف كالمرشديف التربكييف في المرحمة      

الثانكية حكؿ درجة حاجة طالب الثانكم مف األنشطة اإلرشادية كدرجة مساىمة المرشد 

مرشدا  63مديرنا كمديرة، ك  00ينة الدراسة التربكم في تحقيؽ ىذه األنشطة، كقد شممت ع

حيث استخدمت الباحثة استمارة حكؿ مدل حاجة طالب الثانكية لمخدمات  كمرشدة

 اإلرشادية.

تأكيد معظـ المديريف كالمرشديف عمى حاجة  ج التي أشارت إلييا ىذه الدراسةككانت النتائ   

كالنفسية كجاءت الحاجات األكاديمية في الطالب إلى األنشطة اإلرشادية األكاديمية كالمينية 

 الدرجة األكلى، كأكد معظـ أفراد العينة أف المرشد يعمؿ عمى تحقيؽ ىذه األنشطة.

( بعنوان " إدراك المرشدين التربويين ألىمية العمل في 2005دراسة السفاسفة ) -

 مجاالت اإلرشاد) النمائي والوقائي والعالجي( في بعض المدراس األردنية"

ىدفت إلى الكشؼ عف ادراؾ المرشديف التربكييف ألىمية العمؿ في مجاؿ االرشاد )    

النمائي كالكقائي كالعالجي(، كممارستيـ لمعمؿ في ىذه المجاالت، حيث قاـ الباحث بإعداد 

مقياس لقياس إدراؾ المرشديف ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد المختمفة كممارستيـ لمعمؿ 

مرشدان كمرشدة في المدراس الحككمية  036ت، كتككنت عينة الدراسة مف في ىذه المجاال

أف إدراؾ المرشديف التربكييف ألىمية  األردف، حيث أشارت النتائج إلىفي إقميـ الجنكب ب

أف ممارسة المرشديف التربكييف لمعمؿ في ، الت اإلرشاد المختمفة كاف عاليان العمؿ في مجا

ت جيدة، فيي عالية في المجاؿ النمائي كمقبكلة في المجاليف مجاالت اإلرشاد المختمفة كان
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كأف لـ يكف لمتغير الجنس كالخبرة ، كالعالجي، كلـ تصؿ لمستكل الطمكحالكقائي 

كالتخصص كالتفاعؿ بينيـ أثر في إدراؾ المرشديف ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد 

 المختمفة. 

 :اديةاإلرش بفعالية الذاتالدراسات المتعمقة  -3

"العالقة بين فعالية الذات اإلرشادية  ان:: بعنو  (Forest,1998)_ دراسة فورست  

 والضغوط المينية والمشكالت الشخصية واستراتيجيات المواجية الشخصية"

حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير ضغكط العمؿ عمى فعالية الذات        

مرشدان نفسيان مدرسيان في كالية ميسكرم األمريكية  77 االرشادية، كتككنت عينة الدراسة مف

مقياس ، ك مقياس فعالية الذات اإلرشاديةعف المستخدمة في الدراسة عبارة ككانت األدكات 

 لضغكط العمؿ كاستراتيجيات حؿ المشكالت مف إعداد الباحث.

البة بيف كجكد عالقة ارتباطية سسة إلى عدة نتائج كاف مف أىميا كقد تكصمت الدرا   

كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف فعالية الذات ، ك ية الذات اإلرشادية كضغكط العمؿفعال

 .يستخدميا التي المشكالت حؿ استراتيجيات فعاليةاإلرشادية كمدركات المرشد النفسي عف 

(  بعنوان " دراسة مسحية لتقييم فعالية الذات المدركة (King,1999_ دراسة كينج  

ين النفسيين في المدارس الثانوية فيما يتعمق بقدرتيم في التعرف عمى لدى المرشد

 ."الفعالية بيذه المرتبطة والعوامل لالنتحار المعرضينالطالب 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ فعالية الذات اإلرشادية في التعرؼ عمى الطالب        

مت الدراسة مدرسيان، كقد تكص مرشدان نفسيان  086المعرضيف لالنتحار، كشممت عينة الدراسة 



 
 

53 
 

معظـ المرشديف النفسييف يعتقدكف أف مف أدكارىـ التعرؼ عمى الطالب أف إلى النتائج 

المعرضيف لالنتحار، ككانت نسبة المرشديف الذيف يعتقدكف أنيـ يستطيعكف التعرؼ عمى 

ت المرتفعة كجكد عالقة ارتباطية بيف فعالية الذا، ك الء الطالب كاحد مف بيف كؿ ثالثةىؤ 

لدل المرشديف النفسييف في المدارس مع بعض العكامؿ المكجكدة في بيئة المدرسة، 

 كمساعدة المعمميف كالعمؿ كفريؽ في حؿ المشكالت.

عمى أداء الميارات  والخبرة بعنوان" اثر فعالية الذات (Reese,1999)_ دراسة ريس 

 اإلرشادية" 

عمى أداء الميارات اإلرشادية  كالخبرة الية الذاتىدفت الدراسة إلى معرفة أثر فع        

لدل المرشديف النفسييف في المدارس، كالفركؽ في الفعالية الذاتية تبعنا لبعض المتغيرات، 

مرشدنا نفسينا مدرسينا، كقد حصؿ الباحث عمى استجابات  070كتككنت عينة الدراسة مف 

لذات في بؽ عمييـ مقياس فعالية اجمسة إرشادية خضعكا ليا، ككما ط 06المرشديف خالؿ 

كجكد ارتباط بيف الخبرة كفعالية الذات كاف مف أىـ نتائج الدراسة ك ، أداء الميارات اإلرشادية

ككانت ة، مى مف الذككر في األداء اإلرشادياإلرشادية، كما حصمت اإلناث عمى درجات أع

رشادية مف ذكم الخبرة درجات المرشديف ذكم الخبرة المتكسطة أعمى في فعالة الذات اإل

 األقؿ كاألعمى.
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مقياس فعالية  وصدق ( بعنوان " تطوير(Lent et al,2003_ دراسة لنت وآخرون 

 الذات في أداء األنشطة اإلرشادية".

فعالية الذات اإلرشادية في أداء األنشطة أك المياـ  قياس تطكير كصدؽ ككانت بيدؼ    

طالبنا مف قسـ عمـ النفس  345ككنت عينة الدراسة مف التي يقكـ بيا المرشد النفسي، كقد ت

 كمف طالب الدراسات العميا في اإلرشاد النفسي كمف األخصائييف النفسييف المدرسييف. 

 :م قامكا بإعداده األدكات التاليةكقد استخدـ الباحثكف في ىذه الدراسة باإلضافة لممقياس الذ

 (.(Leong et al,1991مقياس االىتماـ باألنشطة اإلرشادية،

 (.(Larson et al,1992قائمة فعالية الذات اإلرشادية   -

 .(Crowne et al,1964)مقياس المرغكبية االجتماعية   -

 مقياس األىداؼ المينية كتكقعات النتائج )إعداد الباحثيف في ىذه الدراسة(. -

 ية كىيالذات اإلرشاد كجكد ثالثة أبعاد رئيسية لفعاليةلى قد أشارت نتائج ىذه الدراسة إك   

فعالية الذات في أداء ميارات المساعدة: كتشمؿ ك  ،لذات في إدارة الجمسة اإلرشاديةفعالية ا

فعالية الذات في التعامؿ مع ك  ،االستبصار كميارات األداء ميارات االستكشاؼ كميارات

ة في كجكد فركؽ بيف أفراد العين، ك شمؿ صراع العالقة كمحنة المسترشدالتحديات: كت

كجكد عالقة ، ك التدريب كالخبرة في مجاؿ اإلرشاددرجات المقياس ترجع إلى مستكل 

، دية كمقياس المرغكبية االجتماعيةارتباطية ضعيفة بيف درجات مقياس فعالية الذات اإلرشا

كجكد ارتباط بيف درجات مقياس فعالية الذات اإلرشادية كاالىتمامات المينية كتكقعات ك 

 النتائج.
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( بعنوان" فعالية الذات اإلرشادية لدى األخصائي النفسي  2006اسة عبد الجواد ) در _ 

 المدرسي وعالقتيا ببعض عوامل المناخ المدرسي".

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى فعالية الذات اإلرشادية لدل األخصائي النفسي         

أخصائينا  069دراسة مف المدرسي كعالقتيا بعكامؿ المناخ المدرسي، كقد تككنت عينة ال

نفسينا مدرسينا مف محافظات الفيكـ كبني سكيؼ كالقاىرة كالجيزة، كلقد استخدـ الباحث 

 األدكات التالية:

 (,Lent, Hill, Hoffman  2003 مقياس فعالية الذات اإلرشادية مف إعداد ) -0

 استبياف المناخ المدرسي: ) إعداد الباحث(. -6

كد ارتباط مكجب بيف فعالية الذات اإلرشادية لدل األخصائي كج ككانت نتائج الدراسة

كجكد فركؽ في فعالية ، ك سةالنفسي المدرسي كمدركاتو عف عكامؿ المناخ السائد في المدر 

الذات اإلرشادية كفي مدركات األخصائييف النفسييف عف المناخ المدرسي ترجع لمستكل 

، مستكل األعمى مف التدريب كالخبرةذكم الالتدريب كالخبرة، كلصالح األخصائييف النفسييف 

مكانية التنبؤ بفعالية الذات اإلرشادية لدل األخصائي النفسي المدرسي مف خالؿ مستكل ك  ا 

 التدريب كالخبرة لديو كمدركاتو عف عكامؿ المناخ السائد في المدرسة.

 الدراسات المتعمقة بمركز الضبط -3

لدى المرشدين والمرشدات )دراسة  ( بعنوان " التحكم الذاتي2012دراسة عمي )_

 ميدانية(".
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ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس التحكـ الذاتي لدل المرشديف كالمرشدات كمعرفة الفركؽ في    

 611التحكـ الذاتي عمى كفؽ متغير النكع )ذككر _ إناث(، كقد تككنت عينة الدراسة مف 

متحكـ الذاتي، ككشفت النتائج ( ل6100مرشد كمرشدة، كقدـ استخدـ الباحث مقياس الشالؿ)

أف المرشديف كالمرشدات يتمتعكف بمستكل جيند مف التحكـ الذاتي، كأنو ال تكجد فركؽ بيف 

 الذككر كاالناث في التحكـ الذاتي.

( بعنوان "موقع الضبط وعالقتو بمتغير الجنس وسنوات الخبرة 2010دراسة شياب )_

 نوى"لدى المرشدين التربويين في مركز محافظة ني

 محافظ مركز التربكييف في المرشديف لدل الضبط مكقع عمى التعرؼ البحث استيدؼ   

المتغيرات كالجنس كالخدمة الكظيفية، كقد تككنت عينة الدراسة مف  ببعض كعالقتو نينكل

) ( لمركز الضبط0954س ركتر كآخريف)مرشد كمرشدة، كقد استخدمت الباحثة مقيا 011

(، ككشفت النتائج أف مكقع الضبط 6110مترجـ مف قبؿ مكسى )الداخمي _ الخارجي(،كال

لدل المرشديف التربكييف كاف داخميا ،كأنو يكجد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في مركز الضبط، 

 سنة. 05ككذلؾ يكجد فرؽ داؿ لصالح ذكات الخدمة األكثر مف 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 الدراسة الحالٌة، بمتغٌرات المرتبطة السابقة الدراساتو للبحوث السابق العرض من ٌتضح    

والمتغٌرات  إدراك أهمٌة العمل فً مجاالت اإلرشاد بدراسة الباحثٌن لدى واضح اهتمام وجود

من  العدٌد هناك وكان العالمً، أو اإلقلٌمً أو المحلً المستوى على سواء به، المرتبطة

 من والكثٌر له النفسٌة والخصائص والسمات لنفسًا األخصائً تناولت التً والبحوث الدراسات

 وثٌقة الصلة والدراسات البحوث تناول على عرضه فً الباحث اقتصر وقد األخرى، المتغٌرات

 لإلخصائً إدراك أهمٌة العمل فً مجاالت اإلرشاد فً تمثلت والتً الحالً، البحث بمجال
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 لدى الضبط ومركز الذات الٌةوفع الدور، هذا فً تؤثر التً وبعض المتغٌرات النفسً

 .النفسً األخصائً

 نخلص أن األخصائً النفسً حول السابقة والبحوث للدراسات العرض ذلك خالل من ونستطٌع

 :التالٌة الرئٌسٌة النقاط إلى

إدراكأهميحالعملفي مىضىع في تحثد والتي والعزتيح مىها األجىثيح الساتقح الذراساخ إن -1

قليلحفي لىمائيوالىقائيوالعالجي(وفعاليحالذاخاالرشاديومزكزالضثطمجاالخاإلرشاد)ا

 .الذراسح لهذي أهميح يعطي مما ،)حذودعلمالثاحج(

 واألسالية واألدواخ اإلجزاءاخ واحيح مه والعزتيح األجىثيح الذراساخ مه الثاحج استفاد  -4

 حيج ( 2005 ) السفاسفح دراسح مىها ، الذراسح أداج تىاء أجل مه المستخذمح اإلحصائيح

( حٌث 2009) دراسته، وكذلك دراسة األش أداة من جزء على دراسته بناء فً الباحث اعتمد

( ، ودراسة شياب Lent et al,2003استخدم الباحث مقٌاس فعالٌة الذات اإلرشادٌة )

  ( حيث استخدم الباحث مقياس مركز الضبط لألخصائيين النفسيين.2010)

 المرشد لدى الذات فعالٌة بٌن موجب ارتباط وجود إلى الدراسات بعض نتائج تتوصل -3

 .Mikinski,1993 ،Mitcham, 2005  الوظٌفً لدوره وأدائه النفسً

فً المدرسة  العاملٌن قبل من اٌجابً اتجاه وجود Goodnough,1995  دراسة أظهرت -4

 وتقدٌم االستشارة نفسٌة والسلوكٌة،ال المشكالت عالج فً المدرسً النفسً األخصائً دور نحو

 المدرسة. فً وللعاملٌن األمور ألولٌاء

على أثر فعالٌة الذات والخبرة على المهارات اإلرشادٌة، Reese, 1999 وأظهرت دراسة  -5

 ة.كما حصمت اإلناث عمى درجات أعمى مف الذككر في األداء اإلرشادي

 فً على فعالٌته وتؤثر المدرسً النفسً لمرشدا تواجه التً والتحدٌات العوائق بعض وجود -6

 للمرشد التدرٌب المتخصص نقص العمل، وأعباء ضغوط زٌادة: مثل اإلرشاد خدمات تقدٌم

 للمرشد ضعٌف بشكل المدراء الداعمٌن بعض ووجود والتقٌٌم، القٌاس أدوات ونقص النفسً،

 . Peters, 1987; Steindorf,2000)) النفسً فً دراسة
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إدراك أهمٌة العمل فً  فً واإلناث الذكور بٌن فروق وجود إلى الدراسات بعض أشارت -7

 أشارت بٌنما ، دراسة أكدت حٌث، العمل فً أطول وقتا ٌمضون الذكور المجاالت اإلرشادٌة أن

 األداء فً األفضل هم اإلناث أن Reese, 1999 (،2005السفاسفة ) إبراهٌم محمد دراسة

شومان  زٌاد دراسة نتائج أظهرت أخرى جهة ومن. المهنً موالن فً اإلرشادي واألعلى

 تعزى النفسٌٌن للمرشدٌن الوظٌفً األداء مستوى فً فروق وجود عدم 2009( واألش2008)

 .النوع لمتغٌر

 ,Goodnough دراسة أظهرت الضبط، وجهة وبٌن لدوره المرشد أداء بٌن للعالقة بالنسبة -8

 توصلت بٌنما ، للمهمة المهنٌة وبأدائه المرشد بفعالٌة مرتبطة غٌر الضبط وجهة أن 1995

 والضبط الذات فعالٌة بٌن ارتباطٌة موجبة عالقة وجود إلى Huber,2007 دراسة نتائج

 ٌمارسون الذٌن المتخصصٌن بٌن وجود فروق عدم إلى أٌضا الدراسة وتوصلت المدرك،

الضبط،  وجهة فً المدرسً نفسال علم تخصص العلٌا فً الدراسات وطالب بالمدارس اإلرشاد

إلى وجود ارتباط بٌن بٌن وجهة الضبط الداخلٌة وفعالٌة  2009بٌنما توصلت دراسة اإلش 

تكجد عالقة بيف كجية الضبط الداخمية  أنيا Pecoara, 1997 دراسة  كذلكالذات اإلرشادٌة، و

لدل األخصائييف  فيككذلؾ يكجد تأثير اإلثارة كالخصكمة عمى الرضا الكظي، كالرضا الكظيفي

 النفسييف.

و دراسة 2012أما بالنسبة لمركز الضبط لدى األخصائٌٌن النفسٌٌن أظهرت دراسة علً  -9

 أن توجد لدى األخصائٌٌن النفسٌٌن مركز ضبط داخلً. 2010شهاب

 دراسة ومنها: اإلرشادٌة الذات لفعالٌة مقٌاس إعداد الدراسات من العدٌد هدف كان  -10

Lent et al, 2003، Larson et al, 1992 

 :وهً اإلرشادٌة الذات لفعالٌة رئٌسٌة أبعاد عدة وجود إلى الدراسات هذه وأشارت

 تحدٌد قدرته على فً النفسً المرشد ثقة وٌتناول: اإلرشادٌة العملٌة فً بالقٌام الذات فعالٌة -أ

 .تحقٌقها على والعمل لحلها أهداف ووضع المسترشد مشكلة

 :اإلرشادٌة الجلسة إدارة فً ذاتال فعالٌة -ب
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 ومهارات االستبصار االستكشاف مهارات وتشمل: المساعدة مهارات أداء فً الذات فعالٌة -ج

 .األداء ومهارات

 .المسترشد ومحنة العالقة صراع وتشمل: التحدٌات مع التعامل فً الذات فعالٌة -د

 مع البعد التعامل هذا وٌتضمن: ةالصعب المسترشد سلوكٌات مع التعامل فً الذات فعالٌة -ه

 .االنتحار محاولة أو اإلدمان مثل صعبة مشكلة لدٌه الذي المسترشد

 اجتماعٌة طبقةأو  ثقافة من مسترشدٌن مع المرشد تعامل البعد هذا وٌتناول: الثقافٌة الكفاءة -و

 .المرشد عن تختلف

إلدراك أهمٌة العمل  الفهم تعمٌق فً السابقة والدراسات البحوث مراجعة من الباحث استفاد وقد

 أبعاده على والتعرف لإلخصائٌٌن النفسٌٌن فً مجاالت اإلرشاد) النمائً والوقائً والعالجً(

اإلرشادٌة ومركز الضبط، ومدى تأثر إدراك أهمٌة العمل  الذات بفعالٌة ارتباطه ومدى المختلفة

 فً مجاالت اإلرشاد ببعض المتغٌرات الدٌموغرافٌة.

 :ٌلً ما فً السابقة والبحوث الدراسات عن الحالٌة الدراسة وتختلف

 إدراك أهمٌة العمل فً مجاالت اإلرشاد التً األولى الدراسة كونها العٌنة، خصوصٌة -

 ومركز الذات اإلرشادٌة فعالٌة بمتغٌرات وعالقته فً سلطنة عمان النفسٌٌن لألخصائٌٌن

 .الدٌموغرافٌة وبعض المتغٌرات الضبط

 ( فً عدم وجود ارتباط بٌن فعالٌة الذات ومركز الضبط.2009لف مع دراسة األش )تخت  -

( 2005وتختلف فً المتغٌرات الدٌموغرافٌة بالنسبة لمتغٌر) النوع( مع دراسة السفاسفه ) -

( وأما بالنسبة لمتغٌر )مكان العمل( فقد اختلف مع دراسة األش 1999ودراسة رٌس )

(2009 .) 
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لثالفصل الثا  
جراءاتيامنيجية الدراسة     وا   

 منيجية الدراسة

 مجتمع الدراسة

 عينة الدراسة

 أدوات الدراسة

 خطوات الدراسة

 االساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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 الفصل الثالـــــــــث

جراءاتيامنيج ية الدراسة وا   

 عمييا، أجريت لتيا عينةلممجتمع كال ككصفنا الحالية الدراسة منيج الفصؿ ىذا يتضمف    

 اتبعت التي اإلجرائية الخطكات ككذلؾ البيانات، تحميؿ في المستخدمة اإلحصائية كاألساليب

 .الدراسة تنفيذ في

 منيج الدراسة:

استخدـ في ىذه الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي ، ألنو المناسب في حساب       

 كفعالية الذات اإلرشاديةمجاؿ اإلرشادم  االرتباط بيف المتغيرات ) إدراؾ أىمية العمؿ في ال

 سنكات الديمكغرافية :)النكع، بالمتغيرات عالقة كؿ متغير ط( ككذلؾ دراسةكمركز الضب

الخبرة، مكاف العمؿ ،الحالة االجتماعية، مكقع المدرسة: قرية/ مدينة، نكع المدرسة: تعميـ 

 أساسي/ ما بعد األساسي(.

 مجتمع الدراسة: 

 أخصائي كأخصائية 689سمطنة عماف كبمغ عددىـ ئيكف النفسيكف بمدارس ىـ األخصا    

 من الذكور. 91إناث و 198
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 عينة  الدراسة:

الشرقية  ةحافظة مسقط كمحافظتتككف عينة الدراسة مف جميع األخصائييف النفسييف بم    

   أخصائي كأخصائية. 91كعددىـ جنكب كالشرقية شماؿ 

 دراسة عمى المحافظات الثالثتكزيع مجتمع ال( 0جدكؿ )

محافظة الشرقية  محافظة مسقط م
 جنوب

محافظة الشرقية 
 شمال

 المجموع

 23 3 10 10 ذكور

 67 12 34 21 إناث

 90 15 44 31 المجموع

 

 أدوات الدراسة:

 :تعتمد الدراسة عمى ثالثة مقاييس

 (.6115مسفاسفة )ل مقياس إدراؾ المرشد التربكم -0

 أ_ كصؼ المقياس:

قاـ الباحث باستخداـ مقياس إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد المختمفة )النمائي    

إدراؾ يقيس ( حيث أف ىذا المقياس 6115لسفاسفة )ا عبدالرجمف محمدكالكقائي كالعالجي( 

ككذلؾ األخصائي النفسي ألىمية العمؿ في ىذه المجاالت )النمائي كالكقائي كالعالجي( 

النفسييف  األخصائييفحيث أستخدـ الباحث القسـ األكؿ كىك إدراؾ  ،ممو مدل تكافرىا في ع

ف لممجاؿ النمائي إ ،( فقرة41حيث يتككف المقياس مف ) ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد،
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كالمجاؿ ( 66إلى  05( فقرة مف )06كقائي )كالمجاؿ ال( 04إلى  0( فقرة مف )04)

( 0بارات كالفقرات نفسيا في القسميف ) ممحؽالع فأك  (،41إلى  67( فقرة مف)04لعالجي )ا

كيككف تصحيح المقياس ( ،6، أما المقياس المستخدـ في ىذه الدراسة لمقسـ األكؿ )ممحؽ

كأما ، تيف( ،كبدرجة قميمة )درجة كاحدة(بدرجة كبيرة )ثالث درجات( ،كبدرجة متكسطة )درج

 يضـ ثالث مستكيات : بالنسبة لمعيار تحديد المستكل 

 (.1.66-1(، منخفض )(2.3-1.67(، متكسط 3-2.36مرتفع )

 ب_ صدؽ المقياس:

التربكية كالنفسية في جامعة نزكل  العمـك في  الخبراء مف مجمكعة عمى المقياس تـ عرض   

 الظاىرم الصدؽ مف لمتأكد ، (0ممحؽ رقـ ) كجامعة السمطاف قابكس )مركز اإلرشاد الطالبي(

، حيث لـ يتـ التعديؿ إال في بعض لإلخصائييف النفسييف مالئمتيا الفقرات كمدل صالحية كمدل

 لقبكؿ الفقرات. % 81 اتفاؽ نسبة كاعتماد  الكممات التي تناسب البيئة العمانية،

 ج_ ثبات المقياس:

( أخصائي 31كركنباخ عمى عينة) -استخدـ الباحث لحساب ثبات المقياس طريقة ألفا

( حيث بمغت معامؿ الثبات 91مف مجتمع الدراسة )كائيان تـ اختيارىـ عشكأخصائية نفسية 

 .مرتفع ت( كىك معامؿ ثبا926.لممقياس )

 مقياس فعالية الذات اإلرشادية:  -6

 كصؼ المقياس: - أ
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، كقد (Lent; Hill; Hoffman, 2003)ىيؿ كىكفماف لنت ك  قاـ بإعداد ىذا المقياس   

ى لكييدؼ المقياس إ(، 6116الجكاد )ترجمو إلى العربية كقننو عمى البيئة المصرية  عبد 

مدل ثقة المرشد النفسي في قدرتو عمى القياـ بالعممية اإلرشادية، كتتككف  التعرؼ عمى

عبارة تتضمف كؿ منيا ميمة أك ميارة إرشادية كيطمب مف  40الصكرة النيائية لممقياس مف 

يد إلى أم مدل المفحكص تحديد مدل ثقتو في قدرتو عمى تأدية كؿ ميمة بنجاح أك تحد

يعتقد أنو يمتمؾ الميارة المطمكبة لتأدية ىذه الميمة كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى متصؿ 

يتراكح بيف الثقة الكاممة كانعداـ الثقة، كعبارات المقياس مكزعة عمى ثالثة أبعاد رئيسية، 

إدارة  -ميارة األداء -ميارة االستبصار -تتضمف ست عكامؿ كىي: ميارة االستكشاؼ

 المقياس أبعاد عمى مكزعة كالعبارات، محنة المسترشد -صراع العالقة -يةلجمسة اإلرشادا

 :يمي كما

 كما مكزعة عبارة 05 البعد ىذا كيتضمف: المساعدة ميارات أداء في الذات فعالية: أكالن 

 :يمي

 .(35،69،63،01،6) كأرقاميا عبارات،(5)  كتتضمف: االستكشاؼ ميارات -0

 (.36،68،66،00،0) كأرقاميا عبارات،( 5)  كتتضمف: االستبصار ميارات-6

 (.40،39،38،06،03) كأرقاميا عبارات،( 5)  كتتضمف: األداء ميارات -3

 ىي عبارات(  01)  البعد ىذا كيتضمف: اإلرشادية الجمسة إدارة في الذات فعالية: ثانينا

 (.41،34،36،64،60،61،05،9،8،3) أرقاـ

 :كاآلتي مكزعة عبارة 06 البعد كيتضمف: التحديات مع امؿالتع في الذات فعالية: ثالثنا
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 :كأرقاميا  عبارات،(  01)  كتتضمف: العالقة صراع -１

 (37،33،31،67،65،08،04،06،6،5.) 

 : كأرقاميا عبارات،( 6)  كتتضمف: المسترشد محنة -6 

 (30،66،09،07،7،4.) 

 صدؽ المقياس:ب_ 

التربكية كالنفسية في جامعة نزكل  العمـك في  اءالخبر  مف مجمكعة عمى المقياس تـ عرض    

 كمدل الظاىرم الصدؽ مف لمتأكد ، (0) كجامعة السمطاف قابكس )مركز اإلرشاد الطالبي(

، حيث لـ يتـ التعديؿ إال في بعض فلإلخصائييف النفسيي مالئمتيا الفقرات كمدل صالحية

 لقبكؿ الفقرات. % 81 فاؽات نسبة كاعتماد الكممات التي تناسب البيئة العمانية،

 ج_ ثبات المقياس:

( أخصائي 31كركنباخ عمى عينة) -استخدـ الباحث لحساب ثبات المقياس طريقة ألفا   

( حيث بمغت معامؿ الثبات 91كأخصائية نفسية تـ اختيارىـ عشكائيان مف مجتمع الدراسة)

 معامؿ ثبات مقبكؿ.( كىك 921.لممقياس )

 د_ تصحيح المقياس:

عبارة كيطمب مف المرشد النفسي اختيار إجابة كاحدة مف أربعة  40ككف المقياس مف يت   

أثؽ  -أثؽ إلى حد كبير –بدائؿ )حسب طريقة لكرت( كبدائؿ االستجابة ىي: أثؽ تماما 

ال أثؽ، كيأخذ المفحكص درجة كاحدة عند االختيار ال أثؽ، كدرجتاف عند  -إلى حد ما
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أربع درجات عند درجات عند اختيار أثؽ إلى حد كبير، ك  اختيار أثؽ إلى حد ما، كثالث

 أما بالنسبة لمعيار تحديد المستكل فيضـ ثالث مستكيات:، اختيار أثؽ تماما

 (.2-1(، منخفض )(3.1-2.1(، متكسط 4-3.2مرتفع ) 

م -4

 قياس مركز الضبط:

كترجمة   (Rotter ,1954)مقياس )مركز الضبط الداخمي كالخارجي( لركتر   

لقياس مركز الضبط لدل المرشديف  ( 6101( كقد أستخدمو )شياب،6110ى،)مكس

 (0ممحؽ) الفقرات مف ( زكجان 60مف ) النيائية صكرتو في المقياس كيتككفالتربكييف، 

 .الخارجي الضبط إلى تشير كاألخرل الداخمي الضبط إلى ترمز ،احداىما

 صدؽ المقياس: - أ

التربكية كالنفسية في جامعة نزكل  العمـك في  اءالخبر  مف مجمكعة عمى المقياس تـ عرض     

 كمدل الظاىرم الصدؽ مف لمتأكد ،(0ممحؽ) كجامعة السمطاف قابكس )مركز اإلرشاد الطالبي(

 لقبكؿ % 81 اتفاؽ نسبة كاعتماد لإلخصائييف النفسييف مالئمتيا الفقرات كمدل صالحية

 الفقرات.

 ثبات المقياس: - ب

ة إعادة االختبار إذ طبؽ الباحث المقياس عمى عينة بمغ عددىا تـ استخراج الثبات بطريق   

( أخصائية اختيركا اختيار مقصكد، كحيث 9( أخصائي ك)  9( أخصائي كأخصائية بكاقع ) 08)

قاـ الباحث باختبار أكلي عمى األخصائييف المذككريف كبعد مركر اسبكعيف أجرم االختبار الثاني 
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ارتباط بيرسكف لمعرفة االرتباط بيف درجات االختبار األكؿ ليـ ،كقد استخدـ الباحث معامؿ 

 ( كىك معامؿ ثبات مقبكؿ .776,كدرجات االختبار الثاني ، كتبيف اف معامؿ الثبات ىك)

 تصحيح المقياس: -ج

لكؿ مستجيب  Rotter) خارجي( عمى مقياس )ركتر -تحسب درجة مكقع الضبط )داخمي      

كع الدرجات التي يحصؿ عمييا  المفحكص  مف خالؿ إجابات مف أفراد عينة البحث بإيجاد مجم

(  60عف فقرات المقياس كتنحصر درجات المقياس نظريان مف درجة )صفر( ضبط داخمي إلى ) 

( معتمدة كنقطة فرز بيف  01٩5درجة ضبط خارجي ، كتككف درجة المتكسط النظرم لممقياس ) 

خفضة تدؿ عمى أف المستجيب باستطاعتو أف الضبط الداخمي كالخارجي ، حيث أف الدرجة المن

يتحمؿ مسؤكليات األحداث أم لو مركز ضبط داخمي ، أما الدرجة العالية فتدؿ عمى أف 

المستجيب يرل أف األحداث ىي التي تتحكـ فيو كال يمكف السيطرة عمييا أم لو مكقع ضبط 

لمستجيب عمى العبارة التي خارجي، كعمى ىذا األساس ُتعطى لكؿ فقرة درجة )كاحدة( إذا أجاب ا

تدؿ عمى الضبط الخارجي ك )صفر( إذا اجاب المستجيب عمى العبارة التي تدؿ عمى الضبط 

 .(6101)شياب، الداخمي

 :اجراءات الدراسة

 :اآلتية بالخطكات الحالية الدراسة إعداد مرت لقد

 .لمدراسة األكلية الخطة إعداد -0

 تناكلت التي كاألدبيات السابقة حكثكالب الدراسات حيث مف بمسح القياـ -6

 .الدراسة متغيرات

 .لمدراسة النظرم اإلطار إعداد -3
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 .الدراسة ألدكات السيككمترية الخصائص مف كالتحقؽ الدراسة أدكات إعداد -4

 .عمييا األدكات كتكزيع  عمييا الدراسة أدكات تطبيؽ تـ التي العينة تحديد -5

 استجابات كاستبعاد الدراسة، لمتغيرات كفقنا تياكجدكل الدراسة، بيانات تفريغ -6

 .صالحة الغير النفسييف األخصائييف

 .المناسبة اإلحصائية األساليب باستخداـ لمبيانات اإلحصائية المعالجة -8

 كالدراسات النظرم اإلطار ضكء في داللتيا كتكضيح كمناقشتيا النتائج استخالص -9

 .السابقة كالبحكث

 .الدراسة متغيرات حكؿ المقترحة كالبحكث التكصيات مف ةمجمكع تقديـ - 01

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 قاـ الباحث بإجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات في ىذه الدراسة باستخداـ برنامج   

SPSS:كقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية  ، 

 المتكسطات كاالنحرافات المعيارية. .0

 .  معامؿ االرتباط بيرسكف .6

 لتحديد داللة  الفركؽ بيف أفراد العينة في متغيرات الدراسة.  T-testاختبار     .3

 ة.اختبار انكفا لتحديد داللة  الفركؽ بيف أفراد العينة في متغيرات الدراس .4
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 عـــــــــل الرابــالفص                                    

 تيا والتوصياتنتائج الدراسة ومناقش

 نتائج الدراسة

 نتائج السؤال األول

 نتائج السؤال الثاني

 نتائج السؤال الثالث

 نتائج السؤال الرابع

 نتائج السؤال الخامس

 نتائج السؤال السادس

 مناقشة النتائج                                

 مناقشة السؤال األول

 مناقشة السؤال الثاني

 مناقشة السؤال الثالث

 مناقشة السؤال الرابع

 مناقشة السؤال الخامس

 مناقشة السؤال السادس

 التوصيات والمقترحات
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 عـــــــــــــــــــل الرابــــــــالفص                                       

 ومناقشتياالنتائج  عرض

 ثوالبحو  والتوصيات، ،ومناقشتيا الدراسة نتائج الفصل ىذا في الباحث يتناول   

 :كاآلتي المقترحة،

 النتائج أواًل: عرض

 األول: سؤالال

في مدارس النفسييف لدل األخصائييف  ما مستكل إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد 

 محافظة مسقط كمحافظتي الشرقية بسمطنة عماف؟

أفراد  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات نـ حسابلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ، 

 (3مقياس كمو ، كما يكضحو الجدكؿ)العالجي( كال –الكقائي  –العينة لكؿ ُبعد مف ) النمائي 
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(  المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمقيــاس اإلدراك ألىميــة العمــل فــي 3جــدول )

 العالجي( –الوقائي  –مجاالت اإلرشاد )النمائي 

 90ن=

المتوســــــــــــــــط  األبعاد م

 الحسابي

النحـــــــــــــــراف ا

 المعياري

 المستوى

 مرتفع 641. 2.51 البعد النمائي -1

 رتفعم 675. 2.44 البعد الوقائي -2

 رتفعم 713. 2.39 البعد العالجي -3

 رتفعم 676. 2.45 المقياس ككل -4

 

أف مسػػػػػػتكل "إدراؾ أىميػػػػػػة العمػػػػػػؿ" فػػػػػػي مجػػػػػػاالت االرشػػػػػػاد لػػػػػػدل (6)يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ 

كىػك  (2.51) حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي متكسػطجػاؿ النمػائي األخصائييف النفسييف في الم

( كىػػك 2.44، أمػا مسػتكل إدراكػو بالنسػػبة لمبعػد الكقػائي فقػد بمػػغ المتكسػط الحسػابي لػو )مرتفػع

( كىػك 2.39، أما مستكل اإلدراؾ بالسبة لمبعد العالجي فقد بمػغ المتكسػط الحسػابي لػو )مرتفع

كىػذا يشػير إلػػى أف  (2.45بمػغ المتكسػط الحسػابي لػو )، أمػا بالنسػبة لممقيػاس كمػو فقػد مرتفػع

 .مرتفعإدراؾ األخصائييف النفسييف ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد 

 السؤال الثاني:

فػػػػي مػػػػدارس محافظػػػػة مسػػػػقط  النفسػػػػييفلػػػػدل األخصػػػػائييف  فعاليػػػػة الػػػػذات اإلرشػػػػاديةمػػػػا مسػػػػتكل 

 ؟كمحافظتي الشرقية بسمطنة عماف
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لمعياريػة السػتجابات أفػراد المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات ا تـ حساب لإلجابة عف ىذا السؤاؿ،

 العينة

) كأبعػاده  فعاليػة الػذات اإلرشػاديةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمقيػاس ( 4جدول )

 التعامل مع التحديات( . -إدارة الجمسة اإلرشادية   -أداء ميارات المساعدة 

 90ن=

 المتوســــــــــــــــط األبعاد م

 الحسابي

االنحـــــــــــــــراف 

 المعياري

 المستوى

بعــــــــــــــد أداء ميــــــــــــــارات  -1

 المساعدة

 نخفضم 874. 1.38

ـــــــــــــد إدارة الجمســـــــــــــة  -2 بع

 االرشادية

 منخفض 798. 1.65

 متوسط 568. 2.17 بعد التعامل مع التحديات -3

 منخفض 746. 1.73 المقياس ككل -4

 

" لػدل األخصػائييف النفسػييف فػي ُبعػد  فعالية الػذات اإلرشػاديةأف مستكل " (4)يتضح مف الجدكؿ 

( كىػػػك مػػػنخفض، أمػػػا بالنسػػػبة لمسػػػتكل 1.65أداء ميػػػارات المسػػػاعدة بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي لػػػو )

( كىػك 1.65األخصائييف النفسييف  في ُبعد إدارة الجمسة اإلرشادية قد بمغ المتكسػط الحسػابي ليػا )

عػػػد التعامػػػؿ مػػػع التحػػػديات قػػػد بمػػػغ مػػػنخفض، أمػػػا بالنسػػػبة لمسػػػتكل األخصػػػائييف النفسػػػييف فػػػي ب

لػػػدل  فعاليػػػة الػػػذات اإلرشػػػادية( كىػػػك متكسػػػط، أـ بالنسػػػبة لمسػػػتكل 2.17المتكسػػػط الحسػػػابي ليػػػا )
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فعاليػػة ( كىػػذا يشػػير إلػػى أف مسػػتكل 1.73األخصػػائييف النفسػػييف قػػد بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي ليػػـ )

 .منخفضلدل األخصائييف النفسييف  الذات اإلرشادية

 ث:الثال السؤال

في مدارس محافظة مسقط كمحافظتي الشرقية  النفسييفما مركز الضبط لدل األخصائييف   

 ؟ بسمطنة عماف

 لدل األخصائييف النفسييف  المعيارم لمركز الضبط المتكسط الحسابي كاالنحراؼ   (5جدول )

 9ف=

  

 

بانحراؼ ( 6.78)بمغ قيمة المتكسط الحسابي لمركز الضبط  أف (5)تضح مف الجدكؿي     

أف االخصائييف  عمى ( حيث أف قيمة المتكسط الحسابي منخفضة كىذا دليؿ2.45) معيارم

  ، عمما أنو كمما زاد مركز الضبط 10.5النفسييف لدييـ مركز ضبط داخمي ،ألنو أقؿ مف درجة 

 خارجي. ضبط مركز  كمما كاف درجة  10.5 عف

 : عـــــالراب السؤال

لدل  فعالية الذات اإلرشاديةك  إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد ما العالقة بيف     

 األخصائييف النفسييف؟

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي المقياس

 2.45 6.78 مركز الضبط
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ادراؾ  بيف لحساب االرتباطات معامؿ ارتباط بيرسكفحساب لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ      

كما ىك  لدل األخصائييف النفسييف كفعالية الذات اإلرشادية ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد

 6) .مكضح في جدكؿ)

فعالية الذات ك  ادراؾ ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف (6جدكؿ )

 لدل األخصائييف النفسييف اإلرشادية

 (91)ف=

 ( 0.05 (مستوى الداللة عند  معامل االرتباط المقياس

  االرشاد مجاالت

.158 

 

 الكفاءة الذاتية غير دال

 

( عدـ كجكد عالقة دالة بيف إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت االرشاد 6يتضح مف الجدكؿ )   

كمستكل الداللة غير داؿ احصائيان، أم ادراؾ األخصائي النفسي  كفعالية الذات اإلرشادية

 لو. رشاديةفعالية الذات اإللمجاالت اإلرشاد ال يتأثر بمستكل 

 الخامس: السؤال

كمركز الضبط لدل األخصائييف  إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد ما العالقة بيف"   

 ".النفسييف؟
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ادراؾ  بيف لحساب االرتباطات معامؿ ارتباط بيرسكف حسابلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ       

كما ىك مكضح  صائييف النفسييفلدل األخ كمركز الضبط  ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد

 .  (7) في جدكؿ 

 

 كمركز الضبط  ادراؾ ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف  (7جدول )

 لدل األخصائييف النفسييف

 (91)ف=

 ( 0.05 (مستوى الداللة عند  معامل االرتباط المقياس

 غير دال 066. مجاالت االرشاد

 مركز الضبط

 

( عدـ كجكد ارتباط بيف مجاالت االرشاد كمركز الضبط كمستكل 7يتضح مف الجدكؿ )        

شاد ال يتأثر بمركز أم  أف إدراؾ األخصائي النفسي  لمجاالت اإلر الداللة غير داؿ إحصائيا، 

 الضبط لديو.

 السادس: السؤال

ك  ،الحالة االجتماعية ع،باختالؼ )النك  إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشادىؿ يختمؼ "    

 ؟،مكقع المدرسة ،مكاف العمؿ، سنكات الخبرة("نكع المدرسة: تعميـ أساسي/ ما بعد األساسي(

 متغير النوع: -1
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لإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف الذككر كاالناث في 

 8)مكضح في جدكؿ ) كما ىك متغير ادراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد

لداللة الفركؽ بيف الذككر كاالناث في ادراؾ أىمية العمؿ  "ت" ختبار انتائج     (8جدول رقم )

  في مجاالت اإلرشاد

المتكسط  ف النكع

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

 مستكل الداللة قيمة "ت"

 غير داؿ 1.196- 13.17 95.04 23 ذكر

 14.90 99.26 67 أنثى

 

  ،ائية بيف مجاالت اإلرشاد كالنكعفركؽ ذات داللة إحصعدـ كجكد  (8) ح مف الجدكؿيتض   

أف الجنس لـ يؤثر عمى  كىذا يشير إلى ، كىي غير دالة ( 1.196- بمغت قيمة ؼ ) حيث

 ىمية مجاالت االرشاد في عمميـ.ألادراكيـ 

 جتماعية:متغير الحالة اال -2

ت" لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف المتزكجيف كغير لإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "

 9) كما ىك مكضح في جدكؿ ) المتزكجيف في متغير ادراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد
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لداللة الفركؽ بيف المتزكجيف كغير المتزكجيف في ادراؾ أىمية  "ت"ختبار انتائج  (9) جدول

 العمؿ في مجاالت اإلرشاد

الحالة 

 االجتماعية

المتكسط  ف

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

 مستكل الداللة قيمة "ت"

 غير داؿ 268.- 14.23 98.43 67 متزكج 

 16.11 97.47 23 أعزب

 

االت اإلرشاد كالحالة إحصائية بيف مج عدـ كجكد فركؽ دالة (9) يتضح مف الجدكؿ رقـ     

أم أف الحالة االجتماعية لـ ، ( كغير داؿ احصائيان 268.-) "ت"االجتماعية حيث بمغت قيمة 

 . أىمية مجاالت االرشاد في عمميـادراكيـ في ؤثر عمى ت

 متغير نوع المدرسة -3

لإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف المدارس التعميـ 

ىك مكضح  كما األساسي كما بعد األساسي في متغير ادراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد

 10) في جدكؿ )
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داللة الفركؽ بيف مدارس التعميـ األساسي كما بعد األساسي ختبار "ت" انتائج  (10جدول رقم )

 في ادراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد

المتكسط  ف المدرسة نكع

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

 مستكل الداللة قيمة "ت"

 غير داؿ 766.- 15.31 97.51 68 تعميـ أساسي

تعميـ ما بعد 

 األساسي

22 100.27 12.46 

 

يف مجاالت اإلرشاد كنكع أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ب (10)يتضح مف الجدكؿ     

ؤثر عمى يأم أف نكع المدرسة لـ ،كىي غير دالة   766.-))"ت" المدرسة حيث بمغت قيمة 

 أىمية مجاالت االرشاد في عمميـ.دراكيـ في إ

 

 تغير موقع المدرسةم -4

ادراؾ أىمية  داللة الفركؽ في لإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" لمتعرؼ عمى

 11) كما ىك مكضح في جدكؿ ) كفقا لمتغير مكقع المدرسة العمؿ في مجاالت اإلرشاد

  

فقان داللة الفركؽ في ادراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد ك ختبار "ت" انتائج   (11جدول )

 لمتغير مكقع المدرسة
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المتكسط  ف مكقع المدرسة

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

 مستكل الداللة قيمة "ت"

 غير داؿ 136. 14.16 98.38 50 مدينة

 15.40 97.95 40 قرية

 

ف مجاالت اإلرشاد كمكاف أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بي ( 11)يتضح مف الجدكؿ      

عمى  لـ يؤثر كقع المدرسةمأم أف  ،كىي غير دالة ( 136.) "ت"ت قيمة المدرسة، حيث بمغ

 .أىمية مجاالت االرشاد في عمميـادراكيـ في 

 متغير مكان العمل: -5

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في ادراؾ 

 (12)كاف العمؿ كما ىك مكضح في جدكؿ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد كفقان لمتغير م

لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في ادراؾ أىمية العمؿ  االتجاه أحادم التبايف تحميؿ  (12) جدول 

 في مجاالت اإلرشاد كفقان لمتغير مكاف العمؿ

مجموع  مصدر التباين مكان العمل

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

 مستوى الداللة قيمة "ف"

فظة محا

 مسقط

 

 الشرقية جنوب

 

 الشرقية شمال

بين 

 المجموعات

 

داخل 

 المجموعات

 

 الكمي

558.16 

 

 

18541.62 

 

 

19099.78 

2 

 

 

87 

 

 

89 

279.082 

 

 

213.122 

 غير دال 1.309
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الت اإلرشاد أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجا  (12) يتضح مف الجدكؿ     

أم أف مكقع العمؿ لـ يؤثر كىي غير دالة ، ( 1.309) "ؼ"، حيث بمغت قيمة كمكاف العمؿ

 .أىمية مجاالت االرشاد في عمميـادراكيـ في عمى 

 متغير سنوات الخبرة: -6

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في ادراؾ 

 (13)لخبرة كما ىك مكضح في جدكؿ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد كفقان لمتغير سنكات ا

 

لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في ادراؾ أىمية العمؿ في  أحادل التبايف تحميؿ  (13جدول )

 مجاالت اإلرشاد كفقان لمتغير سنكات الخبرة

مجموع  مصدر التباين الخبرةسنوات 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة "ف"

 الداللة

 3  أقل من

 نواتس

 

 6إلى3من

 

 

 9إلى 6من

بين 

 المجموعات

 

داخل 

 المجموعات

 

 الكمي

697.66 

 

 

18402.12 

 

 

19099.78 

2 

 

 

87 

 

 

89 

348.830 

 

 

211.51 

 غير دال 1.649
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برة، حيث فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجاالت اإلرشاد كالخ عدـ ك (13) يتضح مف الجدكؿ 

 كىي غير دالة. (1.649بمغت قيمة ؼ )

 ًا: مناقشة النتائجثاني

 مناقشة السؤال األول:

أظيرت نتائج ىذه الدراسة عمى أف مستكل ادراؾ االخصائييف النفسييف ألىمية العمؿ      

( عمى أف 6115ع دراسة السفاسفة )تتفؽ ىذه الدراسة محيث ،  مرتفعفي مجاالت اإلرشاد 

كتتفؽ مع  كاف عاليان، ك خصائييف النفسييف ألىمية العمؿ في مجاالت االرشادإدراؾ األ

أكد معظـ أفراد العينة أف المرشد يعمؿ عمى تحقيؽ ىذه ( 0988دراسة عطية كالرفاعي)

األخصائي  أف (Raykovitz,1985)دراسة رايككفيتز تتفؽ ىذه الدراسة مع ككذلؾاألنشطة، 

كتقديـ النفسي المدرسي يدرؾ عناصر الدكر المثالي عمى تقديـ االستشارة النفسية كالتدخؿ 

األخصائي أف عزل ذلؾ إلى كيمكف أف يخدمات الصحة النفسية في المدارس الثانكية، 

ككذلؾ قدرة المرشد عمى  رعاية  ،بمجاالت اإلرشاد التي تعمميا في تخصصومدرؾ النفسي 

كتكجيو النمك السميـ كاالرتقاء بسمكؾ المسترشد إلى أقصى درجة ممكنة مف النجاح ككذلؾ 

  ،كالسعادة كالتكافؽ كالرضا النفسيتكل مف النضج كالصحة النفسية كالكفاية لتحقيؽ أعمى مس

يمكف أف يعزل سبب  ، كنالحظ أف نتيجة الُبعد العالجي أقؿ عف الُبعديف النمائي كالكقائي

 األخصائي النفسيىذه النتيجة إلى عدـ تعاكف اإلدارة المدرسية كالمعمميف عمى تفريغ 

سي كجكد دكرات تدريبية في ىذا المجاؿ ليساعد األخصائي النفكعدـ  لميامو اإلرشادية،

 .ألداء عممو في المجاؿ العالجي

 مناقشة السؤال الثاني:
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لدل األخصائييف النفسييف  فعالية الذات اإلرشاديةأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل      

شد التربكم لـ ( عمى أف المر 0988، حيث ىذه الدراسة تتفؽ مع دراسة أبك الييجاء )منخفض

 يصؿ إلى المستكل المطمكب تربكيا.

أف تعزل إلى أف تجربة اإلرشاد النفسي في سمطنة عماف جاءت متأخرة  ىذه النتيجة كيمكف    

ـ 6101عف الدكؿ العربية كالخميجية بشكؿ خاص ، حيث تـ تعييف األخصائييف النفسيف في 

سة ، حيث يحتاج األخصائي النفسي إلى في مجتمع الدرا - كما ذكرت سابقان  -كبنسبة قميمة 

إعداد جيد مف الناحية العممية كالدكرات كالتدريب ليتمكف مف التعامؿ مع ذكم االحتياجات 

ضطرابات كالرىاب االجتماعي كنقص الثقة ف دراسيان ككذلؾ ممف يعاني مف االالخاصة كالمتأخري

افعية التعمـ  كىك ما أكدتو دراسة بالنفس كمع ذكم االعاقات الجسمية كالمفظية ككذلؾ تدني د

المشكالت المتعمقة باإلعداد ك التدريب حازت عمى المرتبة األكلى في  أف (6110العجز )

دراستو، كربما تككف ىناؾ عكامؿ أخرل قد تسببت في ذلؾ، منيا كجكد الخبرة في مجاؿ 

 ( أفSCHMIDT, STRONG,1970التخصص كىك ما أكدتو دراسة شميدت كستركنج ) 

المرشد الذم يمتمؾ خبرة يتميز بأنو محبكب، ككاثؽ مف نفسو، ك لطيؼ بينما يتميز المرشد الذم 

فعالية ال يمتمؾ الخبرة بأنو متكتر، كغير مطمئف، كغير كاثؽ مف نفسو، كغير فعاؿ ، كذلؾ أف 

تعددة معتقدات األخصائي النفسي فيما يتعمؽ بقدرتو عمى تأدية األنشطة المىي  الذات اإلرشادية
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لعممية اإلرشاد النفسي كقدرتو عمى إتماـ المكاقؼ العالجية، كىذه المعتقدات ال تأتي إال 

ىي  فعالية الذات اإلرشادية لديو بالممارسة كالخبرة، كمما يساعد األخصائي النفسي عمى رفع 

 في اعدهاإلدارة المدرسية كالمعمميف كذلؾ بتشجيعو كتقديـ المساعدة لو كتييأت الظركؼ التي تس

 .تأدية عممو بشكؿ أفضؿ

 مناقشة السؤال الثالث:

ىذه الدراسة أف مركز الضبط لدل األخصائييف النفسييف داخمي، كتعزل ىذه  نتائجأظيرت     

قادريف عمى التحكـ في مشاعرىـ كحؿ مشكالت الطالب  النفسييف النتيجة عمى أف األخصائييف

 تدؿ عمى المنخفضة الدرجة اف كافؽ النفسي ، حيثالنفسية كاالجتماعية ، كمساعدتيـ عمى الت

داخمي فاألخصائييف  مركز ضبط لو أم األحداث مسؤكليات يتحمؿ اف باستطاعتو المستجيب اف

النفسييف ال يعزكف نتائج أعماليـ إلى عكامؿ خارجية كالحظ كالصدفة كىذه صفات جيدة يجب 

( عمى أف مكقع الضبط لدل 6101ياب )أف تتكفر فاألخصائي النفسي ، كىذا يتفؽ مع دراسة ش

(  عمى أف المرشديف التربكييف يتمتعكف 6106األخصائييف النفسييف داخميان، كدراسة عمي)

( عمى أف المرشد التربكم 0988بمستكل جيد مف التحكـ الذاتي ، ككذلؾ دراسة أبك الييجاء )

 يتصؼ باليدكء عند مكاجية مشاكؿ الطالب.

تيجة أف األخصائي النفسي حصؿ عمى أنو مف أصحاب الضبط الداخمي الحظ مف ىذه النيك     

، كىذا مؤشر جيد أف األخصائي النفسي لديو ضبط داخمي حيث أف أصحاب الضبط الداخمي 

يتصفكف بصفات أنيـ يميمكف إلى الثقة بالنفس كاالتزاف االنفعالي كأنيـ يتميزكف بأنيـ أكثر قدرة 

مشغكليف بكيفية تأثيرىـ في اآلخريف كأنيـ ينظركف لممستقبؿ  يجابي كيككنكفإ عمى خمؽ انطباع
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بصكرة مشرقة كمتفائمة كىذه صفات يجب أف تتكفر في األخصائي النفسي ، كذلؾ مف خالؿ 

 جدت فييـ ىذه الصفات التي تعد لقائي ببعض األخصائييف النفسييف بمدارس مجتمع الدراسة ك 

 فسو كبيئة عممو كمجتمعو . مف صفات االخصائي الناجح كالمتكازف مع ن

 مناقشة السؤال الرابع: 

أظيرت النتائج في ىذه الدراسة أف ال تكجد عالقة بيف ادراؾ األخصائييف ألىمية العمؿ في      

Curry (6117  )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ككرم ،  فعالية الذات اإلرشاديةك مجاالت اإلرشاد 

 بيف فعالية الذات اإلرشادية كاالستعداد اإلرشادم. في عدـ كجكد عالقة ارتباطية مكجبة

حيث أف الفرد الذم لديو اعتقاد أنو قادر عمى أداء سمكؾ ما فإف النتيجة يككف أكثر احتماال   

بقيامو بيذا السمكؾ، كعندما يقكـ األخصائي النفسي بدكره بشكؿ جيد، فإنو ينعكس ذلؾ السمكؾ 

لنفسي، مما يساعد كذلؾ شعكر األخصائي النفسي عمى عمى الطالب كمساعدتيـ عؿ التكافؽ ا

تحقيؽ اإلنجازات في أدائو لعممو ، كىذه اإلنجازات تعد المصدر األكؿ كاألكثر أىمية مف بيف 

مصادر الكفاءة الذاتية  كما حددىا باندكرا، أم أنو عندما يككف األخصائي النفسي مدرؾ ألىمية 

كف لديو كفاءة ذاتية في أدائيا، كلكف نتيجة ىذه الدراسة العمؿ في مجاالت اإلرشاد فبالتالي يك

جاءت أنو ال يكجد عالقة بينيما، كيمكف أف تعزل ىذه النتيجة إلى عدـ كجكد الخبرة لدل 

األخصائييف النفسييف في ممارسة عمميـ ، ألف ىذه الكظيفة ) األخصائي النفسي( في المدارس 

يستفد مف أصحاب الخبرة سابقان ألنيـ غير  جاءت متأخرة حيث أف االخصائي النفسي لـ

 Reeseـ، كىذا ما أكدتو دراسة ريس 6101مكجكديف باألصؿ في مدارس سمطنة عماف قبؿ 

( كجكد ارتباط بيف الخبرة كفعالية الذات اإلرشادية، ككذلؾ تكميفيـ بإعماؿ ليست أعماليـ 0999)

ت مف القياـ بمياميـ الرئيسية، مما كسد عجز األخصائي االجتماعي كتكميفيـ بمياـ إدارية حد

في   Steindorf,2000)جعؿ ضغكط العمؿ عالية لدييـ كىذا ما أكدتيـ مع دراسة ستيندكرؼ )



 
 

85 
 

كجكد بعض التحديات التي تكاجو المرشد النفسي المدرسي كتؤثر عمى فعاليتو مثؿ زيادة ضغكط 

لدييـ، بسبب ضغكط كأعباء  رشاديةفعالية الذات اإلكأعباء العمؿ ، كىذا بدكره يؤثر عمى مستكل 

 العمؿ.

كربما تعزل ىذه النتيجة إلى قمة الدركات التدريبية التي تقدـ لألخصائييف النفسييف كذلؾ مف    

خالؿ لقائي لبعض األخصائييف النفسييف ، حيث ىناؾ دراسات تبيف أف الدكرات التدريبية ليا 

 كيمبرلي دراسةئي النفسي ىذا ما أكدتو  لدل االخصا فعالية الذات اإلرشاديةدكر في رفع 

كآخركف  ليكف دراسة( أف التدريب يحسف أداء المرشديف  ك 0998) Kimberly et al كآخركف

Leon et al (6111 حيث أشارت نتائج دراستو إلى أف البرنامج التدريبي مفيد لممرشديف )

 ية الذات كالعمؿ بالمستقبؿ.المدرسييف بالمرحمتيف االبتدائية كالثانكية مف أجؿ تحسيف فعال

كربما تككف ىناؾ عكامؿ أخرل أدت إلى عدـ ارتباط ادراؾ األخصائييف النفسييف بمجاالت 

 .كفعالية الذات اإلرشاديةاإلرشاد 

 مناقشة السؤال الخامس:

أظيرت النتائج أنو ال يكجد عالقة بيف ادراؾ األخصائييف النفسييف ألىمية العمؿ في      

 Goodnough,1995))كىذ النتيجة تتفؽ مع دراسة جكدنكؼ شاد كمركز الضبط، مجاالت اإلر 

 حيث أظيرت نتائج دراستو أف كجية الضبط غير مرتبطة بأداء المرشد لمميمة المينية.

كيمكف أف تعزل ىذه النتيجة إلى عدـ كجكد الخبرة لدل األخصائييف النفسييف في كيفية   

النفسية كمنع الكزارة التربية كالتعميـ مف تطبيؽ المقاييس  التعامؿ مع المقاييس كاالختبارات

كاالختبارات النفسية تدؿ عمى عدـ كجكد الخبرة لدل األخصائييف النفسييف، ألف ىذه الكظيفة 

)األخصائي النفسي( في مدارس سمطنة عماف حديثة، ككذلؾ قمة الدكرات التدريبية في كيفية 

 رات النفسية.التعامؿ مع ىذه المقاييس كاالختبا
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كربما ىناؾ عكامؿ أخرل كممارسة ىذه الكظيفة بحد ذاتيا دكف تكميؼ األخصائي النفسي بسد 

عجز األخصائي االجتماعي أك اإلدارم تساعد األخصائي النفسي أداء كظيفتو بشكؿ فعاؿ 

عداد جيند.  كا 

سالبة بيف أداء  تباطيةر ( كذلؾ بكجكد عالقة ا6119األش ) كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة     

( في كجكد 0997ككذلؾ دراسة باككرا ) الدكر الكظيفي ككجية الضبط لدل المرشديف النفسييف

 عالقة بيف الضبط الداخمية كالرضا الكظيفي لممرشديف النفسييف.

 مناقشة السؤال السادس:

صائييف أظيرت نتائج ىذه الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ادراؾ األخ    

كتتفؽ ىذه الدراسة  مع النفسييف ألىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد مع المتغيرات الديمكغرافية، 

ذه (   أنو ال تكجد فركؽ دالة بيف الذككر كاالناث ، كأيضا تتفؽ ى6113دراسة السفاسفة )

 (، كيشير ذلؾ إلى أف الذككر6118لؾ دراسة شكماف)(، ككذ6119نتيجة مع دراسة األش )ال

كاالناث تمقك نفس اإلعداد كالدراسة كالتطبيؽ في دراستيـ الجامعية حيث مف خالؿ مقابمتي مع 

 الجامعات األردنية.  عظـ األخصائييف النفسييف مف خريجياألخصائييف أتضح لي أنو م

 في الجنسيف بيف كجكد فركؽ في(  6115بينما اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة السفاسفة )
 جميع في لمعمؿ ممارسة المرشديف في اإلناث لمصمحة الفركؽ ككانت العمؿ، ةألىمي إدراكيـ
  .اإلرشاد مجاالت

 بيف الذككر فركؽ كجكد ( فيReese0999 ( ريس دراسة مع الدراسة ىذه نتائج كاختمفت  
 األداء الذككر في مف أعمى درجات عمى اإلناث حصمت حيث الكظيفي، الدكر أداء في كاإلناث

 .اإلرشادم
كىذا يشير أعزب( -في متغير الحالة االجتماعية ) متزكج (6119دراسة األش ) أيضان  تتفؽك    

 أف األخصائييف عمى كعي كمدركيف ألىمية العمؿ بمجاالت االرشاد.
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كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة ىماـ  قرية ( –ككذلؾ بالنسبة لمتغير مكقع المدرسة) مدينة 

كالقرية بالنسبة  بيف المدينة تكجد فركؽ ( أنو ال6119) ( ككذلؾ دراسة األش6113)

التربية كالتعميـ كفرت في معظـ المدراس في  كزارة، كىذا يشير إلى أف خصائييف النفسييفلأل

كالخدمات مف األنترنت كالمكاصالت بحيث ال يكجد فرؽ بيف  االتصاؿسمطنة عماف كسائؿ 

 .مدارس المدينة كالقرية مف حيث المميزات كالخدمات

 –عمـ الباحث -تكجد فركؽ دالة بينيا ، كفي حدكد  ال متغير ) مكاف العمؿ( أنول أما بالنسبة   

ال تكجد دراسات تناكلت الفركؽ بيف األخصائييف النفسييف  بالنسبة لمتغير مكاف العمؿ سكاء ىذه 

ركؽ حيث كانت نتيجتو تختمؼ عف ىذه الدراسة كذلؾ بكجكد ف (6119الدراسة كدراسة األش )

 ذات داللة إحصائية بينيا، كىذا يشير أيضا أنو الخدمات في معظـ مدارس المحافظات ال

 تختمؼ عف غيرىا. 

أنو ال تكجد نتيجة الفقد ظيرت  ما بعد األساسي( –في متغير نكع المدرسة )أساسي أما      

راسة الربديني دك  (6119فركؽ ذات داللة إحصائية بينيا، كتتفؽ ىذه النتيجة  مع دراسة األش )

(، كىذا يشير عمى أف األخصائييف قادريف عمى تقديـ الخدمات 6113ىماـ )( كدراسة 6116)

في مقياس ادراؾ ألىمية العمؿ في مجاالت  حصمكااإلرشادية كعمى عمـ بمراحؿ النمك حيث أنيـ 

يـ االرشاد مستكل مرتفع، كىذه مف صفات األخصائي الناجح أنو متكيؼ كأنو قادر عمى تقد

 ما بعد األساسي(. –)أساسي الخدمات اإلرشادية لجميع المستكيات 

 ،حصائية ببنيـ تكجد فركؽ ذات داللة اإنو ال فقد ظيرت النتيجة أما بالنسبة لمتغير الخبرة   

(، كىذا يشير إلى 6113ككذلؾ دراسة ىماـ )( 6118دراسة شكماف )تتفؽ ىذه الدراسة مع ك 

 ـ متقاربو.ائييف النفسييف خبراتياألخص
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 –نكع المدرسة  -مكاف العمؿ -الخبرة -أف ىذه المتغيرات الديمكغرافية) النكع كىذا يشير إلى    

ادراكيـ في أىمية مجاالت االرشاد في عمميـ، مكقع المدرسة( لـ تؤثر عمى -الحالة االجتماعية

عمـ بأىداؼ كىذا دليؿ أف األخصائييف النفسييف عمى كعي بنظريات اإلرشاد ، ككذلؾ عمى 

اإلرشاد النفسي، كذلؾ يعزك عمى أنيـ لدييـ تعمـ ذاتي كمتابعة كؿ جديد في عمـ اإلرشاد 

كمساعدتيـ عمى التكافؽ  النفسي، كأف لدييـ نفس االستعداد في تقديـ الحاجات اإلرشادية لمطمبة

ة قدراتو ىك الذم يقكـ بمساعدة الطالب عمى فيـ ذاتو كمعرفكأف األخصائي النفسي النفسي ، 

كالتغمب عمى ما يكاجيو مف صعكبات ليصؿ إلى تحقيؽ التكافؽ النفسي كالتربكم كاالجتماعي 

 .سكيةكبناء شخصية 

 التوصيات ثالثاً:

عمل دورات تدرٌبٌة مكثفة لألخصائٌٌن النفسٌٌن على مستوى المدٌرٌات  -1

 التعلٌمٌة.

نفسٌٌن فً عمل لقاءات مع مدٌري المدارس لتعرٌفهم بدور األخصائٌٌن ال -2

المدارس، وتوفٌر لهم المناخ الذي ٌساعدهم على تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة 

 للطالب.

عمل ندوات ومحاضرات فً وسائل اإلعالم لنشر الوعً عن دور  -3

 األخصائً النفسً فً المدرسة.

السماح لألخصائٌٌن النفسٌٌن بعمل مقاٌٌس واختبارات الالزمة للطلبة،  -4

 ى تطبٌقها وتصحٌحها. وإجراء دورات تدرٌبٌة عل

 تعٌٌن أكثر من أخصائً نفسً فً المدارس الكبٌرة. -5

 عمل تصنٌف خاص باألخصائٌٌن النفسٌٌن بسلطنة ُعمان. -6
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 رابعاً: المقترحات

القٌام بمزٌد من الدراسات وبحوث عن الكفاءة الذاتٌة لدى األخصائٌٌن  -1

 النفسٌٌن.

الذاتٌة لدى األخصائٌٌن  عمل دراسة فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة الكفاءة -2

 النفسٌٌن.

 نحك المدرسة في معمميفكال األمكر كأكلياء الطالب اتجاىات عف دراسةعمؿ   -3
 في المدرسة.  األخصائي النفسي يقدميا التي اإلرشادية الخدمات

 
 عمل دراسة عن الحاجات التدرٌبٌة لدى األخصائٌٌن النفسٌٌن. -4

 

اتٌة والدافعٌة لدى األخصائٌٌن عمل دراسة عن العالقة بٌن الكفاءة الذ -5

 النفسٌٌن.
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 المـــــــــراجــــــــع

اتخاذ القرار وعالقتو بكل من مركز الضبط وتحمل المسؤولية (.6104) أحمد، خكلة تكاتي

، دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية، جامعة الشخصية

 الكادم.

، االسكندرية: مركز االسكندرية التوجيو واالرشاد النفسي(.6111) أحمد، سيير كامؿ

 لمكتاب.

 ،عماف: اليازكرم. المدخل إلى عمم النفس العام(. 6116) أبك حكيج، مركاف

أدارة الغضب وعالقتو بالكفاءة الذاتية لدى (، 6101) محمد أبك سميمة، نجالء فتحي

 ، كمية التربية ، جامعة بكرسعيد.طالب الجامعة

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقتو بمركز الضبط  (.6119ك سكراف، عبداهلل يكسؼ )أب

، رسالة ماجستير، كمية التربية الخارجي( لممعاقين حركيًا في قطاع غزة –)الداخمي 

 ،الجامعة اإلسالمية بغزة.

و، ، دراسة مقارنمركز الضبط وعالقتو بالتفوق الدراسي الجامعي(. 6101) آماؿ، بك الميؼ

 رسالة ماجستير، كمية اآلداب كالعمـك االنسانية كاالجتماعية، جامعة باجي مختار_ عنابة.

داء الدور الوظيفي وعالقتو بفعالية الذات ووجية  .(6106األش، منصكر عبد القادر )

رسالة الضبط وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى المرشدين النفسيين في سورية، 

.ماجستير غير منشكرة، ك  مية التربية، جامعة الفيـك
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وجية الضبط واالندفاعية لدى المتعاطين (.6118) الخثعمي، صالح بف سفير بف محمد

، دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة وغير المتعاطين لمييروين

 نايؼ العربية لمعمـك األمنية.

شدين التربويين ألىمية العمل في مجاالت " إدراك المر  .(6115السفاسفة، محمد إبراىيـ )

،قسـ اإلرشاد كالتربية  اإلرشاد) النمائي والوقائي والعالجي( في بعض المدراس األردنية"

 (.6)60الخاصة، جامعة مؤتة، مجمة جامعة دمشؽ ، مجمد 

، أساسيات في اإلرشاد والتوجيو النفسي والتربوي(.6113) السفاسفة، محمد ابراىيـ

 تبة الفالح.الككيت: مك

"الذات المينية لممرشدين النفسيين في العمل اإلرشادي . (6100الشرفا، عبير فتحي)

 ، كمية التربية قسـ عمـ نفس، الجامعة اإلسالمية بغزة. التربوي في قطاع غزة"

 ، طرابمس: دار الركاد.التوجيو واإلرشاد النفسي (.0996) القذافي، رمضاف محمد

، مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي(.6110) خطيب، ىشاـ إبراىيـأحمد محمد كالالزبادم، 

 عماف: الدار العممية الدكلية كدار الثقافة.

الكفاءة الذاتية االكاديمية المدركة لدى طمبة الجامعة االردنية  (6119) الزؽ، أحمد يحيى

ة ، ، مجمد العمـك التربكية كالنفسيفي ضوء متغير الجنس والكمية والمستوى الدراسي

01(6.) 

، عماف: دار اإلرشاد النفسي نظرياتو، اتجاىاتو، مجاالتو (.6116) الزغبي، أحمد محمد

 زىراف.
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، مداخؿ كنماذج كنظريات، 6، جعمم النفس المعرفي(. 6110) الزيات، فتحي مصطفى

 مصر: دار النشر لمجامعات.

ية الذات قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعم(.6100)المصرم، نيفيف عبدالرحمف

، رسالة ماجستير ، ومستوى الطموح األكاديمي لدى عينة من طمبة جامعة األزىر بغزة

 كمية التربية، جامعة األزىر بغزة. 

 –النمو –الديناميات  –البناء  –نظريات الشخصية  (.0991)جابر، عبدالحميد جابر

 . القاىرة: دار النيضة العربية.التقويم –طرق لبحث 

مصدر الضبط الصحي وعالقتو بالكفاءة  .(6104كر الديف، جبالي )عميكة كن سمية،

 (.6)7مجمة الكاحات لمبحكث كالدراسات، الذاتية لدى مرضى السكري،

ادراك طمبة الجامعات الفمسطينية لدور المرشد  (.6117) سميب، سامي عبد الفتاح

 ة األزىر بغزة.، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعالنفسي وعالقتو ببعض المتغيرات

"موقع الضبط وعالقتو بمتغير الجنس وسنوات الخبرة  .(6101شياب، شيرزاد محمد )

 01دراسات تربكية، العدد لدى المرشدين التربويين في مركز محافظة نينوى" 

أثر الكفاءة الذاتية في خفض مستوى القمق دراسة (. 6101رضكاف، سامر جميؿ )

. مركز البصيرة لالستشارات كالخدمات يقية بسمطنة عمانميدانية عمى طالب الكمية التطب

 . 3التعميمية، العدد 

 ،القاىرة: عالـ الكتب. التوجيو واإلرشاد النفسي(. 0981) زىراف ،حامد عبد السالـ
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، مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي .(6114)ادم، جكدت عزت كالعزة، سعيد حسنيعبد الي

 عماف: مكتبة دار الثقافة.

عمم النفس العام (. 6118)أحمد، أبك شعيرة، خالد محمد، الجبالي، صفية  ، ثائرغبارم

 ،عماف: مكتبة المجتمع العربي.

" التحكم الذاتي لدى المرشدين والمرشدات )دراسة  .(2012) عمي، سميعة حسن

 .3، العدد7مجمة جامعة كرككؾ لمدراسات اإلنسانية، المجمد ميدانية("، 

فعالية الذات اإلرشادية لدى األخصائي (.  6116د عبد الفتاح ) عبد الجكاد، أحمد سي

ماجستير غير منشكرة،  ، رسالةالنفسي المدرسي وعالقتيا ببعض عوامل المناخ المدرسي

 كمية التربية، جامعة الفيكـ.

عماف: دار  اإلرشاد والعالج النفسي األسس النظرية والتطبيقية،(.6110) ممحـ، سامي

 المسيرة.

القدرة عمى اتخاذ القرار وعالقتو بكل من (. 6100) مصطفى عطية ابراىيـمصبح، 

فاعمية الذات والمساندة االجتماعية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية 

 ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة األزىر بغزة.  بمحافظات غزة
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 (1الممحق )

 الصورة المبدئية لممقاييس الثالثة كما تم عرضيا عمى المحكمين  

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

 الفاضؿ الدكتكر /.......................................................المحتـر

 تحية طيبة كبعد،،،                                                                    

 

 تحكيم مقياس فعالية الذات اإلرشادية   الموضوع : -1

 

فعالية الذات مجاالت اإلرشاد كعالقتو بيقكـ الباحث بدراسة حكؿ "إدراؾ أىمية العمؿ في    

سمطنة عماف"،  كيعرؼ  دارسلدل األخصائييف النفسييػف بم كمركز الضبطاإلرشادية 

إجرائيان:  بما يحصؿ عميو المفحكصكف مف أفراد العينة مف  "فعالية الذات اإلرشادية"الباحث 

 ,Lent, et al درجات عمى مقياس فاعمية الذات اإلرشادية، كىك مف إعداد لنت كآخركف

(، كقد ترجمو إلى العربية كقننو عمى البيئة المصرية أحمد سيد عبد الفتاح عبد  (2003

أماـ كؿ فقرة أربع بدائؿ تمثؿ الحالة كقد كضع  فقرة،  40كيتمكف مف  (،6116الجكاد )

 التي تنطبؽ عمى المفحكص كما يمي:

 أثؽ تمامان  ـ

4 

 أثؽ إلى حد كبير

3 

 أثؽ إلى حد ما

6 

 ال أثؽ

0 
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 الموضوع : تحكيم مقياس مركز الضبط -6

 

بفعالية الذات يقكـ الباحث بدراسة إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد كعالقتو      

سمطنة عماف، كيعرؼ الباحث  دارسلدل األخصائييف النفسييػف بم كمركز الضبط اإلرشادية

إجرائيان:  بما يحصؿ عميو المفحكصكف مف أفراد العينة مف درجات عمى  مركز الضبط""

الخارجي( كالمعد عاـ )  -مقياس مركز الضبط ، تـ تبني مقياس )ركتر( لمضبط )الداخمي

كيتككف  (. 6110رة المترجمة مف قبؿ )مكسى ، ( ، كقد استخدـ الباحث الصك  0954

الضبط الداخمي كاألخرل ( زكجان  إحداىما ترمز إلى  60المقياس في صكرتو النيائية مف ) 

 تشير إلى الضبط الخارجي.

كنظرا لما تتمتعكف بو مف خبرة عممية يكد الباحث االستفادة مف آرائكـ القية لمحكـ عمى     

لباحث لبياف مدل صالحية الفقرات ككضكحيا عمى البيئة العمانية الفقرات ، كمف اجتياد ا

مكانية تعديميا إذا كنتـ تركف ذلؾ ضركريان ، أك أم مالحظات أخرل.  كا 

 مف مستجيب لكؿ Rotterمقياس)ركتر(  خارجي(عمى – الضبط )داخمي مكقع درجة تحسبك    

 فقرات عف إجابات خالؿ فم عمييا يحصؿ الدرجات التي مجمكع بإيجاد البحث عينة أفراد

 .نظريا كاآلتي المقياس كتنحصر درجات المقياس

 .خارجي درجة ضبط (60 إلى ) داخمي درجة )صفر( ضبط مف -0
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 الداخمي الضبط بيف فرز معتمدة كنقطة ( 01٩5 لممقياس) النظرم المتكسط درجة تككف -6

 . كالخارجي

 األحداث مسؤكليات تحمؿي اف باستطاعتو المستجيب اف تدؿ عمى المنخفضة الدرجة أف -3

 . داخمي مركز ضبط لو أم

 كال فيو تتحكـ التي ىي اف االحداث يرل المستجيب اف عمى تدؿ المرتفعة الدرجة أما  -4

 فقرة لكؿ تعطي األساس كعمى ىذا ضبط خارجي مكقع لو أم عمييا السيطرة يمكف

 لخارجيا الضبط عمى تدؿ التي العبارة عمى أجاب المستجيب كاحدة( إذا (درجة

 . الداخمي الضبط عمى تدؿ التي العبارة عمى المستجيب إذا اجاب )ك)صفر

) النمائي الموضوع :  تحكيم مقياس إدراك أىمية العمل في مجاالت اإلرشاد المختمفة  -3
 والوقائي والعالجي(.

ة بفعالي يقكـ الباحث  بدراسة حكؿ " إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد كعالقتو      

سمطنة عماف"،  كيعرؼ  بمدارس لدل األخصائييف النفسييػف كمركز الضبط الذات اإلرشادية

 ) النمائي والوقائي والعالجي("إدراك أىمية العمل في مجاالت اإلرشاد المختمفة الباحث "

إجرائيان  بما يحصؿ عميو المفحكصكف مف أفراد العينة مف درجات عمى مقياس إدراؾ أىمية 

جاالت االرشاد) النمائي كالكقائي كالعالجي(، حيث أف ىذا المقياس لمسفاسفة العمؿ في م

( تنتمي إلى 04إلى 0فقرة، حيث أف الفقرات ذكات األرقاـ مف )  41كيتككف مف  (،6115)

( تنتمي 66إلى  05المجاؿ النمائي في العمؿ اإلرشادم، كالفقرات  ذكات األرقاـ ما بيف )
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( تنتمي 41إلى 67عمؿ اإلرشادم، كالفقرات ذكات األرقاـ ما بيف )إلى المجاؿ الكقائي في ال

كقد كضع أماـ كؿ فقرة ثالث بدائؿ تمثؿ الحالة إلى المجاؿ العالجي في العمؿ اإلرشادم ، 

 التي تنطبؽ عمى المفحكص كما يمي:

 بدرجة كبيرة ـ
 
3 

 بدرجة متكسطة
 
6 

 بدرجة قميمة
 
0 

 

ة عممية يكد الباحث االستفادة مف آرائكـ القية لمحكـ عمى كنظرا لما تتمتعكف بو مف خبر     

(، كمف اجتياد الباحث لبياف مدل 6113الفقرات التي ىي مف مقياس لنت كآخركف)

مكانية تعديميا إذا كنتـ تركف ذلؾ ضركريان  صالحية الفقرات ككضكحيا عمى البيئة العمانية كا 

 ، أك أم مالحظات أخرل.

 الباحث: خميس بف عمي الساعدم                                                       

 بيانات المحكم

 ....اإلسـ:..............................

 ........المسمى الكظيفي:...............

     ...التخصص:........................

 ............جية العمؿ:............... 
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 (2ممحق )

 

 ك أىمية العمل في مجاالت اإلرشاد المختمفةمقياس إدرا

 )النمائي والوقائي  والعالجي( 

 

 النفسي ....... المحتـر خصائياألخ األ

 النفسية ........ المحترمة خصائيةاألخت األ

 تحية طيبة ....

فعالية الذات اإلرشاد كعالقتو ب" إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت يقكـ الباحث بإجراء البحث 

 سمطنة عماف" دارسلدل األخصائييف النفسييػف بم كمركز الضبط اديةاإلرش

فيما يمي مجمكعو مف العبارات تدكر حكؿ بعض الجكانب المتعمقة بعممؾ اإلرشادم كأىدافو 

كمجاالتو، كمدل تكافرىا في عممؾ ،كالمطمكب منؾ قراءة كؿ عبارة بعناية كاإلجابة عنيا 

الخيارات التي تتضمف االحتماالت التالية: بدرجة كذلؾ بكضع إشارة صح ) / ( تحت أحد 

 كبيرة ، بدرجة متكسطة ،بدرجة قميمة.

كأف الباحث إذ يشكر تعاكنؾ ، فإنو يكد الػتأكيد أف إجاباتكـ لف تستعمؿ إال ألغراض البحث 

 العممي كبسرية تامة.

 عمي الساعدم خميس بف حث:البا                                                       
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 بيانات أولية

 ( في المربع الذم تختاره.√أرجك كضع عالمة)

 ( النكع:                  ذكر                     أنثى       0)

 ( الحالة االجتماعية:     أعزب                  متزكج    6#)

 األساسي  ( نكع المدرسة:        تعميـ أساسي                 ما بعد3)

 محافظة جنكب الشرقية       محافظة شماؿ الشرقية ( مكاف العمؿ: محافظة مسقط      4)

 سنكات 9 – 6سنكات         مف  6 -3مف سنكات           3أقؿ مف      ( الخبرة:5)

 ( مكقع المدرسة: مدينة          قرية 6)

 

 
 
 ـ

 
 

الفقرات           

 
 تكافرىا في عممؾ

 بدرجة  بدرجة كبيرة
 متكسطة

 بدرجة
قميمة   

 
أساعد الطمبة في تحديد أىداؼ كاقعية  0

 ألنفسيـ.
   

أساعد عمى رفع مستكل دافعية الطمبة  6
 لمتحصيؿ.

   

أساعد الطمبة عمى بذؿ أقصى ما لدييـ  3
 مف إمكانات .
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4 

 
أزكد الطمبة بمعمكمات حكؿ مرحمة 
 النمك التي ينتمكف إلييا.

   

أزكد الطمبة بمعمكمات حكؿ مجاالت  5
 التخصصات الدراسية كما يناسبيـ.

   

أساعد الطمبة في التخمص مف  6
 االتجاىات السمبية.

   

    أعزز االتجاىات اإليجابية لدل الطمبة. 7
أساعد الطمبة عمى اكتشاؼ طاقاتيـ  8

 كقدراتيـ.
   

    أساعد الطمبة في فيـ أنفسيـ كتقبميا. 9
أعزز الطمبة في تطكير كتكجيو طاقاتيـ  01

 ذاتيان.
   

أعمؿ عمى تكعية الطمبة بالميارات التي  00
 يحتاجكنيا لتحقيؽ طمكحاتيـ.

   

أساعد الطمبة في اختيار مسارات  06
 التعميـ المناسبة ليـ. 

   

أساعد الطمبة عمى حسف التصرؼ في  03
 المكاقؼ االجتماعية المختمفة.

   

ؿ عمى تكعية الطمبة بأساليب أعم 04
 الدراسة كالمذاكرة الجيدة.

   

أساعد المعمميف في اكتشاؼ حاالت  05
االضطراب النفسي لدل الطمبة في 
 بدايتيا.

   

أعمؿ عمى تكعية الطمبة بالمشكالت  06
 التي قد تصادفيـ في حياتيـ.

   

 أساعد الطمبة في كيفية اتخاذ القرارات. 07
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08 

كف مع المعمميف في اكتشاؼ أتعا
 المشكالت النفسية لدل الطمبة.

    أعد برامج إرشادية كقائية في المدرسة. 09
أقكـ بتكعية الطمبة بأسباب  61

 االضطرابات النفسية.
   

أعمؿ عمى نشر العادات الصحية بيف  60
 الطمبة.

   

أعمؿ عمى تحسيف مستكل التكافؽ  66
الطمبة.النفسي كاالجتماعي لدل   

   

أىتـ بدراسة الظكاىر النفسية السمبية  63
 السائدة بيف الطمبة .

   

أطبؽ اختبارات نفسية لمساعدة  الطمبة  64
 في فيـ أنفسيـ.

   

أنفذ حصصان في تكعية الطمبة  65
 بمتطمبات مرحمتيـ العمرية.

   

أدرب طالبي عمى نماذج االختيار  66
 كالقرار الميني.
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67 

 
عد الطمبة في اقتراح الحمكؿ المناسبة أسا

 لمشكالتيـ.

   

 
 
68 

 
 
أساعد الطمبة في مكاجية الضغكط التي 
 يتعرضكف ليا.

   

 
 

    

أشرؾ اإلدارة كالمعمميف في مكاجية  69
 مشكالت الطمبة.

   

    أطكر برامج عالجية في المدرسة. 31
أساعد الطمبة الذيف يكاجيكف مشكالت  30

 دراسية.
   

أساعد الطمبة في اختيار الحمكؿ  36
 المناسبة لمشكالتيـ.

   

أساعد الطمبة في التخمص مف اآلثار  33
 السمبية الناجمة عف مشكالتيـ.

   

أساعد الطمبة في تشخيص مشكالتيـ  34
 كتحديدىا.

   

اعقد جمسات إرشاد جماعي كعالجي  35
 لبعض الطمبة.

   

بعض أطبؽ استراتيجيات عالجية مع  36
 الطمبة.

   

أتعاكف مع المعمميف في متابعة كمكاجية  37
 المشكالت النفسية لدل الطمبة.

   

أشرؾ األسرة في مكاجية مشكالت  38
 الطمبة.

   

استشير ذكم االختصاص في مكاجية  39
 بعض الحاالت.

   

  احكؿ حاالت لمختصيف آخريف. 41
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 (3ممحق )

   مقياس فعالية الذات اإلرشادية

 األخ األخصائي النفسي ....... المحتـر

 األخت األخصائية النفسية ........ المحترمة

 تحية طيبة ....

فعالية الذات اإلرشاد كعالقتو ب" إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت يقكـ الباحث بإجراء البحث 

 سمطنة عماف" دارسلدل األخصائييف النفسييػف بم كمركز الضبط اإلرشادية

ي مجمكعة مف العبارات التي تقيس معتقداتؾ فيما يتعمؽ ببعض الجكانب المتعمقة فيما يم   

بعممؾ في المدرسة كأخصائي نفسي كبعض المياـ التي يتطمب عممؾ القياـ بيا، كالمطمكب 

منؾ بعد قراءة كؿ عبارة بدقة أف تحدد إلى أم مدل تشعر بالثقة في قدرتؾ عمى أداء كؿ 

ال أثؽ  –أثؽ إلى حد ما  –أثؽ إلى حد كبير  -لبدائؿ )أثؽ تمامان منيا كذلؾ  باختيار احد ا

مع العمـ بأنو ليس ىناؾ إجابة صحيحة كأخرل خاطئة فكؿ اإلجابات صحيحة طالما  (

 تعبر عف رأيؾ الشخصي.
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 بيانات أولية

 ( في المربع الذم تختاره.√أرجك كضع عالمة)

 أنثى                  ( النكع:                  ذكر          0)

 ( الحالة االجتماعية:     أعزب                  متزكج6)

 ( نكع المدرسة:        تعميـ أساسي                 ما بعد األساسي 3)

 ( مكاف العمؿ:   محافظة مسقط      محافظة جنكب الشرقية     محافظة شماؿ الشرقية4)

 سنكات9 – 6سنكات        مف  6 -3سنكات             مف  3ف ( الخبرة:     أقؿ م5)

 ( مكقع المدرسة: مدينة          قرية           6)

 

 

 م

 

 

 العبــارات

اما
 تم
ثق
أ

 

بير
د ك
 ح
إلى
ق 
أث

 

 ما
حد
ى 
ق إل

أث
 

ثق
ال أ

 

     تعبر عن مشاعرك الحالية تجاه المسترشد و تقيم عالقة عالجية معو. 1

     سئمة التي تساعد المسترشد عمى توضيح مشاعره أو أفكاره.تسأل بعض األ 2

     تشجع المسترشد عمى الحديث عن شئونو و أموره بعمق  3

     تتعامل مع مسترشد لديو درجة شديدة من االكتئاب . 4

     تتعامل مع مسترشد لديو قيم أو معتقدات تتعارض مع قيمك أو معتقداتك . 5

6 
شد يريد منك أكثر ما أنت مستعد لمقيام بو )بمعنى حدوث تتعامل مع مستر 

     أو انو يريد منك أن تقدم لو  عالجًا سريعًا لحل مشكمتو (.   -اتصال متكرر

    تتعامل بفعالية مع مسترشد تعرض لموقف أو حادث مؤلم   في حياتو مؤخرًا  7
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 م

 

 

 العبــارات
اما
 تم
ثق
أ

 

بير
د ك
 ح
إلى
ق 
أث

 

 ما
حد
ى 
ق إل

أث
 

ثق
ال أ

 

 )مثل التعرض لظمم شديد أو التعرض إليذاء نفسي أو جسدي ( 

     تكون فكرة واضحة عن المسترشد و مشكمتو  8

     تعمم جيدًا وتحدد ما ستقولو أو تفعمو بعد أن ينيى المسترشد حديثو. 9

     تنبو و تنصت جيدًا لممسترشد أثناء حديثو دون مقاطعتو . 10

11 
تفسر ما يقولو المسترشد وتمنحو طرقًا جديدة يدرك من خالليا سموكو و 

     اعره .أفكاره ومش

     تتعامل مع مسترشد يظير سموكيات يدوية أثناء الجمسة اإلرشادية  12

     تزود المسترشد بالمعمومات و اآلراء و الحقائق و اإلجابات ألسئمتو 13

14 
 –تتعامل مع مسترشد يختمف عنك في بعض الجوانب اليامة )مثل النوع 

     الطبقة االجتماعية ( –السن 

     المسترشد عمى التعرف عمى مشكمتو وتحديدىا . تساعد 15

     توجو المسترشد من خالل تزويده ببعض االقتراحات أو التعميمات أو النصائح  16

     تتعامل مع مسترشد يظير عالمات خطيرة تدل عمى اضطراب تفكيره  17

     تتعامل مع مسترشد انجذب نحوك جنسياً  18

     ديو رغبة في االنتحار تتعامل مع مسترشد ل 19

20 
تستخدم ميارة المساعدة التي ترى أنيا مناسبة حسب متطمبات الجمسة 

     اإلرشادية.

     تجعل الجمسة اإلرشادية مركزة و تحافظ عمى تسمسل األحداث بيا . 21

22 
تتعرف عمى الخبرات الماضية في حياة المسترشد مما يساعدك عمى مزيد من 

     مشكمتو االستبصار ب
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 م

 

 

 العبــارات
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 ما
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     تكرر أو تعيد صياغة جمل و عبارات المسترشد بطريقة تعكس مشاعره . 23

     تساعد المسترشد عمى وضع أىداف واقعية  24

     تتعامل مع بعض المشكالت التي تجد صعوبة في تناوليا 25

     تتعامل بفعالية مع مسترشد تعرض إلساءة جنسية أو جسدية   26

27 
 –بفعالية في موقف لديك فيو ردود أفعال سالبة تجاه المسترشد )سأم  تتعامل

     عدم التزامو بالعالج ( –انزعاج 

28 
تمفت نظر المسترشد إلى التناقص في حديثو أو مقاومتو أو أفكاره غير 

     العقالنية التي ال يدركيا أو ال يستطيع تغييرىا 

     ة و محددة وواضحة تمخص ما يقولو المسترشد بطريقة موجز  29

     تتعامل مع مسترشد مضطرب نفسياً  30

     تتعامل مع مسترشد لديو درجة عالية جدًا من القمق  31

     تضع أىداف الجمسة اإلرشادية في اعتبارك وتركز عمى تحقيقيا  32

     تتصرف بشكل مناسب عندما يكون ىناك مأزقا في عممية العالج  33

     لمسترشد عمى تحديد اإلجراءات التي سيقوم بيا من اجل حل مشكمتو تساعد ا 34

     تتجو في جمستك نحو المسترشد بطريقة تظير من خالليا اىتمامك بو   35

     تفيم شخصية المسترشد وتقيم مدى استعداده لمتغيير  36

     تتعامل بفعالية في موقف تجد فيو بعض االنجذاب نحو المسترشد  37

38 
تصمت لفترة وفي الوقت المناسب حتى تعطي المسترشد فرصة لتحدث عن 

     أفكاره أو مشاعره 

    تساعد المسترشد عمى القيام بمعب األدوار أو إعادة تمثيل السموكيات أثناء  39
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 العبــارات
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 الجمسة اإلرشادية 

     تنيى الجمسة اإلرشادية في الوقت المناسب و بطريقة مناسبة  40

     المسترشد بميام أو واجبات يحاول القيام بيا بين الجمسات  تكمف 41
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 (4ممحق )

 مقياس مركز الضبط

 األخ األخصائي النفسي ....... المحتـر

 األخت األخصائية النفسية ........ المحترمة

 تحية طيبة ....

فعالية الذات اد كعالقتو باإلرش" إدراؾ أىمية العمؿ في مجاالت يقكـ الباحث بإجراء البحث 

 لدل األخصائييف النفسييػف بمدارس سمطنة عماف" كمركز الضبط اإلرشادية

كنظران لككنؾ أخصائيان نفسيان ، لذا أضع بيف يديؾ أداة تتضمف عبارات تتناكؿ الكجية 

الداخمية كالخارجية في مكقع الضبط ككضعت كؿ عبارتيف )أ، ب( بشكؿ مستقؿ يرجى 

كاختيار العبارة األكثر قبكالن لديؾ )×( تيف في كؿ )زكج( أماـ العبارة المختارة قراءة العبار 

بكضع عالمة كتيمؿ العبارة األخرل كال يجكز اختيار العبارتيف في الزكج الكاحد أك تركيما 

 بدكف إجابة ، عممان اف اإلجابات ال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي .

 اـ .....كتقبمكا فائؽ التقدير كاالحتر 

 الباحث                                                        

 خميس بف عمي الساعدم                                                 
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 بيانات أولية

 ( في المربع الذم تختاره.√أرجك كضع عالمة)

       ( النكع:                  ذكر                     أنثى 0)

 ( الحالة االجتماعية:     أعزب                  متزكج6)

 ( نكع المدرسة:        تعميـ أساسي                 ما بعد األساسي 3)

( مكاف العمؿ:   محافظة مسقط       محافظة جنكب الشرقية       محافظة شماؿ 4)

 الشرقية

 سنكات9 – 6سنكات        مف  6 -3مف          سنكات     3( الخبرة:     أقؿ مف 5)

 ( مكقع المدرسة: مدينة          قرية           6)
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 ـ

 
 العبارات

 
 اإلجابة

 

 
 إلى منيا جزء في ترجع حياتيـ في التي السارة غير األمكر مف كثير أ 0

 السيئ. الحظ
 

 .يرتكبكنيا التي خطاءاأل إلى الناس يالقيو الذم الحظ سكء يرجع ب
 

 

 باألمكر الناس اىتماـ عدـ الحركب الشتعاؿ الرئيسية األسباب مف أ 6
 .كافيان  اىتمامان  السياسية

 

 سكؼ تستمر الحركب كتبقي ميما حاكؿ الناس أف يمنعكا كقكعيا. ب
 

 

 .يستحؽ الذم االحتراـ يناؿ أف الفرد سيستطيع الزمف بمركر أ 3
 

 

 جاىد ميما بيما يعترؼ ال غالبان  كقيمتو الفرد جدارة أف لحظا سكء مف ب
 السبيؿ. ىذا الفرد في

 

 االعتقاد بأف المعمميف ال يعدلكف بيف الطمبة اعتقاد غير صحيح. أ 4
 

 

معظـ الطمبة ال يعرفكف إلى أم مدل تتأثر درجاتيـ المدرسية بعكامؿ  ب
 عارضو.

 

 فعاالن. قائدان  يصبح أف لإلنساف يمكف ال الثمينة الفرص بدكف أ 5
 

 

 يرجع ذلؾ فإف قادة يصبحكا أف في الكفاءة ذكم مف األفراد يفشؿ عندما ب
 .ليـ أتيحت التي الفرص مف اإلفادة يحسنكا لـ إلى أنيـ

 

 ميما بذؿ الفرد مف جيد فمف يستطيع أف يظفر بحب بعض الناس. أ 6
 

 

 .معيـ يندمج كيؼ يعرؼ ال مف فاآلخري مكدة اكتساب في يفشؿ إنما ب
 

 

 تشكفو الـز الجبيف عمى مكتكب )المي العامي المثؿ صحة في أعتقد أ 7
 العيف(.

 

 

 عندما اترؾ األمكر تحدث تحت رحمة الظركؼ فإف النتائج تككف أسكأ  ب
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 مما لك بادرت باتخاذ قرار معيف.
 

و إال دكر بسيط جدا، أك يعتمد النجاح عمى العمؿ الجاد أما الحظ فميس ل أ 8
 ال دكر لو عمى اإلطالؽ.

 

  

الكصكؿ إلى الكظائؼ المرمكقة يتكقؼ بالدرجة األكلى عمى أف تككف في  ب
 المكاف المناسب في الكقت المناسب.

 

 

يستطيع المكاطف العادم أف يككف لو تأثير في القرارات السياسية  أ 9
 كاالجتماعية العامة.

 

إزاء  شيئا يفعمكا أف البسطاء يستطيع كال األقكياء مف قمة فيو تتحكـ عالمنا ب
 .ذلؾ

 

عندما أضع خططي فإنني غالبا ما أككف متأكد مف قدرتي عمى تنفيذىا  أ 01
 بنجاح.

 

 ليس مف الحكمة دائما أف نضع خططا طكيمة المدل ألف كثيرا مف األمكر ب
 يا ترجع إلى الحظ.يتضح فيما بعد أف احتماالت النجاح أك الفشؿ في

 

 أك قميال إال الحظ عمى يعتمد ال أىدافي إلى كصكلي أف أرل حياتي في أ 00
 .مطمقا عميو يعتمد ال

 

في كثير مف الحاالت ال يفيد التدبر أك التعقؿ شيئا بحيث يستكم اتخاذ  ب
 .القرعة إجراء طريؽ عف القرار كاتخاذ كتخطيط تدبر عفالقرار 

 
 

 

 كصؿ مف أكؿ فكاف  الحظ أسعده مف بالرئاسة يظفر األحياف مباغ في أ 06
 .المناسب إلى المكاف

 

 القدرة عمى يتكقؼ أمر الصحيحة األشياء عمؿ عمى الناس حمؿ إف ب
 .اإلطالؽ عمى دكر ال أك ضئيؿ دكر إال ذلؾ في كليس الحظ

 

ا أك نتحكـ في أمكر دنيانا نجد معظمنا ضحايا لقكل ال نستطيع أف نفيمي أ 03
 فييا.
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فإنيـ  كاالجتماعية السياسية الشئكف في نشطة بأدكار الناس قاـ إذا ب
 حكليـ. الدنيا أحداث في يؤثركا أف يستطيعكف

  

 عارضة. بأحداث حياتيـ تتأثر مدل أم إلى يعرفكف ال الناس معظـ أ 04
 

  

 .الحظ اسمو شيء الكاقع في يكجد ال ب
 

  

 تعرؼ ما إذا كاف اآلخركف يحبكنؾ أـ ال.مف الصعب أف  أ 05
 

 

 .تعاممؾ كحسف لطفؾ مدل عمى أصدقائؾ عدد يتكقؼ ب
 

 

عمى المدل الطكيؿ نجد أف ما يقع لنا مف أحداث سيئة تقابميا أحداث  أ 06
 أخرل طيبة.

 

 كؿ أك الكسؿ أك الجيؿ أك القدرة نقص عف تنتج السيئة األحداث معظـ ب
 .أكلئؾ

 

 .الفساد صكر مختمؼ عمى القضاء ألمكننا كافيا مجيكدا بذلنا أننا لك أ 07
 

 

 المناصب أصحاب يفعؿ ما في يتحكمكا أف الناس عمى الصعب مف ب
 .السياسية

 

 لي. تقع التي األحداث عمى ضعيؼ تأثيرم أف أشعر ما كثيران  أ 08
 

  

 يما في حياتي.مف المستحيؿ أف أصدؽ أف الصدفة أك الحظ يمعب دكران م ب
 

 

يشعر الناس بالكحدة ألنيـ ال يحاكلكف أف يتعاممكا معا بركح الكد  أ 09
 كالصداقة.

 

 

 أمر ىذا ألف اآلخريف مكدة اكتساب جاىدا تحاكؿ أف المجدم مف ليس ب
 .عميو لؾ سيطرة ليس

 

 .يدم صنع مف ىك لي يحدث ما كؿ أ 61
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 فييا تسير التي الكجية عمى افيةك سيطرة لي ليس أنو أحيانان  أشعر ب
 حياتي.

 

 

في أكثر األحياف ال أستطيع أف أفيـ لماذا يسمؾ السياسيكف عمى النحك  أ 60
 الذم يسمككف عميو.

 

 اإلدارة فساد عف مسئكلكف الناس أف القكؿ يمكننا الطكيؿ المدل عمى ب
 .القكمي المستكل أك المحمي المستكل سكاء عمى
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Abstract 

The Perception of the importance of work in the fields of 

counseling and its relation with self-efficacy and focus of 

control  for psychologists in the Governorates of Muscat and 

North and South of Sharqia  

         The research aimed to identify the recognition of the importance of        
work in the areas of perception and its relation to self-efficacy and the      

focus of control for psychologists, and to recognize the significance of  

differences in perception the importance of work in extension fields 

according to variables (gender, social status, school location, type of 

school, experience, workplace). 

The research process  consisted of (90) specialists (67) males and (23) 

females  from the Governorate of Muscat, South and North Sharqia. In 

order to achieve the research, the researcher used three tools, the first 

to measure The Perception of the importance of work in the fields of 

counseling, Prepared by (Al-Safasefh, 2005). and the second to 



 
 

b 
 

measure self-efficacy (Lent et al., 2003). The third tool for measuring 

the focus control was prepared by (Router,1956).  

The results indicated that the level of perception among psychologists 

was high, the self-efficacy level of psychiatrists was low, and the focus 

of control for psychologists was internal, and there was also no relation 

between conception the importance of work in the fields  of counseling 

and self-efficacy as well as the focus of control in the research sample, 

and the results showed no differences according to variables (gender, 

social status, school location, school type, experience, workplace). 
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 إهداء

 

 ...... إلى كل من شعرت بسعادة عند ذكرهم

 ....... ي الغالً رمز فخري وعطائًإلى والد

 ....... أمً الحنونة التً لم تبخل علً بدعوة كل صباح إلى

 ..... إلى رفٌقة دربً الغالٌة زوجتً

  .... إلى شمعة حٌاتً خالد وطٌبة ومحمد وجنة

 ... إلى عزوتً وسندي إخوتً وأخواتً

 ... إلى أصدقائً

 ... أهدي لكم بحثً هذا

 

 

 الباحث
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 شكر وتقدير

ثناء، والصالة والسالم على خٌر البرٌة جمعاء، وعلى الحمد هلل المستحق للشكر وال

 آله وصحبه الكرماء...وبعد:

تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات، لتنظم عقد الّشكر الذي ال ٌستحقّه إال أولئك الذٌن 

ا العطاء...  قدموا لنا الوفاء، وبذلوا الخٌر ولم ٌنتظروا ِمنَّ

واالحترام، ولو أّننً أوتٌت كّل بالغة، رسالة أبعثها ملٌئة بالشكر، والّتقدٌر،  

وأفنٌت بحر الّنطق فً الّنظم والّنثر، لما كنت بعد القول إال مقّصراً، ومعترفاً 

 بالعجز عن واجب الّشكر.

فلكم جزٌل الشكر جمٌعاً على ما قدمتموه لً من مساعدة سواًء كانت معنوٌة أو فنٌة 

ٌر والذي أسأل هللا فٌها أن تكون محل أو تشجٌعٌة من أجل إتمام رسالتً فً الماجست

 نفع لً ولغٌري فً مهنة التعلٌم واإلرشاد..

 وأخص بالشكر والتقدٌر كالً من:

الذي قدم لً الدعم المعنوي /محمد نقادي المشرف الرئٌسً لدراستً الدكتور 

 والتشجٌعً خالل إعداد وتقدٌم هذه الرسالة.

نصح واإلرشاد.أ.د سامر رضوان لذي قدم لً المساعدة  وال  

األستاذ / محمد الجعفري معلم اللغة اإلنجلٌزٌة واالستاذ األمٌن  الذي قدم لً 

 المساعدة فً الترجمة باللغة االنجلٌزٌة.

واالستاذ / علً الرزٌقً معلم لغة عربٌة الذي قدم لً المساعدة فً التدقٌق اللغوي 

 لمضمون الرسالة.

 ى تعاونها واألخصائٌة النفسٌة/ جوهرة العمرٌة عل

 

 وإلى كل من شجعنً فً مواصلة مسٌرتً العلمٌة

أرجو من هللا عّز وجّل أن ٌعطٌكم الّصحة والعافٌة، وشكراً لكم على ما قدمتموه لً 

 من مساعدة ، وأدام هللا عّزكم، ودام عطاؤكم...

 الباحث                                                                                     



 
 

 د 
 

 ملخص الدراسة

 ومركز الضبطبفعالية الذات اإلرشادية إدراك أىمية العمل في مجاالت اإلرشاد وعالقتو 

لدى األخصائيين النفسييـن بمدارس محافظـــــــــة مسقـــــــــط ومحافظتي الشرقيــــــــــة في 

 سمطنة عمان

 إعداد: خمٌس بن علً بن راشد الساعدي

إدراك أهمٌة العمل فً مجاالت االرشاد  العالقة بٌن علىالتعرف هدف البحث   

ومعرفة داللة  ومركز الضبط لدى األخصائٌٌن النفسٌٌن، وفعالٌة الذات اإلرشادٌة

 الحالة النكع،)الفروق فً إدراك أهمٌة العمل فً مجاالت اإلرشاد تبعاً لمتغٌرات 

 (.العمؿ مكاف خبرة،لاسنكات  ،المدرسة نكع المدرسة، مكقع االجتماعية،

(  67فراداً من األخصائٌٌن النفسٌٌن منهم )  ( 90تكونت عٌنة البحث من ) حٌث   

ولغرض تحقٌق محافظة مسقط وجنوب وشمال الشرقٌة من  ( أنثى 23ذكر و) 

أهمٌة العمل فً مجاالت  دراكاحث ثالث أدوات، األولى لقٌاس االبحث استخدم الب

نفسٌٌن فً مجاالت اإلرشاد من إعداد لدى األخصائٌٌن الاألرشاد 

)لنت  من إعداد فعالٌة الذات اإلرشادٌة(، والثانٌة لقٌاس 2005)السفاسفة،

 (.1956ركز الضبط من إعداد )روتر،(، أما األداة الثالثة لقٌاس م2003وآخرون،
لدل  أىمية العمؿ في مجاالت اإلرشاد دراؾأف مستكل اأشارت النتائج إلى   

لدل األخصائييف  فعالية الذات اإلرشاديةلنفسييف كاف مرتفعان، كمستكل األخصائييف ا

 داخميان،كاف ، كمركز الضبط لدل األخصائييف النفسييف منخفضان  كاف النفسييف

كفعالية الذات ككذلؾ ال تكجد عالقة بيف ادراؾ أىمية العمؿ في مجاالت االرشاد 

 فركؽ جكدظيرت النتائج عدـ ك كما أك كمركز الضبط لدل عينة البحث،   اإلرشادية



 
 

 ه 
 

 المدرسة، مكقع االجتماعية، الحالة النكع،)لمتغيرات كفقنا األخصائييف النفسييف بيف

 (.العمؿ مكاف لخبرة،، االمدرسة نكع
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