
  ــــ ــــــــــشــــة دمـــــــعـــــامــج
ــة التـــــــــليـــــــ   ــة ــــــــــــــيــــر
  ي ـسفـــاد النـــم اإلرشــقسـ
  
  
  

ة ة لكفاءةا لتحسين جمعي إرشاد برنامج فاعل ة ال الذات  الصف طالب عينة من لدمدر
  حماة مدينة مدارسعض  في العام الثانو  األول

توراه حث مقدم لنيل درجة  )النفسي اإلرشاد( النفس علم في الد
  

  إعداد
ة  ل: الطال شار المغر   شر دمحم 

  
  إشراف

تور   مـال يوسف بــالن الد
  النفسي اإلرشادستاذ في قسم األ

  
٢٠١٦-٢٠١٥   

  
  

 





 

  

   أ

ر وتقدير   ش
  
الغ تقدير  -  عون هللا، إال أن أتقدم ب سعني وقد انتهت هذه الرسالة  الن، ال  مال  تور  إلى األستاذ الد

ار مثرةلما قدمه من توجيهات المشرف على هذه الرسالة،  مة، وأف   .سديدة وآراء ق
التقدير  -  تورة أمل األحمد والعرفان ألعضاء لجنة المناقشة،ما وأتقدم  ة األستاذة الد ة التر ل ، عميدة 

تور راض العاسمي س قسم ، ستاذ في قسم اإلرشاد النفسيأ واألستاذ الد تورعلي نحيلي رئ واألستاذ الد
تور أحمد الزعبياألستاذ و س، علم النف س قسم اإلرشاد الد من مالحظات قّمة  قدمونه على ما  رئ
  .في إثراء الرسالة وٕانماء هذا الجهد ساهمت

ر إلى إدارة مدرسة  -  الش لما  و مدرسة  أحمد شيخ طه في مدينة حماة  راض نايف الجمالوأتقدم 
الت لتطبي البرنامج اإلرشا   .هذه الرسالة في دقدموه من تسه

ة بجامعتي دمش  -  ة التر ل ة في  مين من أعضاء الهيئة التدرس ذلك السادة المح ر  الش وأخص 
حث م أدوات ال عث، الذين قاموا بتح   .وال

ر العمي لكل َمن ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى حّيز الوجودوأخيرًا  -  ر ..أقدم ش الذ : وأخص 
تورة رم قصاب، د عث، لما قدمته من عون ومساعدة في مجال الد ة في جامعة ال ة التر ل تورة في 

ة ات اإلحصائ احثة، العمل الت التي قدمتها لل يزاو على المساعدة والتسه ة رم    .والمرشدة النفس
  

احثة  ال
  
  
  
  
  
  



 

  

   ب

  إهداء
ه بإجالل وقداسة -  ة ... إلى النبراس الذ أقف أمام محرا إلى من ... التسامحإلى من علمني المح

التواضع عث فخر واعتزاز ... إلى أنقى وأرق قلب... علمني السمو  والد أمدَّ ُهللا ... إلى من هو م
  .في عمره

ة اتي أمي الغال ح   .إلى َمن ُأدين لها 
عث في نفسي األمل للغد-  قى في قلبي... إلى من  ان وسي ورفي .. زوجي ساكن قلبي....  إلى من 

اتي.. ..دري   .وأمل جميل في ح
اة-  اح حب الح ل ص ًا وحناناً .... إلى من يوق في نفسي  ض في أحشائي ح ته تن ثمرة .. إلى من حر

ة هللا ومنته.. حبي    .ميرنا ومران. وأحّلى معنى في وجود.. وه
صالتها ودعواتها وسيرتها العطرة... إلى من -  ت طرقي  ة... ار   .عمتي الغال
ما... األجزاء التي تتكون منها ذاتي... وتقو بهم عزمتي... أشد بهم أزر إلى من -    أخوتي فاد و د
حث -  ني هموم ال   .رم... رم.. أصدقائي سحر.. إلى من شار
مًا -  ل ذ علم عل أن فوق  ل مؤمن  أن ينجز هذا ... إلى  حذوه األمل وانتظر  ان  ل من  وٕالى 

عًا أهد... العمل   .ثمرة جهد إليهم جم
  
  
  
  
 



 

  الفهرس 

   ت

  رقم الصفحة  الموضوع  م
ر وتقدير  -    أ  .ش
    .إهداء  - 
موضوع: الفصل األول   ف  حث التعر   ٧-١  :ال
  ٢  .ةـــــــمقدمال  
حث و   ١ لة ال   ٤-٣  .همسوغاتمش
ح  ٢ ة ال   ٥-٤  .ثــــأهم
حــــأه  ٣   ٥  .ثــداف ال
حث  ٤   ٥  .متغيرات ال
حث   ٥ ة مصطلحات ال   ٧-٦  .والتعرفات النظرة و اإلجرائ
ح  ٦   ٧  .ثــــحدود ال

  ٣١-٨  :اإلطار النظر : الفصل الثاني  
اب األول  أوالً  ة: ال ة المدر     .الكفاة الذات

ــة     ١٠-٩  .المقدمــــ
ة   ١ ة المدر   ١٢- ١١  .مفهوم الكفاءة الذات
ة و   ٢ النفسالكفاءة الذات ٍل من مفهوم الذات، تقدير الذات، الثقة    ١٦- ١٣  .عالقتها 
ة والمحددات النظرة االفتراضات  ٣  التعلم نظرة عليها تقوم التي المنهج

  .االجتماعي
١٩- ١٦  

ة  ٤ ة المدر   ٢٠- ١٩  .خصائص الكفاءة الذات
ة  ٥ ة المدر ة الكفاءة الذات ن عة و   ٢١- ٢٠  .طب
ة  ٦ ة المدر اس الكفاءة الذات   ٢٣- ٢١  .ق
ة  ٧ ة المدر ة الكفاءة الذات   ٢٧- ٢٣  .تنم
ة  ٨ فاءة اعتقاداته الذات   ٢٩- ٢٧  .تأثير اعتقادات الفرد على 
ة والسلوك الصحي  ٩   ٣٠- ٢٩  .الكفاءة الذات

احثة تعقيب  ١٠   .ال
  
  

٣١  



 

  الفهرس 

   ث

  

اً  اب الثاني  ثان   ٥١- ٣٢  :مهارات البرنامج: ال
  ٣٦- ٣٣  .خدام مهارات البرنامجتمبررات اس  ١
الت  ٢   ٤٠- ٣٧  .التدرب على مهارة حّل المش
  ٤٣- ٤٠  .لتدرب على مهارة العزو السببي للنجاح والفشلا   ٣
يد الذات  ٤   ٤٦- ٤٣  .التدرب على مهارة تو
ير الالعقالني  التدرب على مهارة  ٥   ٥٠- ٤٦  .التف
  ٥١- ٥٠  .اإليجابيالتدرب على مهارة حديث الذات   ٦
قة: الثالثالفصل      ٧٢- ٥٢  دراسات السا
ة   ١ ة المدر ة  دراسات تناولت الكفاءة الذات وٕاعداد برامج لتحسين الكفاءة الذات

ة   .المدر
٦٩- ٥٢  

ة - ١-١     ٦٣- ٥٣  .الدراسات العر
ة - ٢-١     ٦٩- ٦٤  .الدراسات األجنب
قة  ٢   ٧٠  .تعقيب على الدراسات السا
قة ما استفادت  ٣ حثها من الدراسات السا احثة في    ٧١  .منه ال
قة   ٤ حث الحالي بين الدراسات السا انة ال   _______  .م
حثتفاق بين نقا االّ   - ١-٤   قة ال   ٧١  الحالي والدراسات السا
حثنقا االختالف بين   - ٢-٤   قة ال   ٧٢  .الحالي والدراسات السا
  ٧٢  .تعقيب  
حث  ٥ ات ال   ٧٣  .فرض
عالفصل    حث و إجراءته:  الرا ة ال   ٩٤- ٧٤  منهج
حث  ١   ٧٥  .منهج ال
حث والعينة  ٢   ____  .مجتمع ال
حث - ١-٢     ٧٥  .مجتمع ال
حث  - ٢-٢     ٧٧- ٧٦  .عينة ال
حث   ٣   ٧٨- ٧٧  .إجراءات ال
حث اةأد  ٤ اتها -إجراءات إعدادها - ال ــــ  .صدقها وث ـــ ــــ ــــــــــــــــ   ــــــ



 

  الفهرس 

   ج

  
  
 

اس    اتمق ة صدقه وث ة المدر   ٨٦- ٧٨  .هالكفاءة الذات
  ٩٤- ٨٧  .البرنامج اإلرشاد  ٥
البرنامج -  ١-٥     ٨٩- ٨٧  .التعرف 
  ٩٠- ٨٩  .للبرنامج العام المرجعي اإلطار - ٢-٥  
ة - ٣-٥     ٩١- ٩٠  .البرنامج أهم
  ٩٢- ٩١  .أهداف البرنامج - ٤-٥  
ات خالل تطبي  - ٥-٥   ةتحديد طرقة جلوس الطال   ٩٢  .الجلسات اإلرشاد
ب التطو  - ٦- ٥   قه( ر للبرنامجالتجر ــــــــــــ  .)أهدافه وٕاجراءات تطب ــــــــــــــــــــــ   ــــــ
م البرنامج  -١- ٦            ٩٣- ٩٢  .أهدافه -تح
  ٩٤  .التجرب االستطالعي للبرنامج اإلرشاد -٢- ٦        
بي: الخامسالفصل     ه التجر   ١٠٩- ٩٥  :وٕاجراءات تطبي البرنامج العمل ش
بي وٕاجراءاته  ١     .خطوات تنفيذ العمل التجر
اس القبلي -١     ٩٦  .مرحّلة الق
  ٩٦  .مرحّلة تطبي البرنامج -٢  
ة - ١-٢   ات الجلسات اإلرشاد ة سير فعال   ٩٧- ٩٦  .آل
ات المستخدمة في البرنامج - ٢-٢   ات واالستراتيج   ١٠٢- ٩٧  .الفن
اس  -٣   عدمرحّلة الق   ١٠٢  .ال
اس  -٤     ١٠٢  .المؤجلمرحّلة الق
م البرنامج -٥     ١٠٣- ١٠٢  .ونتائج التدرب تقو
  ١٠٣  .األنشطة المستخدمة في البرنامج -٦  
  ١٠٧- ١٠٤  .عرض لجلسات البرنامج   ٢
ات التي واجهت   ٣ احثة أثناء الصعو   ١٠٨  .البرنامججلسات تطبي  ال
احثة العوامل التي ساعدت    ٤   ١٠٨  .البرنامج جلسات على تطبيال
ة المستخدمة  ٥   ١٠٩- ١٠٨  .األساليب اإلحصائ



 

  الفهرس 

   ح

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  رقم الصفحة  الموضوع  م
حث وتحليلها ومناقشتها: السادسالفصل      عرض نتائج ال

  
١٢٤- ١١٠  

ة األولى و مناقشتها  ١ الفرض   ١١٤- ١١١  .النتائج المتعلقة 
ة و مناقشتها  ٢ ة الثان الفرض   ١١٨- ١١٥  .النتائج المتعلقة 
ة الثالثة و مناقشتها  ٣ الفرض   ١٢١- ١١٩  .النتائج المتعلقة 
ة البرنامج المقترحالسؤال المتعل   ٤   ١٢٣- ١٢١  .فعال
حث  ٥ احثة على نتائج ال   ١٢٣  .تعقيب ال
حث  ٦   ١٢٤  .مقترحات ال
  ١٣٩- ١٢٥  المراجع  
ة  ١   ١٣٤- ١٢٦  .المراجع العر
ة  ٢   ١٣٩- ١٣٥  .المراجع األجنب
  ٢٤٧- ١٤٠  .المالح  ٣
ة  ٤ اللغة العر حث    ٢٥٠- ٢٤٨  .ملخص ال
ة  ٥ ليز اللغة األن حث    ٢٥٥- ٢٥١  .ملخص ال



 

  الفهرس 

   خ

  فهرس الجداول
رقم 
  الجدول

  رقم الصفحة  عنوان الجدول
ة بين درجات   ١ ة ومتوس أفراد فروق المتوسطات الحساب المجموعة التجرب

اس الكفاءة أفراد درجات  اس القبلي على مق طة في الق المجموعة الضا
ة  ة المدر   .الذات

٧٧  

ة  ٢ ة المدر اس الكفاءة الذات عاد مق ارات على أ   ٧٩  .توزع الع
ة  ٣ ة المدر اس الكفاءة الذات ة لمق الدرجة الكل عد    ٨١  .عالقة درجة ال
اس   ٤ ا بيرسون لكل فقرة من فقرات المق عد معامالت ارت ة ال والدرجة الكل

اس   .للمق
٨٥- ٨٢  

اخألفا معامل   ٥ ةلكل ُ   رون ة المدر اس الكفاءة الذات اراته في مق   ٨٦  .عد مع ع
  ١٠٧- ١٠٤  .محتو البرنامج والتوزع الزمني لجلساته  ٦
ة بين درجات  ٧ ة ومتوس  أفراد فروق المتوسطات الحساب المجموعة التجرب

اس الكفاءة  أفراد درجات عد على مق اس ال طة في الق المجموعة الضا
ة ة المدر   .الذات

١١٢- ١١١  

اين وقفًا لـــ مرع إيتا لداللة الفروق بين متوسطات درجات   ٨ أفراد تحليل الت
ة في التطبي  طة ومتوسطات درجات المجموعة التجرب المجموعة الضا

عد   .القبلي و ال
١١٢  

ة بين درجات   ٩ ة في أفراد  فروق المتوسطات الحساب المجموعة التجرب
ة ة المدر اس الكفاءة الذات عد على مق اس ال اس القبلي والق   .الق

١١٥  
ة بين درجات   ١٠ اس أفراد فروق المتوسطات الحساب ة في الق المجموعة التجرب

اس  عد والق ة  المؤجلال ة المدر اس الكفاءة الذات   .على مق
١١٩  

ة لد    ة المدر ة البرنامج المقترح في تحسين الكفاءة الذات  أفرادفاعل
مقارنة ة  اس المجموعة التجرب عد لمق حث التطبي القبلي و ال   .ال

١٢١  
  
  
  



 

  الفهرس 

   د

ال   فهرس األش
ل ل  رقم الش   رقم الصفحة  عنوان الش

ة   ١ ة العالقة بين توقعات الكفاءة الذات   ١٦  .وتوقعات الناتجالمدر
ة   ٢ ادلةالحتم ـــ وفقًا ل المت   ١٨  .اندوراـ
اندورا  ٣ ة عند    ٢٧  .مصادر الكفاءة الذات
ات  ٤ ير والمشاعر والسلو   ١٩٣  .العالقة بين التف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفهرس 

   ذ

  فهرس المالح
رقم 
  الصفحةرقم   عنوان الملح  الملح

  ١٤٠ .أسماء المدارس التي سحبت منها العينة في مدارس مدينة حماة ١
مين السادة أسماء ٢ س الدراسة عرض تم الذين المح   ١٤١  .عليهم مقاي
ة ٣ ة المدر اس الكفاءة الذات م مق   ١٤٢ .استمارة تح
ة  ٤ صورته األول ة  ة المدر اس الكفاءة الذات   ١٤٨- ١٤٣ .مق
ارات  ٥ ة التي تم التعديل عليها من قبل السادة ع ة المدر اس الكفاءة الذات مق

مين  .المح
١٤٩  

ة ٦ صورته النهائ ة  ة المدر اس الكفاءة الذات   ١٥٣- ١٥٠ .مق
مين البرنامج اإلرشاد  ٧   ١٥٤  .أسماء السادة مح
م البرنامج اإلرشاد  ٨   ١٥٥  .طلب تح
م استمارة  ٩ ة الكفاءة لتحسينبرنامج اإلرشاد الجمعي  تح ة ال الذات  لدمدر

  .حماة مدينة مدارسعض  في العام الثانو  األول الصف طالب عينة من
١٥٧- ١٥٦  

عض مدارس مدينة حماةتب   ١٠ احثة في    ١٦٠- ١٥٨  تسهيل مهمة ال
  ٢٣٣- ١٦١  .البرنامج اإلرشاد  ١١
  ٢٣٦- ٢٣٤  .دليل البرنامج اإلرشاد  ١٢
  ٢٣٧  .العقد اإلرشاد  ١٣
الت   ١٤ ة لحّل المش   ٢٣٩- ٢٣٨  . المراحّل العمل
م جلسات البرنامج من جلسة رقم   ١٥   ٢٤٠  ١٣إلى  ٢استمارة تقي
م البرنامج  ١٦ ة ( استمارة تقي   ٢٤٢- ٢٤١  ).١٤الجلسة الختام
م نموذج  ١٧ احث خاص ( البرنامج لجلسات تقي   ٢٤٣  ).ةال
ة  ١٨ ف   ٢٤٤  .إرشادات في التدرب على عزو خبرات النجاح والفشل): ١(نشرة تثق
ة  ١٩ ف ة مواجهة الموقف الغامض): ٢(نشرة تثق ة - ف فاءة وفاعل   ٢٤٥  الضاغ  
ة      ٢٠ ف ة) : ٣(نشرة تثق ة إيجاب   ٢٤٦  .رسائل ذات

  



 

 الفصل األول                                                                  مـدخـل البـحـث

١  

  الفصل األول
حث"  موضوع ال ف    "التعر

  
  

  .ةــــقدمـــــم -
  

حث و  -أوالً  لة ال   .همسوغاتمش
  

اً  ة- ثان حث أهم   .ال
  

حث أهداف-ثالثاً    .ال
  

عاً  حث - را   .متغيرات ال
  

حث مصطلحات -اً خامس فات  ال ة و والتعر ةالنظر   .اإلجرائ
  
حث - اً ادسس   .حدود ال
  
  



 

 الفصل األول                                                                  مـدخـل البـحـث

٢  

  :مقدمة -
الت الطالب قد تنجم      ة، حيث أن ا عن ثيرًا من مش ة  تعتقاداانخفاض مستو الكفاءة الذات الطل

فتقرون إلى الشعور  عد أحد المحددات المهمة للسلوك، والطالب الذين  ، ةالذات الكفاءةحول أنفسهم  
فقدون حماسهم  العجز والنقص والتشاؤم، و شعرون  ة، فهم  الح عليهم عدم التفاؤل في جهودهم الدراس
ًا ما  سهولة، وغال ستسلمون  ل خاطئ، فهم  ش أنها تسير دومًا  ة لهم و النس اء  سرعة، وتبدو األش

ة مثل صفات سلب صفون أنفسهم  الخوف، و تعاملون " عاجز"و" سيء" شعرون  ا والغضب  و مع اإلح
ة   .طرقة غير مناس

ة إذ أن الكفاءة ارها بها  واالحتفا المعرفة اكتساب في هاماً  دوراً  تلعب الذات  التي المحرك والموجه اعت
ن ال بدونها ة تتم أن م   .)٢٠٦:  ١٩٩٧ ي،نشوات(  التعلم عمل

ضع ألنفسه أهدافًا  و ما  ه  ة يجعله أكثر تفهمًا الهتماماته وأهدافه وسلو فاءته الذات اعتقاد الفرد في 
عتمد على تمتع الفرد  بذل الجهد في مواجهة الفشل وأن تحقي التغير اإليجابي في السلوك  عيدة المد و

ة عن الذات    ).١٢: ٢٠٠٥الطراونة، ( معتقدات إيجاب
ة حيث تعتبر الإذ  انيزمات القو الشخص ة من أهم م زاً إكفاءة الذات ة األفراد  هاماً  نها تمثل مر في دافع

م وٕاتمام التفاعالت الضرورة  ة التي تقوم بتنظ ما أنها إحد القدرات اإلدراك أ عمل أو نشا  ام  للق
مهمة معينة ام    .إلتمام المهارة الالزمة للق

ة دو وتلعب  ًا وٕان  اً ر الكفاءة الذات اف عد  سي في تحقي القدرة على األداء،  فامتالك المتعلم القدرة ال  رئ
ة من منطل  ان ضرورًا لتحقي االنجاز المطلوب حيث يلزم اإلحساس بهذه القدرة بتوقع الكفاءة الذات

األداء النشا المرت  ام  ة في الق ة تلعب دور الدافع   .أن الكفاءة الذات
لة؛ حيث تؤثر اعو  ادأة والمثابرة في سلوك حّل المش ل من الم ة على  تقادات أو إدراكات الكفاءة الذات
ات ةكفاءة الذاتالن توقعات إ م المثابرة في مواجه العق م النشا الذ يبذله الفرد، و ة تحدد    .العال

ة في تحفيز و ة اإلرشاد أتي دور العمل ة و  ة تحسين الكفاءة الذات ةلد  المدر مهم الطل ة وتعل  حلّ  ف
التهم، ات وممارسة مش ة سلو ة و اجتماع ة نفس حة في توافق ة صح ة، ونفس ة، ترو  على أسس علم

اة في السرعة التغييرات وتيرة ظل   .الح
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لة -أوالً  حث مش   :ومسوغاته ال
ة  ازداد   ة خاصًة في البيئة األجنب ة المدر متغير الكفاءة الذات احثين في اآلونة األخيرة  عض ال اهتمام 

ةوالق ةة حلّ طالب المر  اهتمّ  قد ليل منها في البيئة العر ان جلُّ  الثانو طالب المر  و ة حلّ اهتمامها 
ة، والمر  ة هي التي تحدد مستقبل الطالب حلّ ة المتوسطة، على الرغم من أن المر حلّ الجامع ة الثانو

مي واالجتماعي أنها تأتي النمو فترات ل إذ. التعل ات و ة، الكفاءة مع للتكيف جديدة تحد  وحيث الذات
ة تحمل يتعلموا أن عليهم يجب الرشد مطالب من قترون  المراهقين إن  مجاالت ل في املة المسؤول

اة،  الخاصة الطرق  مع بإتقان والتعامل الجديدة، المهارات من العديد باكتسا منهم يتطلب وهذا الح
ة البلوغ سن تغيرات مع ة التعاملف وتعلم الراشدين، مجتمع ة االنفعال   .والجنس

ة المراهقينشعور  زداديذلك     ا الشائعة مع بنجاح يتعاملون  يف تعلمهم بواسطة الكفاءة الذات  القضا
اة المالئمة، أحداث مع تعاملهم مثل قبل، من مارسوها لم والتي المحتملة،  عن عزلهم إن حيث الح
ة المواقف ات مع للتعامل الطرق السيئة تسب الفرد جعل على عمل الصع ما الصعو  أن المحتملة، 

ات ينمي إدارة في المراهقين نجاح انيتهم، قدراتهم، في اعتقادهم قوة الصعو  القدرة ملك الذ فالمراه وٕام
ة إدارة التغييرات على ة لألدوار واحد آن في تحدث التي اآلن ة االجتماع ملك الترو ة   شعوراً  والبيولوج

ة فاءته الذات ًا    .)٤٣: ٢٠٠٧الجاسر، ( قو
اندورا  يدعمما سب  ة في المرااعتقاد  سهل بناء معتقدات الكفاءة الذات األولى من التعلم و  حلّ أنه 
ح دائمة ومقاومة للتغيرالتدرب   .)٦٧٨: ٢٠١٢عاذره،  أبو( ، وٕاذا تم اكتسابها تص

ادأة والمثابرة ) ١٩٩٣عبد العال، ( ما تشير دراسة  ل من الم ة تؤثر على  إلى أن توقعات الكفاءة الذات
ما أن قوة اعتقاد  حلّ في سلوك  لة،  ة أو  األفرادالمش ون لها تأثير سواء على الرغ ة  فاءتهم الذات في 

ة   .محاولة التعامل مع المواقف المعطاة عند مستو البدا
ار النشاط    اشر فق على اخت ون لها تأثير م ة ال  ات والمواقف ولكن من خالل حيث أن الكفاءة الذات

ن أن تؤثر على نشاطات  توقعات م ما أنها  ون بدأها فعًال،  حلّ النجاح النهائي،  لة التي س المش
مّ  مّ  فتوقعات الكفاءة ألجل ذلك تحدد  اتالمث النشا الذ سوف يبذله الفرد و ، ابرة في مواجهة العق

ة األقو سوف تؤد إلى ظهور مهارات  وذلك صورة أفضل حلّ أن الكفاءة الذات لة    .المش
ة من خالل  ة المدر من هنا ظهرت الحاجة إلى دراسة أثر التدرب على برنامج لتحسين الكفاءة الذات

ة حلّ مهارات  ة والسلو لة ومجموعة من المهارات المعرف   .المش
احثة للعديد من الدراسات واد وق عد عودة ال حث  لة ال ات تبلور الدافع لمش  )٢٠٠٣(مقداد  دراسةألدب

مان ،) ٢٠٠٤(ودراسة الشبول بو ،  أ)٢٠١١(دراسة الزق و  )٢٠٠٩(رزق  ، ودراسة)٢٠٠٧(ودراسة أبو سل
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شيرات و  )Hoffman; Schraw 2009(و دراسة هوفمان و سشراو) ٢٠١٣(ازر وجردات ودراسة 
ن التي للمهارات المراه امتالك أن دت علىوالتي أكّ ، )Besharat; Parto 2011( ارتو ه  م تدر
الت حلّ  مهارات عليها ة فاءته حسن من على تأكيد الذات بوالعزو السببي، والتدر المش  الذات

ة ة والجسد م ة واألكاد س مما ،واالجتماع انته ع  الشخصي يفالتكُّ  على ساعدهو  اآلخرن، وس م
  .واالجتماعي والنفسي

ة    حاث نظرة وعمل ره من دراسات وأ احثة من خالل زاراتها وٕاضافة إلى تلمُّ  ،ونظرًا لما سب ذ س ال
ة عض مدارس مدينة حماة عام في مادة التدرب الميداني  المتكررة للمدارس الثانو جة حا ؛٢٠٠٩في 

ة لديهمإلى التدخل اإل الطالب ي  رشاد لرفع الكفاءة الذات مما جعلها تقوم بإعداد برنامج معرفي سلو
ة الكفاءة مستو  تحسينل ة الذات  مدينة في الثانو األول  الصف طالب لد المختلفة بجوانبها المدر

عة فترة خالل البرنامج هذا تأثير واستمرار، حماة الت  حلّ التدرب على مهارة  خالل من المتا المش
اب النجا ومهارة تأكيد الذات ومهارة العزو السببيّ  اإلضافة ح والفشل، وحديث الذات اإليجابي ألس

ير العقالني  ار الخاطئة من خالل التدرب على التف عض األف   .للتعديل المعرفي ل
حث في السؤال التالي لة ال   :واستنادًا لما تقدم تتحدد مش

ة مد ما اندورا  برنامج فاعل ة التعلم االجتماعي لد  ي معرفي قائم على نظر  تحسينفي سلو
ة الكفاءة ة الذات   حماة؟ مدينة عض مدارس فيالعام  األول الثانو  الصف طالبعينة من  لد المدر

ة-اً انث حث أهم    :ال
حث -  قالث و حالأوائل  من عد هذا ال اندورا في التعلم االجتماعيستند إلى ، التي تةتطب جر  نظرة 

فه ة السورة في تحسين و توظ ة في الجمهورة العر ة المدر احثة(  دعم الكفاءة الذات  )في حدود علم ال
اً  والتحق مه ثم فاعليته من تجرب   .فاعالً  ان إذا تعم

ة هذا قد  -  حثتأتي أهم ة ال ة، وذلك بهدف تحقي الصحة النفس ة وسلو ات معرف ه من تقن حتو . مّما 
ع  ة وتشج ز على الجوانب اإليجاب عمل هذا البرنامج وف المنحى اإليجابي لعلم النفس، فهو ير حيث 

ة   .المتدرات على استثمار طاقاتهن الذات
حثتدرب  -  ةالتي تساعد على تحسي تالمهارا عض على عينة ال ة المدر  حلّ  مهارة ؛ن الكفاءة الذات

الت  حيثومهارة العزو السببي للنجاح والفشل؛  تأكيد الذات ومهارة حديث الذات اإليجابي،ومهارة  المش
م زادة علىتلك المهارات  تعمل اإلضافة  والوعي نلذواتهن وقدراته المتدرات تقي  إلى الحد منبها، 

ار والمعتقدات الخاطئة  ة األف عض والعمل على تنم ة من خالل تفنيد ودحض  ة وعقالن ار ايجاب أف
ار الالعقالن   .الموجودة لديهن ةاألف
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حث في  -  ن االستفادة من ال عض م م  ة عن طر تقد ة المدر ة الكفاءة الذات تفعيل وسائل تنم
ات الناجحة لمساعدة معلمي المر  ة في تحسين أداء حلّ االستراتيج وتحصيلهم من خالل  الطالبة الثانو

قدرتهم على  ة لديهم واالرتقاء  ة الكفاءة الذات الت حلّ تنم   .المش
حثهذستمد قد  -  ةذاـال الكفاءة متغير أهمية من النظرية تهأهمي ا ال  لتشك الدافعية لالعوام أنَّ ذلك ؛ت

ةالذا الكفاءة تلعب إذ ؛الطالب ًة لدة خاصـمختلفف داـأه إنجاز في حيوياً الً وعام قوياً أساساً  دوراً ت
 األهداف لتحقيق والمثابرة الجهد من مزيد للبذ الهمم ي وتحفيزـالدراس احـالنج تحقيق في حيوياً
  .ةـوالتعليمي يةـالدراس

حث أهداف: اً ثالث                                  :ال
س الهدف   حث الرئ حث الحالي إلى :لل   :يهدف ال

اندورا برنامج إعداد ستند إلى نظرة  ي  ة الكفاءة تحسينل معرفي سلو ة الذات  من طالب عينةٍ  لد المدر
نبث) ١٦- ١٥( بين  تتراوح أعمارهم ممن، الصف األول الثانو  ة  عامًا و عن هذا الهدف أهداف فرع

 :هي
ة الب -١ اس فاعل ة من خالل التدر  رنامج اإلرشاد في تحسين الكفاءةق ة المدر ب على الذات

يد حلّ ( مجموعة من المهارات الت، تو ، لمهارات النجاح والفشل الذات، العزو السببي المش
ير العقالني، حديث الذات اإليجابي  . الصف األول الثانو  طالبلد )  التدرب على التف

اس  -٢ عد الق ة  ة الكفاءة الذات ة البرنامج في تنم لد ذلك ، و المؤجلمعرفة مد استمرار فاعل
ة الذين خضعوا    .للبرنامج العينة التجرب

عاً  حث متغيرات -را   :ال
ة المتغير المستقل هو :المستقل المتغير حوث التجرب احث لير " في ال عالجه ال المتغير التجربي الذ 

ع ة هو .)٥٧ :٢٠٠٤أبو عالم، " ( أثره على المتغير التا  لبرنامجا والمتغير المستقل في الدراسة الحال
ي اإلرشاد ات العالج المعرفي السلو    . المعتمد على أساليب وفن
ع المتغير حث  :التا ع في ال التالي فالمتغير التا ه و ظهر أثر المتغير المستقل ف هو المتغير الذ 

ة ة المدر   .الحالي هو الكفاءة الذات
  
  



 

  مـدخـل البـحـث                    الفصل األول                                              

٦  

حث مصطلحات -خامساً  فات  ال ة و والتعر ةالنظر   :اإلجرائ
ة ما تحقي على قدرة الوسائل أكثر وتحديد معين فعل لوصف تستخدم " "Efficacy:الفاعل  هدف، 

قاً  المقصودة النتيجة تحقي على أنها القدرة تعرف قًا، وتزداد محددة لمعايير ط ة مس ن الفاعل  لما أم
قاً  النتيجة تحقي ،(امًال  تحق   .)١٢٨:   ١٩٨٢ بدو

ة وهو" Group Counseling: "الجمعي اإلرشاد ة عمل ة تفاعل ير تغيير نحو موجهة دينام  التف
تضمن، والوعي الشعور مستو  على والسلوك ار  العالج و ه طر عن االخت  والثقة، الواقع نحو التوج
ادلة فة وتتحق، والدعم، والتقبل والتفهم، واالهتمام، المت  ذات صغيرة مجموعة في الجمعي اإلرشاد وظ

م وتقبلهم تفهمهم درجة من يزد مما، بينها التفاعل يتم مشترك اهتمام  بها يؤمن التي واألهداف للق
  ). ١٩١:  ١٩٩٧، أبو عطية( المسترشد سلوك اتجاهات تعديل على تعمل والتي، مجتمعهم

اشرة وغير "  : Counseling Program :"اإلرشاد برنامج ة الم هو مجموعة من الخبرات اإلرشاد
اشرة المخططة والمنظمة  مة الم ة سل طرق بّناءة،على أسس علم ة مساعدة األشخاص  ، تقدم  غ

اناتهم إزاء ما يواجههم المحتاجين  ة إم التهم ةحاجاتهم، وإللى تنم ة للتعرف إللى مش إلى المساعدة النفس
ة الت نفس ات أو مش ة، ومساعدتهم  من صعو ة أو انمائ ضًا على اتخاذ  أو انفعاليو أو اجتماع أ

اتهم، وذلك لتحقي النمو النفسي والتواف النفسي واالجتماعي بهدف التعامل مع  مة في ح القرارت السل
ٍل بناء ش اة الضاغطة    ).٣١: ٢٠٠٩العاسمي، " ( مواقف الح

ف ات المخط لها وضعت في جلسات  منظومة :اإلرشاد لبرنامج اإلجرائي التعر من النشاطات والفعال
قاس  ة وف جدول زمني محدد، و ة المدر  لد حصل الذ التغيرمنتظمة لرفع مستو الكفاءة الذات

حث الطالب ة الكفاءة ذو  أفراد عينة ال ه التعرف يتم والذ، البرنامج تطبي عد المنخفضة الذات  من عل
اسا نتائج مقارنة خالل عدا و القبلي لق ة للمجموعة المؤجل و ل ذلك، التجرب اس نتائج مقارنة و  الق

عد القبلي و ة المجموعة بين للفروق  ال طة والمجموعة التجرب   .الضا
ة الكفاءة ة الذات أن  هي مجموعة التوقعات التي تجعل شخصاً  " Self- Efficacy:"المدر عتقد  ما 

النجاح  المنحى الذ سيتخذه سلوكٍ  حظى    ).٤٨٨: ٢٠٠١منصور،( ما في المستقبل س
ف ة للكفاءة اإلجرائي التعر ة الذات ات عليها حصلت التي الدرجة يه :المدر حث عينةفي  الطال  على ال
اس ة الكفاءة مق ة الذات حث في المستخدم المدر اس إلى  الحالي ال والذ تشير الدرجة المرتفعة على المق

ة الكفاءة الذات   .مستو عالي من الشعور 
ة الصف  ع طالب الصف  :األول الثانو طل ه العلمي واألدبي العاشرهم جم ور وٕاناث فرع في  ذ

   .٢٠١٦- ٢٠١٥وفقًا للمرسوم عام  مدينة حماة
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م الثانو العامحلّ مر  ل السنة األولى منها حلّ تبلغ مدة الدراسة في هذه المر  :"ة التعل ة ثالث سنوات، وتش
ًا  عيتها إلى نوعين فق حلّ أ الصف األول الثانو وتنقسم مدارس هذه المر  –جذعًا مشتر : ة من حيث ت

ة ة خاصة لقاء أجور يدفعها الطل ة، ومدارس أهل ة مجان م في هذين النوعين خاض. مدارس رسم ع والتعل
ة ة السورة، (  "تمامًا إلشراف وزارة التر ة في الجمهورة العر   ).٤٥: ١٩٩٣التر

حث: سادساً    :حدود ال
ةال شر ات الصف األ :حدود  ول الثانو في مدينة حماة واللواتي اقتصرت الدراسة على عينة من طال

ة  حصلن اس الكفاءة الذات ةعلى درجات منخفضة على مق   .المدر
ةالحدود ال دأ التطبي بتارخ   ،حيث تم تطبي البرنامج اإلرشاد على العينة )٢٠١٦- ٢٠١٥( :زمان و

  .٢٠١٦/ ٢/ ٢٨وانتهى بتارخ  ٢٤/١/٢٠١٦
ستم تطبي م-  اس قاي حث في الق   .من انتهاء تطبي البرنامج اإلرشاد) شهر(عد  المؤجل ال
ةجرت  -  ة  ٩/ ٢٠بين  ( الدراسة االستطالع   .)٢٠١٥في عام  ١١/ ٢٣ولغا
ةالحدود ال ان ط: م ة والضا ار العينة التجرب   :هماة من مدرستين في مدينة حماة و تم اخت

ة -    .مدرسة راض نايف الجمال للعينة التجرب
طة أحمد شيخ طهمدرسة  -  ةللعينة الضا  .، والدراسة االستطالع

ة  انتا أقل مستو في الكفاءة الذات ما تبين من خالل الدراسة حيث أن تلك المدرستين  ة  المدر
ة   .المسح
ة ةتناولت الدراسة  :الحدود العلم ة الكفاءة لتحسين جمعي إرشاد برنامج فاعل ة ال الذات  عينة من لدمدر

ات   .حماة مدينة مدارسعض  في العام الثانو  األول الصف طال
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  اإلطار النظر : الفصل الثاني
اب األول   ال

ة ة المدر   الكفاءة الذات
  :مقدمة

ة مفهوم :أوالً  ة المدر    .الكفاءة الذات
اً  ة و : ثان ٍل الكفاءة الذات النفسعالقتها    .من مفهوم الذات، تقدير الذات، الثقة 
ة االفتراضات: ثالثاً  ة  والمحددات النظر ة عليها تقوم التي المنهج   .االجتماعي التعلم نظر
عاً  ة : را ةخصائص الكفاءة الذات   .المدر

ع: خامساً  ة ة وطب ة المدر ة الكفاءة الذات   .بن
ة :سادساً  اس الكفاءة الذات ة ق   .المدر
عاً  ة: سا ة المدر ة الكفاءة الذات   .تنم
ة رتأثي :ثامناً  فاءة اعتقاداته الذات   .اعتقادات الفرد على 
ة والسلوك الصحي: تاسعاً    .الكفاءة الذات

احثة تعقيب-   .ال
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  الفصل الثاني
  "اإلطار النظر "

ة ة المدر   الكفاءة الذات
  :مقدمة

اندورا      رجع الفضل إلى  ة حديثًا و حيث قدم نظرة  Bandura1977ظهر مفهوم الكفاءة الذات
ًا في فهم أ ة وأداء متكاملة لتفسير هذا المفهوم وقد جاء ذلك المفهوم ليلعب دورًا أساس ونات الدافع حد م

ونه ؛ المهام اته حول  مات وتوقعات الفرد ومدر ه من وجه نظره أنه تقي قصد  قادرًا على أداء السلوك و
ُ الذ  ِّ  اً مرغو نتائجَ  حق   .وقتٍ  فيها في أ

ن أن تك   م حيث  ير  بيرًا في التأثير على أنما التف ة دورًا  ون مساعدًا أو معوقًا وتلعب الكفاءة الذات
ما أنَّ إنللفرد في  ة لد الفرد  جاز العديد من المهام  من األمور  عدُّ التعرف على مستو  الكفاءة الذات

بيرة تصرفاته في إ هامة بوصفه مؤثرًا على دافعيته و ال صورة  حدد  ما  أدائها  قوم  نجازه للمهام التي 
ة ومن ثمَّ ها إضافة إلى أنّ هالمواقف التي يواج المثابرة وزادة المجهود واالستثارة االنفعال فهو  ه يتأثر 

ة  ة والعوامل الوجدان ثير من العوامل المتداخلة مثل العوامل العقل : ١٩٩٤أبو هاشم ،(شتمل على 
٤٥.(  
ة نتاجَ      ات التفاعل االجتماعي والشخصيع وتعتبر الكفاءة الذات  هو الذ يلعب دورًا هاماً الناتج ، و مل

اآلخرن ن مفهوم الفرد عن ذاته في ضوء عالقته  ضًا في و  ،في تكو ضوء تقديره لذاته على نحو متوازن أ
ة  ات الفرد الفعل ان ون هناك هوة بين إم فاءتها يجب أال  م للذات و حدث هذا اإلدراك السل ولكي 
لما  ون هناك اتساق بين إدراك الفرد لذاته وٕادراك اآلخرن له ولذاته  غي أن  ما ين رته عن نفسه  وف

ة لد الفردتساق أد ذلك إحدث هذا االّ  م عن  الكفاءة الذات ن مفهوم سل   ).١٤: ١٩٩٣، صالح(لى تكو
ة ل   ــ ولقد أظهرت نظرة المعرفة االجتماع ة ــ ة والذات ة بين العوامل البيئ ادل ة الت اندروا  العالقة السبب

ة حيثُ  اره أحدَ  التصورُ  هذاشير  والسلو اعت ة  ة التي تتوس العوامل ال إلى عامل الكفاءة الذات ذات
رغم األثر القو لهذا العامل إال أنَّ  ة، و ة والسلو المحدد الوحيد للسلوك  عدُّ ه ال ُ التفاعل بين العوامل البيئ

ة األخر إلحداث السلوك المعتقدات الشخص السلوك الساب و البيئة و رت   ,Norwich( دائمًا و
1987,p:384(.  

عدَّ     ة التعلم  و قة بدافع ة لد المتعلم موضوعًا ذا عالقة وث ة المدر موضوع تحديد مستو الكفاءة الذات
نه ومن ثم تأثيره على أدائه في مواقف  مفهوم الفرد عن قدراته ومستو تم اشرًا  اطًا م اطه ارت الرت
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ن القولُ  م اين إدراك الطالب ل اإلنجاز الالحقة، األمر الذ  أن ت اين معه  قف خلف ت فاءتهم  مستو 
  .)١٤١: ٢٠٠٩رزق، ( مستو إنجازهم 

لة، وفي مواقف ذات     ة طو ة أنها مستقرة عبر فترات زمن ة المدر ومن الخصائص المميزة للكفاءة الذات
مواقف الدراسة، ومواقف خارج المدرسة، ومواقف د عة مختلفة،  خل المدرسة، أ في مجاالت اطب

ة التفاعل مع الح ة للطالب االجتماع الت السلو ساعد في فهم الكثير من المش ل عام، وهذا  ش اة 
ة والمساعدة في  مسارها والحلّ منها  والمعرف   .)١٤٨: المرجع الساب( نعة لهاول المقحلّ ها والتنبؤ  

ظهر من خالل اإلدراك المعرفي لقدر      ة  فاءته الذات اندورا أن مفهوم الفرد عن  ر  ة و اته الشخص
مر راومن خالل تعدد الخب بها، حيث تعمل هذه الخبرات على مساعدة الذات في التغلب على ت التي 

ام بوظائفها  الفشل فإنها قد تعوق الذات عن الق انت تتسم  المصاعب التي تواجهها، وهذه الخبرات إذا 
ة   .)Bandura,1977: 191(  اإليجاب

ن القول        م ة تلعب دوراً أن لذلك  ه في المواقف  هاماً  الكفاءة الذات ة الفرد في سلو في شخص
مْ  اناتهحيث أن  ؛ر بهاالمختلفة التي  ة المرتفعة تجعل المتعلم أكثر اعتقادًا في ذاته وفي إم  ،الكفاءة الذات

ار ال ير علمي حلّ وتجعله قادرًا على اخت ة معتمدًا على تف خطوات منطق ة و صورة علم على  اً عيدول 
ة ة أو أ خبرات تقدم له ،األهواء الذات ستفيد من البرامج التدرب م  نه قادرٌ إحيث  ،ما تجعله  على التح

ار دروسه وتو  ه وفي استذ ةفي أساليب تعلمه وفي سلو اته المنزل ع ؛ قيت التعامل مع واج ستط ذلك  و
اة ماً ه منظَّ تجعلُ  عاداتٍ  ونَ ِّ أن ُ  ره وفي أسلوب تعامله مع مستجدات الح   .في وقته وفي ف
ة تدرب  الحالي حثومن هذا المنطل فإن ال    ان ات سعى إلى التحق من مد إم من ذوات الطال

ة المنخفضة  ةالكفاءة الذات قوم على التدرب على مهارات الكفاءة الذات مهارة  المتمثلة  من خالل برنامج 
ال حلّ  تدرب لمعتقدات النجاح والفشل، والتدرب على مهارة تأكيد الذات، وال زو السببيّ الع ت والمش

ير العقالني ة فاءتهناعتقاداتهن من أجل تحسين  على التف   .الذات
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ة مفهوم : أوالً  ة المدر     : الكفاءة الذات
ة      ة حظيت توقعات الكفاءة الذات الغة في مجال علمفي السنوات األخيرة المدر ة  الصحة  أهم

عامل وس في تعد وتعتبر من البناءات النظرة الهامة لنظرة التعلم االجتماعي  ،ل السلوكيإلسهامها 
  .المعرفي

م توقعات الكفاءة و  وتقدير ) competency expectancies(تستخدم المراجع المتخصصة مفاه
ة ) self - efficiencyassessent(التوقعات الكفاءة   self -efficiency(وتوقعات الكفاءة الذات
expectancies(  َّما أن اق نفسه  ة وهو  آخرَ  اً مرادف تستعملُ  المراجعِ  عَض  في الس للكفاءة الذات

ة ة الذات   ).٧٠: ٢٠٠١،الزات) (self-efficacy( الفاعل
شير الفرماو إلى  معان مترادفة ) efficiency( ولفظة )efficacy(نه توجد لفظة أو س اللغة  في قوام

ة ة والكفا   .) ٣٧٢: ١٩٩٠،الفرماو ( وهي على التوالي الفاعل
ة  وقد اهتمَّ  معنى الكفاءة الذات ة  احثون في البيئة العر انًا ورد هذا  )٢٠١٠طالفحة، ( دراسة ال وأح

عض الدراسات ة منها  المفهوم في  ة الذات  و )١٩٩٨عبد الرحمن، ( و) ١٩٩٤هاشم،  وأب(معنى الفعال
ضاً  عي، ( أ معنى) ٢٠١٠محمود وجمالي، (في حين استخدمه )٢٠١٠النف ة : مرة   وأخر الكفاءة الذات

ة ة الذات   .الفعال
احثة مع ما توصل ل من در  توتتف ال ه  وعبد )  ١٩٩٤أبو هاشم ( و) ٢٧٣: ١٩٩٠( اسة الفرماو إل

ة تعني الكفاءةefficacy  في أنَّ  ) ٢٤: ٢٠٠٣( القادر حمالن نفس المعنى  وهي مرادفة لمفهوم الفاعل و
اً  حث الحالي ينظر لمصطلح  ،تقر ون مصطلح  efficacyلذلك فإن ال فاءة و  -selfعلى أنه 

efficacy  ة اللغة العر   .)الذات - فاءة(المرادف له 
ة تت ه ففي الدراسة الحال احثة بنىوعل ة الكفاءة ) self-efficacy(مصطلح  ال اللغة العر المرادف له 

ة  ونًا الذات مثل عنصرًا هامًا وم ًا لنظرة التعلم وسوف نتناول تعرفات هذا المفهوم والذ  أساس
اندورا    ).١٩٧٧(االجتماعي ل

اندوراعرف   ام "أنها ها  س هذه أو توقعاته عن أدائه للسلوك في مواقف تتسم  األفراد أح الغموض وتنع
ار األنشطة المتضمنة في األداء والجهد المبذول  ات وٕانجاز التوقعات على اخت ومواجهة الصعو

  ).Bandura,1977,p:191( ".السلوك
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ة ) Hallinan& Danaher, 1994,p:76(  وداناهير هالينان وعرف    ة المدر  أنها "الكفاءة الذات
 السلوك وٕانجاز األهداف إحراز على و، معينة مجاالت في األداء على قدراتهم في األفراد اعتقاد

  ."المطلوب
اج   دات المتعلم عن قدرته على تحقي معتق "أنها) Pajares, 1996,P: 543(س ر وقد عرفها 
ن وتنفيذ مجموعة نجازات معينة وٕاحراز نتائج إ عض  اإلنجازاتمحددة، أ تكو قها في  المراد تحق

  ."المواقف المتوقعة
رتون  ين شل و ل س نظر  ة ) Cecil ,H &Pinkerton, S., 2000 ,P:1243(و إلى الكفاءة الذات

حتاجها المتعلم للوصول إلى "أنها  القدرة على النجاح في تنفيذ التصرفات التي  االعتقاد الشخصي 
ة   ."النتيجة المرغو

عَّ  سمان فهار و ة "أنها ) Shell, D. & Husman. J. 2001,P:482(ل من شيل وه المعتقدات الذات
ة في تحقي النجاح أو الفشل في أداء  ة القوة المحر مثا ح  طورها وتص ونها الفرد عن ذاته و التي 

عد ما  اته ما فيها مفهومه ،األعمال المختلفة ف ان اته و دافعيته ؛عن قدراته وٕام   ."مما يؤثر على سلو
ع بنجاح أداء " أنها  فعرفها) Bong, 2004,P: 288( بونج  أما  ستط أن المتعلم  ة  اقتناعات شخص

ة المواد األساس المهام و األنشطة التي يتم تنفيذها و ة وأن هذه الكفاءة تتأثر  م   ."المهام األكاد
، (أما  أنها) ٢٩٣: ٢٠٠٠الشعراو ام الصادرة عن الفرد والتي تعبر عن معتقداته  "عرفها  مجموعة األح

ة والمعقدة وتحد حول قدر  ات معينة، ومرونته في التعامل مع المواقف الصع سلو ام  ته على الق
  ."الصعاب ومد مثابرته لإلنجاز

ة هي ثقة الفرد في قدراته  احثة أن الكفاءة الذات ة، تر ال وفي ضوء ماتم استعراضه لمفهوم الكفاة الذات
  ."مثابرته لإلنجازوتحد الصعاب ومد ومهاراته على مواجهة الضغو 
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اً  ة و : ثان النفس الكفاءة الذات ٍل من مفهوم الذات، تقدير الذات، الثقة    :عالقتها 
التفصيل وهي ترت م التي يجب تناولها  عدد من المفاه ة    :الكفاءة الذات
 :self efficacy and self – concept:ومفهوم الذات ةالذات ةكفاءال- ١

اندوا  ة ) Bandura, 1997( شير  تكون من خالل التجرة والتغذ ب و إلى أن مفهوم الذات مفهوم مر
ة فهو أك الكفاءة الذات ر تعقيدًا من مفهوم الذات حيث أن ثالراجعة المستمدة من اآلخرن، أما االعتقاد 

ة    :الكفاءة الذات
  اقاتتختلف عبر  .الس
  اق نفسهتختلف داخل  .الس
 اختالف المس ات مع اختالف الظروف وتختلف   .)Bandura  ,1997, p:10(تو

عتمد مفهوم الذات على معايير البي اسات ئما  س لها انع ة ل ة، بينما الكفاءة الذات ة االجتماع ة الثقاف
ة الن. ثقاف ة تحدد مد الثقة  ع؟ واإلجا سؤال هل أستط ة  ستفسر عن معتقدات  الكفاءة الذات س في فو

طرح أسئلة حول الكينونة والشعورنجاز مهمة إ سؤال من أنا؟ معينة، بينما مفهوم الذات  ة وتحدد   واإلجا
ة التي ينظر بها الفرد لنفسه ة والسلب   .)٦٧٨: ٢٠١٢: عاذرهأبو ( تكشف عن درجة اإليجاب

الكثير فهناك  "ةكفاءة الذاتال"ومصطلح " مفهوم الذات " بين    frank Pajares اجرس فرانك ميزو قد 
مترادفي ستعملون المصطلحين  احثين ممن  صفون مفهوم الذات على من ال ل معمم أن وآخرون  نه ش

ختلف المفهومان في اآل للكفاءة ة و   :تيالذات
  ام الفرد على قدرته على أداء ة فهي أح ة الشخص االعتقادات في القابل ة تهتم  الكفاءة الذات

ضاً " تمفهوم الذا"المهام المعطاة؛ أما  ام وأ حتو على هذه األح على المشاعر حول ما  فهو 
ما يتعل بهذا األداء  .تستحقه الذات من تقدير ف

  ان م ما تستحقه الذات من تق" مفهوم الذات"إذا  ة إدير فيهتم بتقي ف عتمد في ذلك على  نه 
مها ع متلكها الفرد وح م الثقافة السائدة في المجتمع للخصائص التي  لى مد مالئمة سلوك تقي

ام الفرد على  أح ة فهي ترت  ام الكفاءة الذات ة المسموح بها أما أح هذا الفرد للقواعد السلو
ة  .قدراته الشخص

  ين احترامه ع أدائه و ستط ع أو ماال  ستط س هناك عالقة ثابتة بين اعتقادات الفرد حول ما  ل
عتقد فرد  فاءة ذاتأو عدم احترامه لنفسه فمثًال قد  ملك  ات قليلة جدًا  ةأنه  في مجال الراض

عدم االحترام لذاته شعره هذا  عود ذلك إلى  ،ورغم ذلك ال  عتبر التفوق في هذا أوقد  نه ال 
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ون لد الفرد  ة له وعلى ذلك ففي مثل هذه الحالة ال  النس " مفهوم ذات"المجال شيئًا مهمًا 
ه  ون لد  ".ةفاءة ذات"وٕانما 

  اس اس " ةكفاءة الذاتال"طرقة ق اس المستخدمة فالمفردة " مفهوم الذات"تختلف عن طر ق لق
ات" قد تكون " فاءة الذات" اس  المستخدمةأما المفردة " ما مد ثقتك في نجاحك في الراض لق
ات تجعلني" مفهوم الذات"  .)Pajares,1996 :P542( عدم الكفاءة أشعر فقد تكون الراض

ة وتقدير الذات.٢   :self efficacy & self –esteem:الكفاءة الذات
ة وتق  احثون بين الكفاءة الذات ل                  ير الذادثيرًا ما يخل ال ش ستخدمون هذين المصطلحين  ت و

عبران عن الظاهرة نفسها ار أنهما   اعت ادل    .مت
ام المتعلقة     األح ة تهتم  قة األمر فإن الكفاءة الذات ة، بينما تقدير الذات وفي حق انات الشخص اإلم

ة في تعلم األداء في مهمة معينة،  م انفعالي للذات، بينما الكفاءة الذات ة أو تقي ة انفعال س خاص سمة تع
م تلقائي  مثل تقدير  ست تقي ملك عالم الفضاالذاتوهي ل فاءة ، فقد  ةء  منخفضة في ممارسته أ  ذات

     .هذاتلمته وهذا ال ينقص من ق الفضاءمجال أخر غير 
الكفاءة  ودعمه من خالل تقدير الذات الواقعي الدقي  ة اإلحساس  ن تقو م ادلة حيث  وجد عالقة مت و

فاء التكامل  اإلنجازاتو  ة واست ة الذات تحمل المسؤول ة  التي تحمل معنى، واستخدام ممارسات أكثر فعال
مة الذات الكفاءة وق ة يؤد إلى . لد الفرد الذ يولد إحساسًا دائمًا  الجدارة الذات على حين قلة الوعي 

الكفاءة لد الفرد، ألن العجز الذاتي يؤد إلى خل عجز  قي لد الذات انخفاض الشعور  حق
ه الشعور  عدم االستحقاق، وذلك ألن الكفاءة قد تخل لد الفرد الثقة، وتنمي ف إلحساسها القاتل 
ما تجعله أكثر  ون متحررًا من االنفعال،  شة للخبرة، شرطة أن  ة وتجعله أكثر انفتاحًا ومعا المسؤول

قي لتقدير الذات   .)١٢٤:  ٢٠١١عبد العال،(  نضجًا واكتماًال وهذا هو المعنى الحق
ل منهما يؤثر على اآلوتر  احثة أن  مة ومؤثرون  ،خرال ون أنفسهم على أنهم ذوو ق فاألفراد الذين يدر

أ لهم ) تقدير ذات مرتفع(وناجحون  ل عام سوف يتن ن هذه إِ احتماالت النجاح في المهام حيث ش
ة مرتف(االحتماالت تكون مرتفعة فاءة وتأثيرًا ونجاحًا أولئك الذين يرون أنفسهم عن أ) عةفاءة ذات قل 

مة    ).تقدير ذات منخفض(وق
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النفس.٣ ة والثقة  ة المدر  :الكفاءة الذات
م النهائي أن ير الشناو      م وراء العمـل والح قوة بتخيل الذات وعمليـات التـصم النفس ترت  الثقة 

مان بجهد الشخص الساب واحتمال النجاح وهى مزج مـن و . على القدرة للعمل الذات تشير إلى اإل الثقة 
فاءةاحتـرام الذات  مة . الذات العامة  و ق شير احترام الذات إلى اإلحساس العام  الذات وتشير - حيث 

قة للنجاح في المهمة - الكفاءة  القدرة السا مان  ة إلى اإل ،  ( الذات   .)٤٧٩: ٢٠٠٦الشناو
احثةأال أن    النفس ومفهوم أن هناك  تر  ال النفس هي اختالفًا بين مفهوم الثقة  ة، فالثقة  الكفاءة الذات

متدُّ  ة، و ة للشخص ةتأثيرها إلى الجوانب  إحد  الخصائص االنفعال ة للفرد االنفعال أما الكفاءة ، واألدائ
متدُّ  ة و ة للشخص ة هي إحد الخصائص المعرف ضاً تأثيرها  الذات ة إلى الجوا أ ة واألدائ نب االنفعال

يزًا في الجوانب  التأثير يبدوهذا  ال أنّ إللفرد،  ةأكثر تر عتقدُ  األدائ ع شخص أنّ  للفرد، وقد  ستط ه ال 
القل أو عدم الرضا عن الذات عملٍ  أداءَ  شعره ذلك    .معين، وفي نفس الوقت ال 
ة وتوقعات.٤   : الناتج توقعات الكفاءة الذات

ة على     ة ولكل منها تأثيراته القو طان بنظرة الكفاءة الذات اندروا بين نوعين من التوقعات؛ يرت ميز 
النتائج: السلوك وهما ة والتوقعات المتعلقة  الكفاءة الذات   :وهي على النحو التالي التوقعات الخاصة 

ة -١ أداء إتتعل ب :Efficacy Expectationsتوقعات الكفاءة الذات ام  قدرته على الق دراك الفرد 
ان قادراً  ،سلوك محدد ن الفرد من تحديد ما إذا  نها أن تساعد على تم م ام  وهذه التوقعات  على الق

ام بهذا السلوك ؛سلوك معين أم ال في مهمة معينة حدد إلى  ،وتحدد مقدار الجهد المطلوب منه للق وأن 
ه أن يت ن لسلو م  .غلب على العوائ الموجودة في هذه المهمةأ حد 

ن أن تنتج من االنخرا في  حيث إن النتائجَ  :Outcome Expectationsج اتتوقعات الن- ٢ م
مهمة معينة في  ام  سلوك محدد وتظهر العالقات بوضوح بين توقعات النتائج وتحديد السلوك المناسب للق

ة حين أنّ  الكفاءة الذات لٍ  التوقعات الخاصة  ش طة  ة مرت أفعال الفرد المستقبل التنبؤ  ، (واضح  ار غ
١١٣: ٢٠٠٧.(  

عني صورة جيدة، أما  وهذا  فاءة أحد األفراد في أداء عمل معين  منبئات عن  ة تعمل  أن الكفاءة الذات
ه الفرد إلى نتائج معينةتوقعات الناتج تطل على احتمال أن يؤد السلوك ال ن . ذ قام  م ان ذلك و ب

ل التالي       :من خالل الش
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Bandura,1977:193)(  
ل رقم ة) ١(ش   وتوقعات الناتج العالقة بين توقعات الكفاءة الذات
ل الساب أنّ  ة تسب يتضح من الش الفرد عن الناتج ومخرجات السلوك؛ إال  توقعات توقعات الكفاءة الذات
قة بينهما   .أنه يوجد عالقة وث

ٍل من الكف اندورا أن  شير  ة وتوقعات و انيزمان الفرداة الذات سمى  عن المخرجات م ما  يتدرجان ف
ل المطلوب الش حددان معًا إنجاز السلوك   م الذاتي وهما    )(Bandura,1977:193التقي

ة االفتراضات :لثاً ثا ة التي والمحددات النظر ة عليها تقوم المنهج   :االجتماعي التعلم نظر
ة      ير واألداء إلى النظرة المعرف ه أسس التف تا اندورا في  أن نظرة الكفاءة شير  ة،  االجتماع

ن  م ة التي وضع أسسها والتي أكد فيها أن األداء اإلنساني  ة االجتماع ة اشتقت من النظرة المعرف الذات
ة ة والبيئ ة والشخص فسر من خالل المقابلة بين السلوك ومختلف العوامل المعرف ما يلي . أن  وف

ة  ةاالفتراضات النظرة والمحددات المنهج ة االجتماع   :التي تقوم عليها النظرة المعرف
 ح التعلم اإلنساني و . الل المالحظة والتقليد والمحاكاةمعظم أنما التعلم اإلنساني تحدث من خ ص

اشرة أو  ة على الخبرات الم ل نا الخاصطيئًا وغير عملي إذا اعتمد  ، فمن غير على ناتج سلو
مارس الفرد تجاوز إشار  ي يتعلم المنطقي أن  ارة أخر أو أحد المارة  س صطدم  ات المرور الحمراء و

وعلى ذلك نحن نتعلم من خالل مالحظة اآلخرن وأنما السلوك التي تصدر  .مدلول إشارات المرور
ة  ال التعززات التي يتلقاها هؤالء اآلخرن نتيجة ممارستهم هذه األنما السلو عة أش . عنهم ومتا

ة المشالعادات وافاكتساب اللغة و  ذا علتقاليد واألنما السلو ش فيها الفرد و ع ة بها الثقافة التي 
االتجاهات وردود األفعال واالنفعاالت وغيرها يتم تعلمها من خالل مالحظة اآلخرن وتقليدهم أو 

 .)٣٥٥: ١٩٩٧نشواتي ،( محاكاتهم 

 )Person( الشخص )Behavior( السلوك )Out Come(النتائج 

  توقعات النتائج
Out Com Expectations 

  الكفاءة توقعات 
Efficacy Expectations    
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 ير المستقبلي؛ على القدرة طر عن موجهة أنها ما معين، هدف ذات السلوك أنواع معظم إن  التف
ل تعتمد وهي التوقع، أو التنبؤ   .الرموز عمل على القدرة على بير ش

  ل المالحظة طر عن والتعلم اآلخرن، سلوك مالحظة طر عن الفرد يتعلم ش  من بير قلل 
سمح والخطأ، المحاولة طر عن التعلم على االعتماد  التي المعقدة، للمهاراتالسرع  االكتساب و

س ن من ل  .فق الممارسة طر عن اكتسابها المم
 ة نماذج بإنشاء تسمح والتي الرموز عمل على القدرة الفرد متلك ة التجارب من للتحق داخل  قبل فاعل

ام ر بها، الق ار األفعال، من مبتكرة مجموعة وتطو  التنبؤ خالل من من األفعال المجموعة لهذه واالخت
ار بين واالتصال النتائج،  . اآلخرن وتجارب المعقدة األف

  م على القدرة الفرد متلك م على التأثير طر عن الذاتي، التنظ اشر التح ه، وعن يف الم  سلو
ار طر ة الظروف تغيير أو اخت ة األفراد ضع ما السلوك، على تؤثر التي البيئ  معايير شخص

هم، مون  لسلو ق هم و نهم وهذا المعايير، هذه على بناءً  سلو رشد ذاتي يدفع حافز بناء من م  و
  .السلوك

 ار يلحلّ ت على والقدرة الذاتي التأمل على القدرة الفرد متلك ة والخبرات األف مها الذات  ، وهذهوتقي
ح القدرات م تت  .السلوك في الذاتي التح

 انيزمات تطور نتيجة هي الفرد قدرات إن ة الم ة واألبن ة النفس  تتفاعل مع التي المعقدة العصب
ده السلوك لتحديد عضها  .)( Bandura, 1986, pp: 18-24 الالزمة المرونة ولتزو

  ة المالحظة من خالل االنتقاء الذاتي لألنما السلو ة أو التعزز على التعلم  ات الدافع تؤثر عمل
عة التي تصدر عن النموذج  .المعززة أو المش

  انت البواعث أو الدوافع أو التعززات التي ة إذا  صورة فعالة ومرض المالحظة  ات التعلم  تحدث عمل
النموذج أو إنتاج مثل  اعها تترتب على االقتداء  يتلقاها الفرد أو يتوقع الحصول عليها أو إش

ة اته أو أنماطه السلو  .استجا
 النموذج أو محاكاة األنما السلو مه دوافع الفرد والتعززات االقتداء  ة التي تصدر عنه انتقائي تح

النموذج أو محاكاته   .التي يتلقاها أو يتوقع الحصول عليها نتيجة االقتداء 
 قوم عليها التعلم اإلنساني القائم على المالحظة ل المعرفة أساسًا هامًا من األسس التي  وتأخذ  تش

ل التمث ات المعرفة ش ار والصور يعمل ةل الرمز لألف م في سلوك الفرد وتفاعله مع  يهو  الذهن تتح
  .ئةيالب

  سعى المعلم إلى نمذجتها اختالف األهداف التي  المالحظة  تختلف اآلثار التي ينتجها التعلم 
 ).١٨٢: ١٩٩٨أبو جادو،  (لمالحظتها واالقتداء بها 
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 ة افترضت أن سلوكنظرة إن ال ة اإلجتماع ة تتداخل بدرجة  المعرف الفرد والبيئة والعوامل االجتماع
ًا بتفاعل ثالثة مؤشرات هي  ادل اندورا يتحدد ت ة، : بيرة، فالسلوك اإلنساني في نظرة  العوامل الذات

ة، وأطلقت على هذه المؤثرات ب ة، والعوامل البيئ ادلة" والعوامل السلو ة المت قًا " نموذج الحتم وط
حتاج إلى عدد من العوامل المتفاعلة لهذا النموذج   ة( فإن المتعلم  يئ ة و ة وسلو  ).شخص

ة -١  .تطل على معتقدات الفرد حول قدراته واتجاهاته: العوامل الشخص
ة -٢ ات الصادرة عن الفرد في موقف معين: العوامل السلو  .تتضمن مجموعة االستجا
ة  -٣ اء، والمعلمين : العوامل البيئ قوم بها من يتعاملون مع الفرد ومنهم اال تشمل األدوار التي 

 ).٢٩: ٢٠١٥بوقصارة، زاد، (واألقران 
المحددات  ةالسلوك ال يتأثر  ، ولذلك اهًا نتاج لمعالجة الفرد لجزئ هئة يولكن الب فحسب البيئ

عض  مارسون   مَّ ومن ثَ  ،ةيئللب معالجتهممن خالل أسلوب هم رات على أنما سلو يالتأثفالناس 
أ الناس قادرون  ولكنهمة رات الخارجيالمثن لردود الفعل إزاء يسوا فق مجرد ممارسفالناس ل
ة ة لمعالجة األحداث والوقائع م المعرفتهالف عميوتوظر واالبتكار يعلى التف الزات، ( البيئ
٣٧٥- ٣٦٤: ١٩٩٥(.  

  
  
  
 
  
  
  

ل ة ال) ٢(ش اندوراالحتم ادلة وفقًا  ل   مت
ل من يتبين    ة أنَّ  الساب الش ة المدر ة العوامل بدور تهتم الكفاءة الذات ة المعرف نموذج  في والذات

ة ادلة الحتم ع المت ة للنظرة التا ة، المعرف ما وذلك االجتماع   االنفعال على المعرفة بتأثير يتعل ف
ة واألحداث واالنفعال السلوك من ل وتأثير والسلوك،    .المعرفة على البيئ

ادلة ة المت  الحتم
 لــــــــ بندورا وفقاً 

  السلوك

ة ة العوامل   العوامل الشخص   )األداء( البيئ
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 (Bandura, 1986, P:124)   
احثة تر  سب ما خالل ومن    ةالكفاءة  أن ال ة المدر  على قدرته في معتقدات الفرد إلى تشير  الذات

م ممارسة اته، على رتؤثِّ  التي األحداث في التح متلكها المهارات تهتم ال فهي ح  فحسب، الفرد التي 
ًضا تهتم وٕانما ع ما أ   .متلكها التي المهارات عمله الفرد ستط
عاً  ة: را ة المدر   :خصائص الكفاءة الذات

فات عرض من خالل  ةتعر اندورا الكفاءة الذات ة  ُ  ونظر ا ن استن أو عناصر  عدة خصائَص  م
ة  ة للكفاءة الذات ة أساس   :وهيالمدر

الناتج النهائي للسلوك -١ ة ذات جانب دافعي يرطها إلى حٍد ما  ون ذلك وراء  ،أن الكفاءة الذات وقد 
ات  .مثابرة الفرد في مواجهة العق

مها وٕاتمام التفاعالت الضرورة إلتمام المهارة الالزمة  أنها إحد -٢ قوم بتنظ ة التي  القدرات اإلدراك
عمل معين ام   .للق

انات و -٣ ام عن إم قدرات األداء لد المتعلم وثقته في القدرة على  أنها مجموعة من المعتقدات أو األح
 .أداء عمل ما

ير وف -٤ ة تؤثر في أنما  التف ة أن الكفاءة الذات ن أن تكون معينات ذات م حيث  ي اعتقادات األفراد 
Self- Aidingة  . Self-obstacles، أو معوقات ذات

انات وقدرات األداء  -٥ ز على إم ة تر س الكفاءة الذات ام نجد أن مقاي محتو تلك األح ما يتصل  ف
ة للمتعلم س على الصفات الشخص  .ول

س استعداداً  -٦ ة ل اختالف  معتقدات الكفاءة الذات عاد في صورتها وتختلف  مفرد موحدًا ولكنها متعددة األ
 .مجاالت األداء

اعتقاد المتعلم في قدراته هو العامل األساسي في تحقي الهدف فالنجاح ال يتطلب امتالك المهارات  -٧
طرقة مختلفة  ،الالزمة لتحقي األهداف فحسب متلك األفراد نفس القدرات ورغم ذلك يتصرفون  فقد 

ةوذلك الفرق في اعتقادهم  والتي رما تزد أو تنقص من مستو دافعيتهم أو جهودهم في  فاءتهم الذات
لة حلّ   .المش

مهمة عندما  -٨ ام  ميل إلى تجنب الق ار الفرد للسلوك والمهام فالمتعلم  ة تحدد اخت معتقدات الكفاءة الذات
س ة منخفضة والع فاءته الذات  .تكون 
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ام -٩ ة فاألفراد  ةالذات الكفاءة تحدد أح ير وردود األفعال االنفعال ة  يمنخفض - أنما التف الكفاءة الذات
اء أما األفراد -  قة لألش - عطون المهمة أكبر من حجمها وهذا يؤد بهم إلى الضغو والنظرة الض

ة  ة ل - مرتفعي الكفاءة الذات ق ات الحق اههم على االستراتيج زون جهودهم وانت  .ألداءير
انات - ١٠ ملكه من قدرات وٕام ما  ة ،التأكيد على أن اعتقادات المتعلم  فاءته الذات ومن هنا ، مثل 

ة مي وترفع من مستو الكفاءة الذات ات تزد من معدل األداء األكاد  .البد من استخدام استراتيج
 )٥٢: ٢٠٠٤رمضان، ( 

ة التنبؤ  - ١١ ة لها خاص ام وتقديرات الكفاءة الذات مها قبل أن يؤد أح األداء المستقبل لذا يتم تقي
الموضوع  .المتعلمين األنشطة ذات الصلة 

ما  - ١٢ ام ال تتصل  ست سمة ثابتة أو مستقرة في السلوك الشخصي بل هي مجموعة من األح هي ل
م على الح ضا  ع  ينجزه الشخص فق ولكن أ ستط ة ،نجازهإما   .وٕانها نتاج للقدرة الشخص

ة تنمو من خالل تفاعل الفرد مع البيئة ومع اآلخرن إن الكفاءة - ١٣ التدرب  ،الذات ما تنمو 
 .واكتساب الخبرات المختلفة

س هذه التوقعات قدرة الفرد  - ١٤ الضرورة أن تع س  التوقع والتنبؤ ولكن ل ة ترت  إن الكفاءة الذات
فاءة ذات ه توقع  ون الفرد لد ن أن  قة فمن المم اناته الحق اناته قليلةوٕام  .ة مرتفعة وتكون إم

ة - ١٥ م ة المواقف  العديد من العوامل مثل صعو ة  الجهد المبذول مد مثابرة  تتحدد الكفاءة الذات
  ).  ,p: 364: Cynthia & bobko,1994(  الفرد
ة: خامساً  ة المدر ة الكفاءة الذات ن عة و   :طب

ة  ةالكفاءة الذات طة أو المتداخلة لتنتج هي مجموعة متمايزة من  المدر المعتقدات أو اإلدراكات المترا
  :مجموعة من الوظائف المتعلقة ب

 الذات ةSelf-awareness :  الوعي   :وتتضمن الكفاءات الذات
o الوعي االنفعالي.Emotional awareness  
o  الدقة في تقدير الذاتAccurate self-assessment. 
o  الثقة في الذاتSelf-confidence.    

 م الذاتتنظ :Self-regulation ة تضمن الكفاءات التال  :و
o  م أو الض الذاتي  .Self-controlالتح
o  الثقة ة(الجدارة   .Trustworthiness)الموثوق
o  الضمير الحيConscienttiousness. 
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o القدرة على التكيفAdaptability. 
o التجديدInnovation. 

 ة ة Motivation: الدافع  :وتتضمن الكفاءات التال
o الدافع لإلنجاز أو التحصيلAchievement drive. 
o  الوعود والتعهدات   .Commitmentااللتزام 
o ادرة  . Initiativeالم
o  التفاؤل Optimism) ٢٦ : ٢٠٠٤الدردير(. 

اندورا    ة تتضمن قدرة  يوضح  عة الكفاءة الذات ةأن طب ة  ،إنتاج ة واالجتماع تنظم فيها المهارات المعرف
بير من  ون حول  االهتمام ال نوأ ،األهدافعبر مسار متكامل من السلوك الملموس للتعامل مع عدد 

م  متلكها الشخص بل على الح ع الفرد فعله من خالل قدرته في التغلب على المهارة التي  ستط ما 
ات المتعلقة  شير ومن هنا تعتبر الكفاءة الذات ،مهمة أو موقف محدد أداءالصعو عتها ف طب ة محددة 

ة أن اندورا  ام على الكفاءة الذات قو األح ارات السلوك الذ  ه الفرد مثل اكتساب سلوك تؤثر على خ م 
عة متعددة ؛ سلوك موجود إعاقةأو جديد،  ة هي ذات طب عادفالكفاءة الذات   :األ
 عد العامفهي من حيث الم عد االجتماعي ،جال تشمل ال عد  ،ال ميال   .األكاد
 اختالف ة، المستو : من حيث الدرجة تختلف  الزات، ( القوة أو الشدة ،درجة العموم

٥٠٨: ٢٠٠١(. 
ة: دساً سا اس الكفاءة الذات    :ق
اس    متلكها المتعلم ولكنه ق اسًا للمهارات المختلفة التي  س ق ة ل ة المدر اس الكفاءة الذات ام إن ق ألح

  .المتعلم على قدرته على أداء مهام معينة ومعتقدات
س عامة لتقدير ) Norwich, B, 1987 ,P:384(حذر نورش وقد ، ةكفاءة الذاتالمن استخدام مقاي

ًا  عد أسلو ر أنه  ذ اس و اندورا لق تف مع اتجاه  استخدام مهام محددة  ةكفاءة الذاتالمفتوحا للتزيف و
  .وواضحة

اندورا  ة واألداء على فترات ) Bandura, 1986(وقد ذهب  اس الكفاءة الذات ن الق م أنه  إلى االقتراح 
اس األداء، فالثقة في أداء مهمة  سب ق ة  يجب أن  اس الكفاءة الذات ان، وأن ق قدر اإلم ًا  متقارة زمن

ة والمثابرة    .ما وفي قدرة الفرد الخاصة في مجال معين تعتبر من العوامل المهمة في الدافع
)Randhawa, 1994,P:1011.(  
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شير  ه فالبد (pajaries, 1996 ) ساجر  و حق قوة تفسيرة وتنبؤ ة حتى  اس الكفاءة الذات إلى أن ق
ة ة للكفاءة الذات ف شمل المجاالت الوظ ون من خالل تحديد المتعلمين لدرجة ثقتهم في أداء  ،أن  و

ارها سال عنها المتعلم هي نفس القدرات التي  حيث تكون القدرات ،المهمة المحدد التي تم اخت التي 
ة  ة للكفاءة الذات ار مما يزد من القدرة التنبؤ   . )pajaries,1996 ,P:543(سال عنها في االخت

ة فاتف وتقاس الكفاءة الذات عاد( ي ضوء ثالث تصن ة )أ يب الكفاءة الذات   :وهي لتر
ة  -١                            (Magnitude):الفاعل

قصد ختلف والمواقف المختلفة، المجاالت في لألداء الفرد دوافع قوة مستو  بها و عاً  هذا المستو  و  ت
ته، الموقف عةلطب بدو أو صعو ة قدر و ة وفقاً  المهام تكون  عندما أوضح صورة الفاعل  لمستو  مرت

ة ة توقعات في األفراد بين واالختالفات .الصعو ن الفاعل طة المتشابهة، المهام تحديدها م س  ال
ة، متوسطةالو  ة  ارتفاع ومع .امعظمه في شاق أداء مستو  تتطلب ولكنها الصعو مستو الكفاءة الذات

ة ، مواقف على قبلون  ال نهمإف األفراد عض لد المدر  إلى تدني ذلك في السبب يرجع وقد التحد
قة  والمعلومات الخبرة، مستو    ).٤٨: ١٩٩٤أبو هاشم، (السا

اين عوامل عديدة أهمها    اين بت ة لد األفراد يت شير الزات إلى أن قدر الكفاءة الذات مستو اإلبداع : و
ة ومد تحمل الضغو والض الذاتي المطلوب  ،أو المهارة ومد تحمل اإلجهاد ومستو الدقة واإلنتاج

س اعتقادات  أنَّ ومن المهم هنا أن تع ه قدر  الفرد وتقديره لذاته  نه من أداء ما  اً لد م ة  من الكفاءة الذات
ه دائماً  لف  ه أو  ل إل اناُ  يو س أح ذلك . ول فاءته و د على أن المد المحدد الستقرار وعي الفرد  يؤ

قه لإلنجازات إنما يتوقف على مجموعة من المحدد ة من خالل ممارسته للخبرات أو تحق ات من الذات
لة أو  ة المهمة أو المش اناته وقدراته ومعلوماته وٕادراك الفرد لمد صعو قة عن إم رته المس أهمها ف

ة التي يتلقاها من اآلخرن م المساعدات الخارج الزات، (الموقف والجهد الذاتي النش الموجه وحجم أو 
٥١١، ٥٠٩: ٢٠٠١(.  

ة  -٢   :( Generality ) العموم
انتقال الكفاءة إلى مواقف قصد بها  ما تعني  ة عبر المهام والموضوعات المختلفة،  م الكفاءة الذات تعم

معنى مد اتّ  انه أدائهامتشابهة،  عتقد الفرد أن بإم   .ساع األنشطة والمهام التي 
ة اين درجة العموم ة بين ما وتت ة درجات أعلى عن تعبر والتي الالمحدود ة العموم ةاأل والمحدود  حاد

ة درجة وتختلف .محددة مهام أو نشا أو مجال تقتصر على التي ة المحددات اختالف العموم    :التال
o األنشطةتماثل  درجة. 
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o  ة عن التعبير وسائل ان ة" اإلم ة  سلو ة  معرف  "  انفعال
o ة الخصائص ف  ( السلوك محور الموقف أو الشخص خصائص ومنها للموقف الك

  ).٥١٠: ٢٠٠١الزات،
  :(Strength)الشدة  أو القوة -٣

ة انه الفرد إدراك أو، عتقاداال عم أو ،شدة أو قوة، تتحدد قوة الكفاءة الذات  أو المهام أداء أن بإم
اس موضوع األنشطة تدرج .الق   .جداً  ضعيف إلى قو جداً  بين ما متصل على الشدة أو القوة عد و

  )٥١٠ :المرجع الساب(
اندورا ي ة الكفاءة الشعور قوة أنبين  ة المثابرة عن تعبر الشخص ن التي المرتفعة والقدرة العال  من تم

ار ضاً  ما بنجاح، تؤد سوف التي األنشطة اخت ر أ م حالة في أنه يذ  الناس فإن للكفاءة الذاتي التنظ
مون  سوف نهم أنهم في ثقتهم على ح ل أداء النشا م ة  فترات خالل في منظم ش  فالمعتقدات؛ زمن

فة ة عن الضع ة للتأثر أكثر فردلا تجعل الكفاءة الذات  أداء في فشل فرد مالحظة مثل الحظه ما قابل
فاً  أداؤه ون  أو ما، مهمة  مواجهة في يثابرون  ذواتهم فاءة االعتقاد قوة األفراد مع لكن و فيها، ضع
ان حصل فقد ولهذا الضعيف، األداء فة درجاتعلى  طال  على قدرة أكثر أحدهما ما، مادة في ضع

ه " الموقف مواجهة ة لد ه " قدرة أقل واآلخر " مرتفعة الكفاءة الذات ة لد   . " منخفضة الكفاءة الذات
 )،   .) ٢٩٣ :٢٠٠٠ الشعراو

عاً  ة: سا ة  تنم ةالكفاءة الذات   : المدر
ة لد الفرد منذ     نموه المختلفة، وفي ضوء محددات معينة  حلّ وعبر مراالطفولة، تتكون الكفاءة الذات

صورة  تدرجتسب الفرد  رته عن نفسهخاللها و ار . ة ف ونها الفرد عن  ووهذه األف المشاعر التي 
ة، والتفاعل االجتماعي،  صف بها ذاته هي نتاج أنما التنشئة االجتماع الثواب والعقاب  وأساليبنفسه و

ماتها، وخبرات واالتجاهات  ة وتقي ة ومواقفالوالد ة واجتماع خبرات  إدراك مر بها الفرد،  ة  وانفعال
اإلالن الصراع جاح والفشل، والدور االجتماعي  ضافة إلى الوضع االقتصاد وأمور أخر تتصل 

ا ة فطرة، وٕانما تتطور  .واإلح يئة، وهي قابلة لد الفرد من خالل التفاعل مع الب وال تعد الكفاءة الذات
ه للتعديل والتغيير قوم  ر ماولي . وفقًا للخبرات  التي يتعرض لها الفرد وللدور الذ  أن ) mouly(و

ة مفهوم نف م الفرد لذاته، تتطور مع العمرالكفاءة المدر ما سي نواته تقي ، وعبر التفاعل االجتماعي، الس
مثلون  األشخاصمع  انة هامة، الذين  : نقًال عن الفواعير( الوالدين واألصدقاء والمعلمين لد الفرد م

١٣: ٢٠٠٤.(  
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اندورا  شير  فاءتهم الذات)  Bandura. 1994,p:1( و ونون   طورون و ة من خالل أن المتعلمين 
ة هي ةأرع س ةاألدا اإلنجازات(مصادر رئ ة، اإلقناع اللفظي، لبديلةالخبرة ا ،ئ مما ) االستثارة االنفعال

فعلٍ عني  ة يتم اكتسابها وتنميتها أو إضعافها  واحد أو أكثر من تلك العوامل أو  أن الكفاءة الذات
  .العناصر

ة اإلنجازاتأوًال    performance: األدائ
ة أكثر المصادر وأهمها تأثيراً  اإلنجازاتتعتبر  ة األدائ ة في الكفاءة الذات النماذج الح ، وتتمثل 

متلكها الفردنها تعتمد إحيث  ،واألشخاص ة  ق ة بين الثقة في الكفا ،على خبرات حق ءة وتوجد عالقة سبب
ة و  ة اإلنجازاتالذات ون لد الفرد ، حيث األدائ ة ف ًا في الكفاءة الذات األداء الناجح يبني اعتقادًا قو

الكف قة شعور مرتفع  د قدرته على تنفيذ المهاماءة إذا رأ في نجاحاته السا تك ،ما يؤ ه إحساس و ون لد
قة فاألفراد ينغمسون في المهام واألنشطة ثم  ل أفضل من المرات السا ش ن من األداء وذلك  التم مرتفع 

ونوا اعتقادهم عن قدرتهم وعن إم أعمال متشابهة الحقفسرون النتائج التي توصلوا إليها ل امهم  ة ق  ةان
 )Bandura, 1994 ,p:1.(  
الأن النجاح في األداء يرفع  و أنه  ةكفاءة الذاتالشعور  ة المهام وتفسير األداء  ما يتناسب مع صعو

ة فاءة األفراد الذات خفض من  قلل و أنه فشل  ة بينما تفسيره  فاءة األفراد الذات جابر (مجال يزد من 
،٣٤٤- ٣٤٣:  ١٩٩٠(.  

احثة أنتو  ة ر ال اشرةالخبرة ( اإلنجازات األدائ ؛ ألنها تعتمد األفرادمن أكثر المصادر تأثيرًا لد ) الم
ة  ة بإنشاء بن الكفاءة الذات متلكها المتعلم وتساعد المتعلمين على اإلحساس المرتفع  ة  ق على خبرات حق

ة اإلدراك الذاتي للكفاءة ة ذات آثر فعال في تقو شر أن تكون تلك المهام على مستو مالئم من  ،معرف
ة يتطلب مثابرةً ال ير  اً وجهد صعو   .من قبل المتعلمين اً وتف

اً   vicarious experiences:الخبرات البديلة:  ثان
شير هذا المصدر إلى المالح(  و النموذج ومالحظة اآلخرن؛ فمن خالل) ةظالتعلم  الخبرات  أو التعلم 

المعلومات التي تصدر عن آخرن  اشرة  ة من خالل المالحظة أو للمصدر ُتعد  غير الم كفاءة الذات
هم، ورغم  اشرةالترجمة لسلو ة اإلنجازات( أنها أضعف من الخبرة الم إال أنها تلعب دورًا مهمًا ، )األدائ

قهم النجاح إذا ما بذلوا جهداً  ة تحق ان عزز من اعتقادهم بإم ذلك  ألنهم بذلوا جهدًا ما قد  مشابهًا تمامًا، و
ضعف مجهودهمأفراد  مالحظة فاءتهم و   .فشلون رغم بذلهم للجهد يخفض من معتقدهم عن 
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ة عندما  فاءته شعور الفرد  يزدو  ام  نم  الح أنَّ الذات  المهامماثلونه في القدرة قادرون على الق
م ة، و ة في التقدم وامرتفعة ع ن تنتج توقعاتٍ أالبديلة  للخبرات نالصع   .لمثابرةن طر المالحظة والرغ

النشا قليلةً   قة  القوة حينما تكون خبرة الفرد السا تسم تأثير الخبرات البديلة  أو يوجد قدر من عدم  و
  ).(Bandura, 1994,p:2 التأكد من القدرة الخاصة

طة تضمن تحققه في الواقع  المالحظة التعلمَّ ن أ (Bandura) بينهذا وقد  ات مترا قوم على أرع عمل
  :وهي
 اه ةعمل ه إلى الخصائص المميزة لعمل النموذج  :االنت حيث البد للشخص المالح من أن ينت

ة دخلها في منظومته المعرف   .و
 ل رموز،  :االحتفا ةعمل الموضوعات التي الحظها على ش حتف  غي على المتعلم أن  أ ين

خزنها من أجل استرجاعها في المستقبل  .و
   ي األداء ة إعادة عمل نه   : الحر ة التي تم متلك الشخص المالح القدرات الجسم أ أن 

ه ي من أجل إعادة إنتاج السلوك المالح الذ تم االحتفا  ام بإعادة التجسيد الحر  .من الق
   ةة عملال ألداء سلوك النموذج المحتذ :  الدافع ون لد المتعلم الحافز المناس  .أ أن 

  ).٤٧٧: ٢٠٠١منصور، ( 
صور      عرض شر فيديو  احثون  ة، قام ال المالحظة على الكفاءة الذات وفي دراسة لمعرفة أثر التعلم 

ما تم  ة،  ة التر ل ة  ات التعلم، وذلك على عينة من طل ة التعامل مع االطفال ذو صعو ف بوضوح 
طة، وقد أشارت النتائج  ة لد العينة عرض شر آخر غير واضح على العينة الذا إلى أن الكفاءة الذات

طة  ن هناك تغير دال لد العينة الضا صورة دالة، بينما لم  ة قد زادت   ٢٠٠٩،المشيخي( التجرب
:٨٠(.  

اشرة  بوسائل اإلعالم المختلفة  ة والقصص وتتمثل الخبرات غير الم المسموعة والمقروءة والمرئ
ات   .والروا

   Emotional Arousal: ةاالستثارة االنفعال: ثالثاً 
اً وتعن س سل ما ينع ة لها تأثير  ي استثارة الموقف  ة و االنفعال ة الفسيولوج ًا على الفرد، فالبن أو إيجا

ة  فاءتهم الذات حددوا درجة  ن للمتعلمين أن  م ة، حيث  ة والعصب ة والحس على أنما الوظائف المعرف
شعر المتعلم من خالل ما ينتابهم عند مواجهة المهام بردود فعل سيئة تجاه المهام  ون من مشاعر، فعندما 
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ة فاءتهم الذات ام منخفضة عن  ة على  ؛صدرون أح ومن ثم ترتكز أساليب تعديل معتقدات الكفاءة الذات
ل الميول ا ة الخاطئة والتفسيرات غيرخفض ردود الفعل الضاغطة، وتحو اناتهم لوجدان حة إلم   .الصح

)Bandura, 1994,p:2(  
ة من شخص آلوقد ت ن القول في خرختلف الحالة االنفعال م ن االنفعال الشديد إ: أثناء أداء المهام، و

ة المتوسطة على تحسين األداء  ة، بينما تعمل االستثارة االنفعال ًا على الكفاءة الذات دمحم،  رهيو؛( يؤثر سل
٩٩: ٢٠١٣.(  

عاً      verbal persuasionاإلقناع اللفظي : را
ه نوعًا من و    س مثل هذا المصدر من مصادر الكفاءة في المعلومات التي تقدم للفرد واإلقناع بها و

الكفاءة حيث تعزز  ؤد إلى زادة اإلحساس  ع والترغيب في األداء حيث تتأثر اعتقادات الفرد و التشج
ة ة من الكفاءة الذات ام ردود الفعل االيجاب ة األح   .منها بينما تنخفض ردود الفعل السلب

من     مان الشخص وثقته ف ة على إ توقف تأثير اإلقناع اللفظي في زادة أو انخفاض الكفاءة الذات و
ضاً  ،قوم بإقناعه ة على نحو واقعي  وأ أدائه في حصيلته السلو ون النشا الذ ينصح الفرد  أن 

عإحيث  ستط فاءته وقدر  نه ال يوجد إقناع لفظي  م الشخص على  غير ح عمل أن  ام  ته على الق
ات الموقف الفعليؤه ادستحيل أ ةَ لفاإلقناع ال ،في ظل مقتض ون أكثر فاعل األداء حي فظي  نما يرت 
  ). ٤٤٥: ١٩٨٦، جابر( الناجح 

عة الحوار اللفظي  اشرًة إلى طب ة ترجع م فاءته الذات عة معتقدات الفرد حول  احثة أن طب وتر ال
ان الفرد مقتنع بإدائه  ة نحو النجاح فإنه قد الداخلي والحديث اإليجابي مع الذات، فإذا  ة عال ه دافع ولد

ة مرتفعة فاءة ذات   .متلك  
اندورا أنه و      انت مصادرر  المعلومات مصادر موثوق بها زاد احتمال حدوث التغيير في  لما 

الت، لذا فإن المعلومات المستمدة من األداء االجتماعي  إنسان قادر على حل المش سلوك الشخص 
ة من المعلومات القائمة على اإلالفعلي للفردمن شأنها أن تكون أكثر تاثيرًا في الكفاءة الذ ة ات قناع والمبن

ن على التفسير  من في مساعدة المرض على تكو ون دور المعالج النفسي  الت، وهنا  المنطقي للمش
ة  تصور لذاته سة إلى أداءاته الفعل صورة رئ   .)٤٨٨: ٢٠٠١منصور، ( ستند 

احثة   م الشخص  أنَّ إلى وتشير ال ح قة  ست ثابتة دائمًا ولكنها معلومات لها صلة وث هذه المصادر ل
ة سو  على قدراته ة أو الخبرات البديلة أو اإلقناع اللفظي أو الحالة النفس اإلنجازات األدائ انت متصلة  اء 

ة    .والفسيولوج
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ل التالي يوضح اندورا والش ة لد    :مصادر الكفاءة الذات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)Bandura,1977,195(  
ل اندورا) 3(ش ة عند    مصادر الكفاءة الذات

فاءة اعتقاداته  تأثير: اً ثامن ةاعتقادات الفرد على    : الذات
اندورا  ة تؤثر در أو اإلاالعتقادات  أنير  نواحي  أرعسلوك الفرد من خالل  في اكات عن الكفاءة الذات

  :هي
ار السلوك - ١  :اخت

ه اإلدراكاتتؤثر  اره لسلو ة للفرد على اخت الكفاءة الذات ميلون  ،المتعلقة  بدو ذلك من خالل أن الناس  و
قدرٍ  العمل إلى شعرون فيها  ةمن  عالٍ  المهام التي  ان تجنبون تلك  ،نجازإلالمنافسة والثقة وا إم و

شعرون فيها بذلك أوالمجاالت  اسات ال ،المهام التي ال  ة  ةتكرر موتشير الق للعالقة بين الكفاءة الذات
ة ودالة بينهما إلىوالنتائج المتوقعة والمهارات  اطات عال   .وجود ارت

تعني التجارب 
اشرة  والخبرات الم

وتعني خبرات غير 
المعلومات  اشرة  م

عني الحديث الذ يتعل  و
ن  بخبرات معينة لآلخر

 واالقتناع بها من قبل الفرد
س    ما ينع بها استثارة الموقف 

ًا على الفرد ولها  ا أو إيجا سل
ان   دافعي ومعلوماتي: جان

  
  

ام  أح
الكفاءة 
ة  الذات

مصادر 
الكفاءة 
 الذاتية

ة   اإلنجازات األدائ
PERFORMANCEES 

  الخبرات البديلة
VICARIOUS 

  اإلقناع اللفظي
VERBAL 

PERSUASION 
ة   االستثارة االنفعال
EMOTIONAL 
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قوة ال األفرادحتى  مع وجود نقص فعلي في مهاراتهم يتصرفون ، ةكفاءة الذاتالذين لديهم إدراكات 
مارسون في ضوء إحساسهم لمستو  مة إلىلديهم ورما يؤد بهم ذلك  ةكفاءة الذاتالو   .نتائج وخ

ة لديهم مع وجود ارتفاع فعلي في المهارةواألفراد الذين لديهم إدراكات      ،انخفاض مستو الكفاءة الذات
المهام التي  ام  فات والق النفس والتردد في قبول المهام أو التكل ضعف الثقة  عانون من الشعور  رما 

الفعل انجازها وفي هذا  ل المحدد األساس للسلوك وه اإلطارملكون  اندورا أن الكفاءة تش ي ستطرد 
ه تفوق نتائجه المتوقعة  ه  مة تنبؤ متها ) أ السلوك(ذات ق ةما أن ق ة لكل  التنبؤ مة التنبؤ تفوق الق

ملكها الفرد   .من المعرفة والمهارة التي 
ة أو  اتنا أو قدراتنا الذات ان منا إلم الذ  يمثل المحدد األساس ةالذات إدراكنا لكفاءتناوعلى ذلك فإن تقي

م المعر  ة  ،اكتسابها إلىفة والمهارات التي نسعى ح ذلك النتائج التي نتوقعها ومن ثم فإن الكفاءة الذات و
قوم بها األفراد ارات التي    .)٥٠٥: ٢٠٠١الزات، (  هي محدد قو لالخت

  :معدل الجهدم و  - ٢
م ومعدل الجهد الذ يبذله الناس ومد تحدّ     ة   لتهمعلى مواص حرصهمد االعتقادات عن الكفاءة الذات

قوة الكفاءة يبذلون جهود ؛أو مثابرتهم في أداء النشا المستهدف ة  ًا فاألشخاص الذين لديهم إدراكات عال
فة إلدراكات أو اعتقادات الكفاءة  معدالت أعلى للنشا والمثابرة وهذه الوظ حتفظون لمدة أطول  أكبر و

مس لي  ة للفرد تساعد على توليد تنبؤ  ارتفاع مستو  ،الالح األداءتو الذات ا المثابرة  ما أن ارت
ة يؤد بدوره  عود مرة األداء الذارتفاع  مستو   إلىالكفاءة الذات   .ليؤثر على مستو الكفاءة أخر  

ير وردود  أنما- ٣  :األفعالالتف
ة ةالذات تهالفرد لكفاء إدراكاتتحدد اعتقادات أو  ير وردود األفعال االنفعال ه؛ أنما التف فقد وجد  لد

)callins;1986(  ه في ل  أنَّ  )٥٠٦-٥٠٤: ٢٠٠١الزات (الُمشار إل ش ة  قوة الكفاءة الذات اإلحساس 
ميل ذوو  ير السببي العالئقي بين الفعل ونتيجته ف ة اإلحساسالتف و تفسير أ عزوإلى  قوة الكفاءة الذات

ة إالفشل في ال فايته وهمهام الصع أو التفسير يدعم الميل أو التوجه  العزوذا لى نقص الجهد أو عدم 
عزو ذوو  إلى ة ذلك الفشل  الكفاءةانخفاض مستو  اإلحساسالنجاح بينما    .نقص القدرة إلىالذات

 :الفرد منتج للسلوك - ٤
ه إذاالكفاءة ا إدراكات أويبدو تأثير اعتقاد  ة للفرد على سلو اره منتجاً  ظرنُ  لذات اعت ه  اً  إل أكثر  سلو

ساطة منه متنبئاً    :ه ومؤد هذا االفتراض ب
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  قود النفس تولد النجاح الذ    .مستو أفضل من األداء إلىأن الثقة 
 النفس يولد التردد والتراجع عن الم إدراكات حاولة لتجنب الفشل وعلى ذلك فإن أن ضعف الثقة 

ة نع الفرد يف  هتساعد الكفاءة الذات يف على تحديد  ر و يفف   .تصرفي شعر و
االهتمام هنا وهناك أن اعتقادات أو  ه  إدراكاتوالجدير  ه ال تؤثر على سلو ة لد الفرد حول الكفاءة الذات

ستخدم ه ؛فحسب ستجيب  اإلدراكاته ذولكنه  سلك أو  ي  ل إيجابي نش وملموس  ش أو االعتقادات 
ه  ،من خاللها ة )Bandura, 1977(وهو ما أشار إل ة الحتم ادل ة أو الت ادل ة الت الزات ( مفهوم الحتم

٥٠٦- ٥٠٤: ٢٠٠١(.  
ة والسلوك الصحي: تاسعاً    :الكفاءة الذات

اة يلعب دوراً  إنَّ      طرة في الح م والس  ،في الحفا على الصحة والتعامل مع المرض ممارسة التح
ة صف ؛فحسب نظرة الكفاءة الذات ة الصحة ال تتحق  املة إال من خالل تنم والممارسة  ةالذات كفاءةالة 

ة ة االيجاب ات الصح ح  ؛الفعالة للسلو اً  متغيراً  ةكفاءة الذاتالأ عندما تص في النشا  أساس
  .الفسيولوجي والصحي للفرد

ه فإنَّ  ة لممارسمن المحددا وعل س ة هو امتالك الفرد شعوراً  ة السلوك الصحيت الرئ  ؛الكفاءة الذات
منعهم من  :فاعتقاد المدخنين على سبيل المثال م سوف  ل السل الش عون تغيير عاداتهم  ستط أنهم ال 
ه مجازفة علمون تماماً  أنهممحاولة التوقف عن هذه العادة مع  ، وأن التوقف عن التدخين أن التدخين ف

حاث أمر محبب،  طرق متنوعة قد تصل  أنوقد بينت األ ة  ات الصح ة تؤثر في السلو الكفاءة الذات
ة، وتغيير النظام الغذائي، وعدد  االمتناعإلى حد  عن التدخين، وض الوزن، وممارسة التمارن الراض
ات  آخرمتنوع  حاث  المتعلقةمن السلو ذلك فإن معظم األ الصحة التي يؤديها الراشدون األكبر سنًا، و

ًا بإحداث  امه مبدئ ين ق ة، و الكفاءة الذات أنه يتمتع  ة بين إدراك الفرد  توصلت إلى وجود عالقة قو
ين الحفا على هذه  الصحة، و اته المتعلقة  عيد التغيراتتغيير في سلو : ٢٠٠٨تايلور، ( على المد ال

٢٠٧- ٢٠٦(.  
ة التي من خاللها تمارس  )Bandura:1986( وعلى هذا األساس ير  ة هي اآلل أن الكفاءة الذات

ة وقد تعمل  ة تأثيرها على الممارسة الصح ة االجتماع ل  فاءةالعوامل النفس م  ة على تنظ الفرد الذات
طرق عدة ة    :من نشاطه النفسي االجتماعي وعاداته الصح

اته من خالل تأث -١ يرها على مستو الجهد الذ قد يبذله للوصول إلى هدف معين في ح
ة ة أو الشخص   .المهن
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ات و  -٢ اطاتمن خالل تأثيرها على مدة المثابرة في وجه الصعو   .المتكررة اإلح
عاني منه الفرد لد مواجهته مطالب المح  -٣ من خالل تأثيرها على مستو الضغ الذ س

اته   .وتحد
يره وتصوراته للواقعمن خالل تأثي -٤ عة تف  ).٣٦- ٣٥: ٢٠٠١يخلف (رها على طب

حت بـــؤرةَ     ـــة أصـــ ـــة الكفـــاءة الذات الت تعـــديل الســـلوك فـــي  إن نظر اهتمـــام الدراســـات التـــي تناولـــت مشـــ
ة والســـلوك الجنســـيا: مجـــاالت عـــدة مثـــل ة   لنشـــاطات الراضـــ ـــة الصـــح وضـــ الـــوزن واالكتئـــاب والتغذ

علـى مجموعـة مــن )mcauley, 1992(ومـن بـين هـذه الدراسـات تلـك التـي أجراهـا .والتوقـف عـن التـدخين
ــالٍ  وممـــن يتميـــزون بإحســـاسٍ  ،أواســـ العمـــر حـــلّ ألفـــراد فـــي مراا ممارســـة  عـ مـــا يتعلـــ  ـــة ف الكفـــاءة الذات

ـأنهم يبـذلون جهـداً  ،الراضة ـة أفضـل أقـل فـي أثنـاء الت أقروا  حالـة مزاج شـعرون  أولئـك الـذين مـن مـرن و
ة فاءتهم الذات أت إلما أن االنفعاالت ا ،عتقدون بتدني مستو  ة التي صاحبت ممارسة الراضة تن يجاب

ــــة الحقــــاً  الكفــــاءة الذات ظهــــور االعتقــــاد  ــــة ا بــــدورها  ينــــت أن الحالــــة الوجدان ــــة قــــد تســــاعد علــــى إلو يجاب
الً  ممارســة الراضــة مســتق حاً  ،االســتمرار  ضــًا صــح ــان أ ــس ذلــك  ــديهم ت إذ ؛وع بــين أن األفــراد الــذين ل

ــــانوا أقــــل متــــدنٍ  سإحســـا ة  ــة الراضــــ الممارسـ مــــا يتعلــــ  ــــة ف احتمــــاًال لالســــتمرار فــــي  مــــن الكفــــاءة الذات
  )٢٠٦: ٢٠٠٨تايلور (.  المنافسة

حق نتائج  ةكفاءة الذاتالوعمومًا فإن    أنه قادر على تنفيذ السلوك المناسب الذ  هي توقع الفرد 
ًا فيها اته  ،مرغو ات التي قد يواجهها في ح ما تخدم صحته وتزد من ثقته وقدرته على مواجهة التحد ف

ة ة الصح ،اليوم قواعد التغذ مة مثل ممارسة الراضة وااللتزام  ة سل ة ولذلك فإن الذين لهم عادات صح
فاءة  ة يتميزون  ة الدورة ومراجعة المراكز الصح رات وٕاجراء الفحوصات الطب وتجنب التدخين والمس

ة  ة ذات اندورا إلى اإلرادة القو اتهم والسبب في ذلك يرجع حسب قول  ة ولهم ممارسة فعالة في ح عال
ة ة والطاقة االنفعال ن من الطاقة الجسم ذلك  لديهم حيث يجندون أكبر قدر مم لضمان نجاح أدائهم و

     .)١٠٣: ٢٠٠١يخلف ( الحصول على نتائج يرغبون فيها
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احثةتعقيب    :ال
ة تم عرض إطار نظر بناءً        الكفاءة الذات قة ذات صلة  ات والدراسات السا واشتمل  ،على األدب

اس  عض المتغيرات األخر ذات العالقة وق ة و ة والفرق بين مفهوم الكفاءة الذات على مفهوم الكفاءة الذات
ة وتنميتها من خالل أرع س ةالكفاءة الذات ًا لهاة تسهم في تكمصادر رئ ا رها وتعد أس نها وتطو   .و

احثة ًا ما يتوقعو  وتر ال ة غال ن النجاح مما يزد من مستو دافعيتهم نحو أن مرتفعي الكفاءة الذات
س منخفضي  ع الت  عترضهم من مش ن والوصول إلى حلول فعالة لما قد  تحقي أفضل أداء مم
قومون بها مما يؤد إلى انخفاض  مستو  ة الذين يتوقعون الفشل في مختلف المهام التي  الكفاءة الذات

ة واألداء، من هنا فإن الكفاءة الذ ة واألداء والتحصيل، الدافع ل من أنما السلوك والدافع ة تؤثر على  ات
ة، والخبرات البديلة،  تسب من خالل أرعة مصادر هي اإلنجازات األدائ ة  الكفاءة الذات وٕان اإلحساس 
ة حيث يرتفع  اإلضافة إلى انخفاض مستو االستثارة االنفعال وامتالك الفرد القدرة على اإلقناع اللفظي 

عد مس ة مع ال ةتو الكفاءة الذات   .عن التوتر واالستثارة االنفعال
ة لد او  ن دعم الكفاءة الذات ع ألفرام ة والتشج د من خالل التدخالت المعتمدة على الخبرات التجرب

  .اللفظي
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اب الثاني ال
 مهارات البرنامج

  : مبررات اسخدام مهارات البرنامج: أوالً 
اً  ب على : ثان الت حلّ التدر   :المش

الت حلّ مفهوم  -    .المش
ات القدرة على  -  الت حلّ مح   .المش
الت حلّ خطوات التدرب على  -    .المش
الت حلّ عوامل نجاح أسلوب  -    .المش

ب على مهارة العزو السببيّ :  اً ثالث   :للنجاح والفشل التدر
  .العزو تعرف أسلوب - 
عاد واينر  -    .للعزو السببي Wainerأ
  .افتراضات نظرة العزو السببي - 
  .برامج تدرب العزو السببي - 
عاً  ب على  : را يد الذاتالتدر   :مهارة تو

يد -    .مفهوم السلوك التو
يدا -    .الذات لنظرات التي قدمت تفسيرات لتو
يد -    .أهداف التدرب التو
يد التدرب خطوات -    .التو
ير العقالني :خامساً  ب على التف   :مهارة التدر
ير العقالني -  س في التف   .منهج أل
ة -  ة والعقالن   .مفهوم وخصائص المعتقدات الالعقالن
ير العقالنيأهداف التدرب على  -    .التف
  .(.A.B.C.D.E.F)نظرة  - 
ير العقالني -  ات التدرب على التف   .استراتيج
ب على حديث الذات اإليجابي: اً سادس   :التدر
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  مهارات البرنامج
   :مبررات اسخدام مهارات البرنامج: أوالً 
ةتحسين الكفاءة التدرب على إلى يهدف البرنامج     ة المدر ات  ،الذات حث في األدب ومن خالل ال

احثة  ة وجدت ال ة المدر قة التي تخص نظرة الكفاءة الذات ة والدراسات السا النظرة والبرامج االرشاد
قة لتلك المهارات بهدف  عض الدراسات السا االضافة الستخدام  ة بهذه المهارات  ا الكفاءة الذات ارت

ة لد عيناٍت مختلفتحسن  ارٍ : هية، ومن تلك المهارات الكفاءة الذات أف ة  ار السلب  استبدال األف
ةٍ إ الت ومهارة   لتعزز الكفاءة وحديثِ  ؛يجاب اإلضافة إلى التدرب على مهارة حّل المش الذات اإليجابي، 

يد الذات ومهارات العزو السببي للنجاح والفشل ح المبرر تو اب بتوض احثة في هذا ال ؛ وقد قامت ال
ل مهارة  لالعتماد قة التي تدعم  االضافة للدراسات السا ل مهارة    .على 

ة تتكَّونُ    اندورا حيث وجد أن الكفاءَة الذات   :من استنادًا لـ 
ة الكفاءة  ة السلو ات، مواجهة في مراراالست على والتي تشجع  :الذات ادأة وعلى الصعو  في الم

اتٍ  ن جديدٍة، سلو م ة، خالل من تقيُمها و يد والسلوك المهارات االجتماع   .التو
ة هي أفضل طرقة لتغيير السلوك من خالل التمارن للسلوك في مجال  ة السلو ونظرة الكفاءة الذات
مة في مواقف جديدة تقود إلى تحسين مستو الكفاءة  االهتمام، والتمارن الناجحة لمهارات جديدة، أو قد

ة، والتي الحقًا تشجع ال اتالذات ات جديدة واالستمرار في مواجهة الصعو ادأة في سلو   .فرد إلى الم
ة الكفاءة ة الذات ه نأّ  الفرددراك إ إلى تشير  :المعرف طرة على قدرة لد ار  على الس  حيث ومعتقداته، هأف

اره، خالل من قادُ  سلوكَ  إن م أف طرة القدرة خالل من الكفاءةُ  هذه وتقَّ ار على على الس ة األف   .الالعقالن
  )١١٢: ٢٠١٥بنات؛ غيث وآخرون، (

ة حال : مثال ات المرغوب فيها والجديدة، وعلى أ تؤثر اهتمامات الفرد على أدائه وخصوصًا في السلو
ما هو الحال في  ه،  ة ف س لة الرئ ان المش عض األح ات حول النقص في الكفاءة هي في  فإنَّ المدر

ة ار الوسواس قاد من خالل  . األفعال واألف سبب أن نظرة التعلم االجتماعي تفترض أن السلوك  و
ار والمعتقدات من أهم  طرة على األف ار التي تقف خلفه وتسّهل لوجود نتائج محددة، لذا ُتعتبر الس األف

، ( التعلم االجتماعي عناصر التدخالت الفعالة في نظرة   ).٣٤: ٢٠٠٣مقداد
ة الكفاءة ة الذات امه حول الفرد معتقدات إلى تشير : االنفعال ة حالته على تؤثِّر أفعالٍ  ق  االنفعال
طرة على القدرة خالل من هذه الكفاءة موتقَّ  ومزاجه، ة لنفسه  على الس ة السلب مزاجه وأحاديثة الذات
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ونات الكفاءة و ).١١٢: ٢٠١٥بنات؛ غيث وآخرون، ( ر بناًء على م قة الذ احثة  السا استندت ال
ة   :على المهارات التال

الت - ب على مهارة حّل المش  : التدر
ل هذه المهارة المحوَر األساسي في      ير العقلي المنظم، وتش ة في التف تعتَبر من المهارات األساس

: علي؛ عبدهللا( ، وقد أشارت نتائَج دراسة)١٩٩٨، حداد ١٩٩٢زواو (برامج اإلرشاد الجمعي المختلفة 
ة َُعدُّ نتاجًا لعدم ) ٢٠٠٣ الكفاءة الذات اة وانخفاَض الشعور  اِت التكيف مع الح أنَّ التوتَر النفسي وصعو

الته ستخدمه الفرد في حّل مش ة األسلوب الذ    .فعال
اندورا على أن برامجَ  و د  الت تحتاج إلى  يؤ ير وحّل المش ةمجموعة التف  ؛ من المهارات و الكفاءة الذات

أنَّ  نّ إحيث  ة مرتفعة قد يؤد إلى االعتقاد  فاءة ذات لة أصعبُ  التدرب بدون  ه  حّل المش مما هي عل
ٍ  وهذا االعتقاد يؤد إلى انخفاضٍ  ،في الواقع في وضي لة في النشا الوظ ير في حّل المش ؛ في التف

ة المرتفعة مع التدر بينما على الجانب األخر تساعد  الكفاءةُ   ب على المهارات إلى خل شعورٍ الذات
النفس الت فق  مرتفعٍ   إلى مستو أداءٍ مما يؤدّ  ؛الصفاء والهدوء والثقة     .عن التدرب على حّل المش

)Bandura, 1993:p120(.  
ارتو وقد أشارت دراسة  ة إلى أثر التدرب على ا )Besharat; Parto 2011( شيرات و  لكفاءة الذات

الت على الصحة  ة وحّل المش ارهنالمدر ة، واعت اشر ين القويالمسبب النفس ة ن والم ن للصحة النفس
  .الجيدة لد المراهقين

احثة في التدرب على الت  واعتمدت ال ر خالل من )Heppner(نموذج هيبنرع مهارة حّل المش  تطو
ات ة استراتيج أسلوب منظم من  حالة في لها الحّلول وٕايجاد التالمش مع للتعامل عامة مناس مواجهتها 

ارات واضحة ذات مدلول  استخدام ع انات  لة وتحديدها، ثم جمع المعلومات والب خالل تعرف المش
لة، ثم مرحّلة اتخاذ القرار من خالل موازنة  ملموس، ومرحّلة توليد البدائل، وتوليد حّلول مقترحة للمش

ار ، ( البدائل  البدائل واخت   .)١٢٣ :١٩٩٢زواو
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ب على مهارة العزو -   : السببّي لخبرات النجاح والفشل التدر
ا  دتستن    ارت احثة في التدرب على تلك المهارة  ة بنظرة ال التصنيف النظر لتوقعات الكفاءة الذات

قةٍ  صورةٍ   Attribution theoryالعزو فاءةٌ  فالفردُ  ؛وث ه  ةٌ  الذ لد ةً  ذات هو في  ،في مجال معين عال
عزو سبب فشله في هذا المجال إلى عامل الجهد المبذول ة ه الذ لد الفردأما  ،الغالب  فاءة ذات مستو 

ة هومنخفض ف عزو فشله إلى ضعف قدراته الذات   ).٢٥: ١٩٩٧رضوان، (  في الغالب 
ة التدرب في) ٢٠١١الزق، ( وقد أشارت دراسة  ة  إلى فعال العزو السببي بتحسين الكفاءة الذات

ة م   .األكاد
ة   ة العال يل العزو، فاألشخاص ذوو الكفاءة الذات ة قد تؤثر على تش اندورا أن الكفاءة الذات وقد الح 

عزون النتيجة  عزون النتيجة إلى قدرتهم بينما األشخاص ذوو القدرة المنخفضة أو األقل ثقة فإنهم س س
متلك خصائص وهذه الخصائص تؤثر على الكفاء   ).Dweck, 1986:1043(ة إلى عدم القدرة؛ فالعزو 

التدرب على  احثة  ناًء على ذلك قامِت ال اره العمل  مهارة العزوو  تحسين معتقدات تتضمن التي ةَ اعت
اب حول الفرد ة و  وذلك ونجاحه؛ فشله أس فاءته الذات ر دافعيتهلتحسين  الً  للتحصيل تطو   .مستق

ب على مهارة تأكيد الذات-   :التدر
رة واالبتزاز، التي قد تكون في  المهارةه هدف هذتو  طرة الف إلى مساعدة الفرد على مواجهة مواقف الس

يد الذات للفرد،  ح برامج  تو اته ومشاعره إمجال األصدقاء والعالقات األسرة، وتت لى التعبير عن رغ
ة التواصل األكثر انسجام ان فهم ذاته، وزادة إم ة، وتساعد الفرد  ًا مع اآلخرن، ومواجهة حرة وتلقائ

اة    . )١٤٣، ص ٢٠٠٧الحّالق، ( أفضل للح
اندورا   االعتماد على  ة،  ة الكفاءة الذات احثُة في االعتماد على مهارة تأكيد الذات لتنم استنَدِت ال

Bandura   التّغير في عندما ا الكفاءة  ة من خالل ارت ة المدر الكفاءة الذات يد  ر التدرب التو
دُ  القدرة على التكيف سيزد من فرص نجاحه، وتبني الفرد  السلوك، أ تزو قي  اإلحساس الحق الفرد 

ة للفرد المؤِّ  ة منه من بين الخصال األساس ة إلنجاز األهداف المطلو متلك الكفاءة الذات أنَّه  د اعتقادًا 
ون محاولةً ذاتَ  يد قد  ة أو السلبّة عن الذاللترجمة الفعلّة للتصّورات ا ه، فالتو ، مقداد( تإليجاب

٥- ٤: ٢٠٠٩(.  
ة )Nota; Soresi,2003(نوتا وسورسي وقد أشارت دراسة    في  تأكيد الذاتالتدرب على  إلى فعال

ة   .تحسن الكفاءة الذات
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ير العقالني - ب على التف   :التدر
احثة في هذا الجانب     ة لتعديتدرب المتدرات على على وقد استندت ال ار السلب من أجل  ؛األف

ة لديهن، واألساس في ذلك هو  ر فيها األفراد حول أنفسهم تعديلتحسين الكفاءة الذات ف ، الطرقة التي 
  :التدرب على مهارة الحديث االيجابي للذات

ورمر ونورس      أبو اسعيد؛ حمد ( المشار إليها في) ,Cormier& Nurius, 2003(في دراسة 
ةً  ُيواجهون  األشخاص عض أنَّ  ُوجد) ٧٨: ٢٠٠٨وآخرون،   في ناتجةً  المهام أنواع عض أداء في صعو

خص ُقوله عّما الغالب ِّر ما أو لنفسه، الشَّ ارةو  ،الُمهمَّة أداء أثناء نفسه مع ه ُف  حديث إنَّ  أخر  ع
ن معها وحواره نفسه مع المرء شه أو األداء ُعي أن ُم مات هو الّداخلي الحديث، وٕان هذا ُشوِّ  التَّعل

ير الُمسترشد ُعلِّم الذ المنهج وهي) Self-instructions(الذاتَّة  ، التَّف  خطَّة وضع طر عن الُمخطَّ
ح مدروسة، اره سمع ألن الُفرصةَ  للفرد وُت ة ألف عمل ه، الخاصَّ م على و امه أثناء بها التَّحُّ  العمل ق

  .واألداء
ة في تحسين  ة اإليجاب ارات الذات ة التدرب على الع وقد أشارِت نتائج العديد من الدراسات إلى فاعل

دراسة  ة  ة وأحاديثهم السلب ارهم غير المنطق ة لألفراد وتعديل أف ة المعرف ة البن ة، وتنم أبو (الكفاءة الذات
  ).٢٠١٣ازر ؛ جردات، 

ة  هناك ضرو  ة غير وفي مجال الكفاءة الذات ارات الذات عض الع رة لتدرب العميل على أن يتوقف عن 
ع أن أقوم بهذا العمل" المالئمة مثل  ام بهذا العمل"أنا ال أستط اتي ال تؤهلني للق ان ، "، إن قدراني وٕام

وٕاحد الطرق التي تستخدم عندئٍذ لمساعدة العمالء على أن " إنني أعتقد أن النتائج ستكون غير مالئمة
ارهم في المواقف ص الحظون أف ة في المواقف المختلفة، هي أن نجعلهم  قدراتهم الذات حوا واعين 

ه ذك  رون ف ف عة المواقف وأفعالهم ومستو قلقهم وما  ة خارج جلسات العالج،وأن يراقبوا طب الفعل
د شانك . الوقت ة أن يتعلم ) Schunk,1986( وفي هذا اإلطار يؤ ة استخدام أنه من األهم ف األفراد 

ة ر اإلحساس الثابت والدقي للكفاءة الشخص فالفرق . مصادر متنوعة عن معلومات الكفاءة في تطو
قوله  نني أداء هذا العمل" شاسع بين االعتقاد الداخلي للفرد  نني أداؤه" عن قوله " م م شي، " ( ال  الح

٩٩ -٩٨: ٢٠٠٧.(  
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ح لمهارات  د من التوض مز احثة هذه المهارات على النحو األتيو   :البرنامج، تعرض ال
اً  ب على  مهارة   :ثان الت   حلّ التدر   :problem solving skillالمش

  الت حلّ مفهوم   : المش
الت أحد أهم األنشطة التي تميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات، وهي تعني إيجاد  حلّ عد َّ     المشـ

ن النظر إليها على أنها الناتج العملي  م ة ما، أو تحقي هدف صعب المنال و طرقة لتخطي صعو
ة في مجاالت الح عة أنشطة اإلنسان العقل ه، حيث إن التأمل في طب شر والدالة عل اء ال اة للـذ

سعى الفرد إلى التغلب  ة  الت متفاوتـة الصعو ة سلسلة من مشـ مثا اة هي  المختلفة ُظِهر أن هذه الح
  .عليها وتجاوزها أمًال في تحقي التكيف والوصـول إلى األهـداف المنشودة

شارُ      لةِ  و شير له ست حلّ إلى معالجة، أما  حتاجُ  ها موقفٌ على أنَّ  إلى المش لة ف يرنبرغ المش
)Sternberg,2003 ( َّسعى الفرد من خاللها إلى تخطِّ على أن ة  التي تواجهه أثناء  ي المصاعبِ ه عمل

ه لتحقي الهدف، وتوجد اختالفاتٍ حلَّ محاولته ال ة  واضحةً  ، أو سع ف الت  حلّ بين األفراد في  المش
ًا، إذْ  الت ذهن ة تصور المش ف عتمد على ثالثة عوامل هيتحديد ال إنَّ  وقد يرجع ذلك إلى  لة  : مش

ة ُ  ، و أخيرًا الوصول إلى الأو المدخالتُ البدا ات أو الوس سي ( أو المخرجات حلِّ ، والعمل الرفوع؛ الق
  ).٥: ٢٠٠٩وآخرون، 

عض مهارات     صنف ال شمل  problem solving skillsو ضمن أساليب تعديل السلوك المعرفي، و
ة مهارا ات ع حلّ ت هذا األسلوب تنم ر استراتيج الت من خالل تطو ة للتعامل مع المش امة مناس

الت وصف أسلوب حلّ ، وٕايجاد الالمش الت في أدب العالج  حلّ ول لها في حال مواجهتها، و المش
الت، بدًال من  ر طرائ عامة في التعامل مع المش حاول تطو ي معرفي، ألنه  النفسي على أنه سلو

اال يز على سلو   ).٣٤٩: ٢٠٠٣الخطيب، ( ت محددة تر
يون أنَّ    ر السلو م أجزائه  حلّ  و ون ذلك عن طر تقس ن أن يخضع للتعلم و م لة هو موقف  المش

ار النجاح ف حدد لكل خطوة مع سير فيها المتعلم خطوة خطوة، و يها، وعندما وعناصره إلى خطوات، 
ة، يتحق له ذلك ينتقل إ يون أنَّ لى الخطوة التال فترض السلو م نموذج دليل لتعلم مهارة و ن تصم م ه 

ه خطوات السير في  حلّ  حيث تتحدد ف الت،  لة  حلّ المش ش، ( المش   .)٣٥: ١٩٩٣أبو عا
الت ذلك النشا الذهني المعرفي الذ يتمُّ  حلّ  في حين ير المعرفيون أن مهارةَ  مُ  المش ه تنظ التمثيل  ف

وناتُ المعرفي للخبرات السا تم هذا النشا  قة، وم لة معًا، وذلك من أجل تحقي الهدف، و موقف المش
ةاوف  صار التي تتم فيها محاولةً  ستراتيج اغة مبدأ أو اكتشاف عالقات تؤد إلى  االست  حلِّ ص
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ات مجردة  ضًا فرض تضمن أ ال، أو صور أو رموز، و تضمن النشا الذهني معالجة أش لة، و المش
ة ظاهرةبدل معا اء حس عالج فيها األفراد مهارة . لجة أش ة التي  ات المعرف  حلّ وتختلف المستو

الت، فيوصف مستو  استخدام  حلّ المش قوم الفرد  ، وذلك عندما  س أنه من المستو ال لة  المش
ة ظاهرة قابلة  ات ماد ارمعط التالي يتسنى له إدراك العالق لالخت ه، و وناتها وتتوفر معانيها لد ات بين م

م التي تتضمنها   .) ٢١٢:  ١٩٩٠قطامي، ( والمفاه
    ات القدرة على الت حلّ مح   :المش

ات حددها أنطونيت وآخرون  حلّ للقدرة على  الت عدة مح  ) Antonietti& et al ٢٠٠٠(المش
  : وهي) ٣٩١- ٣٩٠: ١٩٩٥الزات، (والمشار إليها في 

ات معينة Logical reasoning :االستدالل المنطقي -١ ير تستند إلى قواعد واستراتيج ة تف وهو عمل
ا أو االستقراء لة عن طر االستن   .تهدف إلى إنتاج معرفة جديدة في موقف المش

ير الناقد -٢ قواعد االستدالل وهو  :Critical thinkingالتف حدد  ب وهادف،  نشا عقلي مر
ات  مه في ضوء معايير ومح ن التنبؤ بها، هدفه التحق من الشيء وتقي م قود إلى نواتج  المنطقي، و

لة حلّ مقبولة أثناء    .المش
ة تؤد  Creativityاإلبداع -٣ ة واجتماع ة وشخص نشا ذهني متميز، ناتج عن تفاعل عوامل عقل

األصالة والتفرد في إلى نتاج لة حلّ ات جديدة تتصف    .المش
ونة لها لمعرفة  Analysisيلحلّ الت -٤ ة الم لة إلى عناصرها أو أجزائها األول ة تجزئة المش هو عمل

نها لة وأسس تكو عة المش   .طب
ة سب اكتسابها، والقدرة على استرجاعها أث Memoryالذاكرة -٥ استجا ناء وهي القدرة على االحتفا 

لة حلّ    .المش
يب  -٦ حيث  رات الالزم توافرها للتآلفوهو القد Synthesisالتر بين الوحدات والعناصر واألجزاء 

ة جديدة تساعد على  ل ة  ل بن لة حلّ تش   .المش
ن Speedالسرعة -٧ لة أو المهمة في أقل وقت مم   .وتعني القدرة على إنجاز المش
يز  حلّ صول إلى وتعني القدرة على الو  Accuracyالدقة  -٨ ر والتر لة من دون أخطاء تذ للمش

س الكم (هنا على   ).الكيف ول
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  ب على الت حلّ خطوات التدر   :المش
ة التي يجب ا توجد اعها عند عض الخطوات األساس لة وهي  حلّ ت   :المش

لة -١ لة Identifying the Problem:تحديد المش عاد المش أو إيجاد  ،وذلك من خالل التعرف على أ
ة ة المرغو انـات المعطاة، وتحديد عناصر الهدف أو الغا لة في الب   .موقع المش

ضاحها -٢ لة أو إ تضمن تعرف : Representing or Clarifying the Problemتمثيل المش و
الرموز عن طر  اللغة أو  لة  سة، والتعبير عن عناصر المش المصطلحات، وتحديد العناصر الرئ

ال واألرقامالصور وا   .ألش
ار خطة ال -٣ ار خطة مالئمة ل: Choosing a Solution Planحلّ اخت اخت لة من بين  حلّ وذلك  المش

ارات قد تكون  الت : عدة اخت لة إلى مش م المش ارها، تقس ات واخت المحاولة والخطأ، وضع الفرض
ة، العمل على التخلي عن ال ة أو ثانو لة ول المتخيلة إلى نقطة حلّ فرع اس المش ق ة، العمل  البدا

قة معروفة الت سا ة على مش   .الحال
ضاح خطة ال  -٤ ة ال: Clarifying out the Solution Planحلّ إ ة عمل ، وٕازالة حلّ من خالل مراق

ات عند ظهورها، وتعديل األساليب حسب الحاجة  .العق
اغتها، وٕاعطاء:  Concludingاالستنتاج -٥ تضح في إظهار النتائج وص اب و   .األدلة واألس
ة  Checking: قالتح -٦ من النتائج في ضوء األهداف واألساليب المستخدمة، والتحق من فاعل

  ).٢٥-٢١: ٢٠٠٧عبد القادر؛ أبو هاشم، (بوجه عام  حلّ األساليب وخطة ال
  الت حلّ عوامل نجاح أسلوب   :المش

اة الطالب أنفسهم -١ عة من ح لة نا  .أن تكون المش
ل -٢ ير الطالبأن تكون المش ة لتف  .ة متحد
لة ذات معنى ولها أهميتها في المجتمع -٣  .أن تكون المش
ة المنال -٤  .أن تكون متالئمة مع مستو نضج الطالب فال هي سهلة وال هي صع
 .أن تكون مصادر المعرفة ووسائلها متوفرة لد الطالب -٥
ه ا -٦ ع توج ستط ع جوانبها حتى  لة من جم المش ون المعلم ملمًا  لطالب الوجهة أن 

مة  .السل
حث العلمي  -٧ سود جو روح العمل وال ران، ( أن   ).١٥٢: ١٩٨٩الس

حول بين الفرد والوصول إلى      ة موجودة في موقف ما،  لة هي عائ أو عق يتضح مما سب أن المش
أنه  حلّ بينما . هدفه لة يتصف  ة : المش ير مر ة تف ي أو عضلي أو عقلي أو وجداني، وعمل فعل حر
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لة، ومهارة تعني إنجاز الفرد  عمل يهدف إلى إزالة الغموض الذ يتضمن موقف المش ام الفرد  تتضمن ق
ن تعلمها وٕاجادتها  م دون أخطاء، و ن و ة بنجاح وفى أقل وقت مم لعمل ما في خطوات منطق

عها الفرد من أجل الوصول إلى حالة الرضا أو النجاح المم ارسة والتدرب، من خالل الخطوات التي يت
مستو إدراك الفرد لكفاءته  تحدد  ات التي تعترضه وتحول دون تحقي أهدافه، و أو التغلب على العق

ة في  لة، ودرجة الثقة في ال حلّ الذات   .حلّ المش
احثة أن الكفاءة الذات ة ألنها تؤثر في شعور وتر ال ة والنفس ة للمارسات الترو النس ة مهمة  ة المدر

ة ونها إيجاب ضًا في حال  الت، وتقلل أ ة التعامل مع المش ف ا  -األفراد نحو  من حاالت القل واالح
الت   .التي تصيب الفرد عند مواجهة المش

ب على مهارة العزو السببي للنجاح والفشل: اً ثالث   :التدر
 ف أسلوب   .: Attribution Style العزو تعر

ون العزو عد أسلوبَّ      ن المختلفة المواقف في اإلنساني السلوك لتفسير اً هام اً نفس اً م ة وتكو  الشخص
ة الجوانب مختلف في ة والنفس ف ة التك اساته وذلك ؛واالجتماع اة جوانب على النع  حيث، المختلفة الح

ة الفرد  في يؤثر اإلضافة لدوره المهم في تحديد السلوك المستقبلي للمتعلم من  وطاقته دافع الكامنة، 
ه ة أو المرتفعة لد ة المتدن    .حيث بذل الجهد أو عدمه، ومن حيث تحديد مستو الكفاءة الذات

مثل السبب المدرك     اء حدثت لهم، فهو  اب التي ينسبها األفراد ألش شير مصطلح العزو إلى األس و
السلوك المستقبلي، فهو يتضمن االستنتاجات التي ) ماذا سبب ماذا(النتيجة حول  من م  والذ بدوره يتح

ة ما(يتوصل إليها الفرد عن سبب السلوك  ار، الفوز أو الخسارة في لع ). النجاح أو الفشل في االخت
ة ة فإن العزو قد يتضمن أحد العوامل التال م المهارات، المعرفة، الجهد، : وفي األوضاع األكاد

ة أو أخطاء المعلم ة المهمة، ومزاج ، صعو ات، القدرة، الح   ).Timothy, 2004:p142(االستراتيج
النجاح وا    ات العزو السببي الخاصة  ة في  لفشل دوٌر مهمٌ ولعمل ف ة في تأفهم  ثير توقعات الطل

ة تفسير األفراد لنجاحهم أو لذا تحاول نظرة العزو السببي للنجاح والفشل التر تحصيلهم؛  ف يز على 
ة، وتفسير حلّ فشلهم، وقد تعدت ت ة وردود فعلهم االنفعال يل الحوافز إلى محاولة فهم نتائج توقعات الطل

ة األفراد ألداء المهمات المو  ما تعمل على تفسير األفراد لنجاحهم وفشلهم في هذه المهماتاقع ( لفة، 
 ، ؛ أبو شند ار   ).١٩٢: ٢٠١٢غ
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عتبر  ،)Chang and Sanna,2001(وفي هذا الصدد أشار تشانج وسانا     إلى أن العزو السببي 
ة وحدوث أعراض االكتئاب ومنها الشعور حلّ  ة مثل النزعة نحو الكمال ار الالعقالن قة وصل ما بين األف

ة  التالي تدني الكفاءة الذات   .)٥: ٢٠٠٥نقًال عن الطراونة، ( العجز ونقص الطاقة و
مي     درك أن فشله هو نتيجة للنقص وفي المجال األكاد ، الطالب الذ يتكرر فشله في مهمة معينة و

ة ونقص في تقديره لذاته، ولن يتوقع أداءً  ه خبرات سلب مشابهة،  ةفي مهم اً جيد في قدراته ستتكون لد
ة في  عد الفشل عن ذ قبل في أعمال ومهام متساو صورة منخفضة  وعلى وجه الخصوص سوف يؤد 

ة  ة لذلك هي ميل الفرد لعزو فشله لذاته، وتنخفض . الصعو ة، وعند فاءتهفالسمة األساس فشل الذات ما 
ه أعراض أخ ة تظهر عل صل في م فإن مفهوم األسلوب فر من االكتئاب، ومن ثَ ثان ي التفسير هو الف

ة على التساؤل التاليإيجاد الفروق  اإلجا ختص  ح : بين األفراد عند تفسيرها ألحداث و عض لماذا تص
الت غير قابلة لل عد التعرض لمش عض اآلخر غير عاجز؟  حلّ األفراد عاجزة  : ٢٠٠٥الفرحاتي، ( وال

١٠١.(  
ة  من هنا ظهرت الحاجة للتدرب على مهارات العزو ة المدر لخبرات النجاح والفشل لتحسين الكفاءة الذات

ات   .لد الطال
  عاد واينر   :للعزو السببي Wainerأ

ار وظفوا الذين العلماء أوائل من واينر ان لقد    ة في النظرة هذه أف ة العمل  أن ير  حيث ،الترو
اب لعزو نزعةً  لألفراد ة من مجموعة أو سبب إلى وفشلهم نجاحهم أس الجهد،  القدرة،  :العوامل التال

، المزاج، مات، التفاعل االهتمامات، وضوح المعرفة، الح  تصنيف على واينر وعمل .مع اآلخرن التعل
عاد ثالثة ضمن العوامل هذه   :اآلتي النحو على أ

عد تمثل : األول ال ز و اً  ون  األفراد، وقد لد الض مر ًا، فعلى أو داخل ان  :المثال سبيل خارج إذا 
ة عوامل إلى نجاحه عزوالطالب  اً  يؤد مما واالستعداداتدرات الق مثل داخل  الفرح شعوره إلى غال
ة صورة الذات وتقدير والفخر التالي يؤثر، إيجاب  في امتحاناته  نتائج على إيجابي نحو على ذلك و

اب الطالب عزو قد أخر  جهة من ،المستقبل ة إلى نجاحه أس م تساهل مثل عوامل خارج  أو الح
ه، أما يخفض مما ؛والصدفة الح عوامل أو المنافس ضعف ة لد اب عزو ان أذا الدافع  فشله أس
ة، فإنه لعوامل شعر خارج   المستقبل في للنجاح متدن مستو  وتوقع الغضب، س
عد تمثل  :الثاني ال اب استقرار أ الثابتة؛ وغير الثابتة العوامل في و  المزاج وتقلب القدرة العزو مثل أس

اب إلى عود النجاح عزو ان فإذا، الح أو ة إلى توقعات يؤد سوف ذلك فإن ومستقرة ثابتة أس  إيجاب
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اب فالعزو والفشل، الرسوب مواجهة ففي هذا؛ ومع .المستقبل في للنجاح  ينتج قد وثابتة مستقرة إلى أس
فة توقعات عنه ة ضع   .المستقبل في وسلب
عد تعل  :الثالث ال اب و طرة للض القابلة والعوامل األس اب والس  للض القابلة والعوامل غير واألس

طرة، وقد عاد لهذه أن واينر أدرك والس ة مهمة تضمينات األ ز، للدافع مشاعر الض فمر  تقدير يتعل 
ة عوامل النجاح مشاعر الفرد ر فإذا الذات، ساعد داخل  مما عتزاز االو  الفخر على الشعور ذلك فس
ه الكفاءة  زادة في سهم ة إلى فشله عزا  إذا أما، لد  تقدير انخفاض إلى سيؤد ذلك فإن ،عوامل داخل
ة مستو  وانخفاض الذات ه الدافع    .لد
اً  هناك أن واينر ير  ا ة أس ما تتحول معرف ات إلى عد ف ة وردود استجا عاد، بتلك معينة ترت عاطف  األ

عاً  معينة وعواطف مشاعر تحرك على عمل العزو أسلوب أن حيث اب تتغير ت  األفراد  عتقد التي لألس
  ).٢٩٦،٢٩٧: ٢٠١٥نقًال عن،الهران؛ زغلول وآخرون، ( فشلهم  أو نجاحهم نتائج وراء تقف أنها

ه من نتائج من نجاح، وفشل،     عق ه وما  د ميل اإلنسان الفطر لتفسير سلو احثة أن الواقع يؤ تر ال
ل عام، وافتراض األ ش ه  اب التي ير الفرد أنها قد تكون مسؤولة عن نجاحه أو فشله، أو نتائج سلو س

ة األساس   .التي تقوم عليها نظرة العزو السببي ةوهي الفرض
 ة العزو السببيافتراضات نظ   :ر

o  حث عن ه وسلوك اآلخرن؛ وذلك ألن اإلنسان مدفوع لل اب سلو حاول تحديد أس إن الفرد 
 .معلومات تساعده في تحديد العالقة بين السبب والنتيجة

o ست عشوا ه ل قدمها الفرد لتفسير سلو اب التي  عاألس ة، بل هناك قواعد وضوا تستط أن  ئ
اب  .تفسر له تلك األس

o ه االنفعالي وغير االنفعالي على المد ا ه تؤثر في سلو حددها الفرد لنتائج سلو اب التي  ألس
ونة بذلك نهجًا لد الفرد والمجتمع عيد، م ، ( ال ؛ أبو شند ار   )١٩٢: ٢٠١٢غ

 ب العزو السببي   :برامج تدر
ر تم    مي لتحسين السلوك ذلك العزو؛ على التدرب برامج تطو ة األكاد طين خاصة للطل  منهم، المح

ن ال عوامل إلى الفشل عزو نحو نزعتهم من للحد وذلك م م   . بها التح
دون ) ٢٥٧: ٢٠١١، ١ الزق ( المشار إليهم في   (Good and Prpht,1990 )أن غير  ضرورة يؤ
ة األفراد علم أن يجب الجيد التدرب أن بل الفشل، عزو طرقة معالجة على االقتصار عدم  عزو ف
ضاً  لٍ  نتائجِ    .من الفشل والنجاح أ
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قترح احثون  و ات عدة والمنظرون  ال ن استراتيج ة مساعدة خاللها من م  في طرقتهم تغيير في الطل
ات هذه من .والعز   األخطاء لتجاوز افحوا بل سهولة، ينجحوا لم ألشخاصالمثابرة  نمذجة االستراتيج

ات وتخطي دهم ،اً أخير  نجحوا حتى العق ات حول معلومات وتزو ة والتدرب التعلم استراتيج  والتغذ
   :في المتعلم لمساعدة وذلك الراجعة؛

ز على أن  -١  .الفشل من قل أن ال بها عمل التي المهمة ير
 وقع التي األخطاء بها الكتشاف سار التي الخطوات تعقب خالل من الفشل مع أن يتعامل  -٢

لة الكتشاف يلحلّ ت خالل من أو بها    .حلّ لل أخر  طرقة المش
د نقص إلى ال الجهد نقص إلى فشله عزو  -٣ ؤ احثين عض القدرة و ة تدرب أن ال  على الطل

ات  ة االستراتيج ة العزو تحسين في فعاالً  ون  المعرف  انوا أنهم عتقدون  الذين لد الطل
 .)٢٥٧: ٢٠١١، ١الزق (جدوىر دون  بيرة جهوداً  يبذلون 

احثة   ة التعلم والتدرب و وتر ال أنهم أهم عتقدون  ة الراجعة لتحسين العزو لد الطالب الذين  التغذ
، انوا بيرة دون جدو افحوا لتجاوز  يبذلون جهودًا  سهولة، بل  اإلضافة للنمذجة ألشخاص لم ينجحوا 

ا ءاألخطا اإلضافة لتغيير وتخطي العق ة ومت حتى نجحوا،  ة الذاتاالستراتيج في التدرب على  راق
  .العزو
ع يد: اً را ب على  السلوك التو   :التدر

 يد   :مفهوم السلوك التو
يد مفهوم عتبر      ة دداتالمحّ  أهم من الذات تو ة؛ األساس ن في من دور لها لما للشخص  تكو

مة ذاته، حول الشخص حملها التي المعتقدات  معتقداته جنتا وهي لتلك المعتقدات، تعطيها التي والق
ة، طة والبيئة الذات عرف ه، المح يد)   Xinyin; Mowei& dan,2000(و  على القدرة أنه الذات تو

ة  المشاعر عن والتعبير من اآلخرن، الخدمة وطلب ال، قول  ,Xinyin; Mowei& dan,2000(اإليجاب
p:406.(  

يد في أنه    عرف شوقي التدرب التو ة  تمهارا:" و  ة موقف ة، نوع ة، وغير لفظ ة، لفظ سلو
ة  ة، تتضمن تعبير الفرد عن مشاعره اإليجاب ة نسب ة ) ثناء - تقدير( متعلمة، ذات فعال  - غضب( والسلب

ه، أو ) احتجاج ان ما ال يرغ اره على إت مارسها اآلخرون إلج صورة مالئمة، ومقاومة الضغو التي 
ا ه، والم ة والدفاع عن حقوقه  درة ببدء، والكف عن فعل ما يرغ االستمرار في إنهاء التفاعالت االجتماع

حاول انتهاكها شرطة عدم انتهاك حقوق اآلخرن   .)٩٥: ١٩٩٨فرج، "( ضد من 
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يد نمط     عد التدرب التو ز على أن  على تدربالمن  اً خاص اً و ة، التي تر المهارات االجتماع
شعر  عبر عن مشاعره، وأن يتصل الفرد بذاته، وأن  ، وأن  المتعة أثناء تفاعله مع اآلخرن دون قل

حقوق اآلخرن   .يدافع عن حقوقه دون المساس 
صفة خاّصة     يد األفراد من التصرف تجاه مواقف سخرة اآلخرن منهم، و ن التدرب التو ذلك وّم جّنبهم  صورة الئقة، و ارهم على التعامل معهم  ونوا عدوانيين نظرًا لتعّلمهم التمييز أقرانهم، وٕاج أن 

عني انتهاك حقوق اآلخرن  ة حقوق الفرد والعدوان الذ  يد لحما ، (بين التو : ١٩٩٨المرجع الساب
٢٠١١.(  

رت   يد كزو ة أ " تقدير الذات على الذات تو فاءات من فيها وما نفسه الفرد رؤ م " قدرات و  الفرد وتقي
انته احترامهم له، ومد " له لتقدير اآلخرن  (Chen, Lia & Li, 2000:P405).عندهم  وم

قة، التعرفات خالل ومن احثة تعرف السا يد ال ة مختلفة مهارة أنه الذات تو ن سلو  تكون  أن م
ة، ة، أو لفظ ن نوع  صادقة، مشاعر من بداخلة عما عبر قل وأن دون  نفسه عن يدافع أن من الفرد تم

  .من األشخاص هغير  حقوق  على االعتداء دون 
 ات يد النظر   :الذات التي قدمت تفسيرات لتو

يد من عدة     يد لمعالجة عدم التو ة، تنطل أساليب التدرب التو نظرات، أهمها النظرة السلو
ة، ونظرة التعلم االجتماعي   .والنظرة المعرف

ة  ة السلو أنه سلوك متعلم  :Behavioral Theories: النظر يد  حيث تنظر إلى سلوك عدم التو
م طه وتعديله في ضوء هذه المفاه ن ض م ة و م السلو م التعل ) Salter(هتم سالتروقد ا . في ضوء مفاه

افلوف؛ فالطفل  م نظرة  اته، حيث انطل من مفاه يد وأبرز نم السلوك التأكيد وٕايجاب التدرب التو
ي من غير إرادتهيتعلم من بيئته أنو  ثيرة من السلوك، حسب طرقة اإلشرا الكالس   .اعًا 

ح  ة اإلشرا هي إزالة الك ح، وعن ذلك فإن عمل ة ناتجة عن الك ات النفس ل االضطرا عتبر سالتر أن  و
طاله عن طر إعادة اإلشرا بواسطة  ل االنفعاالت لد الفرد اوٕا إلثارة، األمر الذ يؤد إلى تحرر 

حرة وصراحة عبر عنها  نه أن  م   .مما 
ة العالج العقالني االنفعالي ار  RET :Rational emotive Therapy نظر د أن األف تؤ

د للذات، وهم  بير في السلوك غير المؤ ل  ش ة لد األفراد تساهم  والمعتقدات واأللفا غير المنطق
ة، ذل عة ال إراد ل المواقع، مما عتبرون أن هذه المعتقدات ذات طب يد الذات في  فتقرون إلى تو ك أنهم 
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شعرون في أجواء من عدم الراحة، ولقد حاول س (يجعلهم  صاحب نظرة العالج العقالني  )ألبرت أل
األلفا غير  ون أن إساءة فهمهم وتعبيرهم  االنفعالي من خالل هذا المفهوم جعل المسترشدين يدر

ًا على مشاعر  ة يؤثر سل همالمنطق س من وراء التدرب  إلى مساعدة . هم وسلو هدف ألبرت إل و
ة والتي تقود إلى  معتقدات واتجاهات منطق المسترشدين على استبدال المعتقدات واالتجاهات الخاطئة 

ونو  يداً  اإرشاد األفراد ل   .لذاتهم أكثر تو
ة التعلم االجتماعي    : Bandura Theory of Socialنظر

شير  ال الجنسين ) Bandura(اندوراحيث  ة للنماذج على األطفال، فاألطفال من  إلى التأثرات القو
ة،  اة الواقع رتوني، أو مشاهدة أناس في الح عد مشاهدة فيلم  ًا  ًا عدوان سلكو سلو ميلون ألن 

افَ  ة ثم  عدوان د، لذلك فإن  ؛ون على ذلكؤُ فيتصرفون  س هو السلوك المؤ إال أن السلوك العدواني ل
د، ألنه لم تتح لهم  دثيرًا من األفرا ًا غير مؤ دة سلكون سلو شاهدوا نماذج في أدوار مؤ الفرصة ل

دة، األمر الذ ة والمؤ ات العدوان فرقون بين السلو اتهم ال  ار في ح ة تطورها، أو ألن األفراد الك ف  و
ل مفضلال  ش ، (ساعدهم على التعلم    ).٤٧ -٤٥: ٢٠٠٣نقًال عن مقداد

 يد ب التو   :أهداف التدر
م -١ ل تدع ش ة حتى يتصرف  في المواقف المختلفة والقدرة على  يزادة حصيلة الفرد السلو

ار ضمن بدائل متعددة  .االخت
الت االتصال الفعا حلّ مساعدة الفرد على اكتساب نماذج تساهم في  -٢  .ل مع اآلخرنلمش
م بنبرات الصوت واستخدام اإلشارات  -٣ ما فيها التح ة المالئمة  ات االنفعال إكساب الفرد االستجا

صر المالئم  .واالحتكاك ال
ه؛ أ التعبير الحر عن المشاعر و  -٤ شعر  ار اإكساب الفرد القدرة على التعبير المالئم عما  ألف

م  ما في ذلك التح ات الموقف   .الغضب أو اإلعجابحسب متطل
ًا على  إكساب الفرد القدرة على الدفاع عن حقوقه دون أن يتحول إلى شخصٍ  -٥ عدواني مندفع متعد

، ( حقوق اآلخرن   ).٤٨- ٤٧: ٢٠٠٣مقداد
ته، واإلعالن عن مواقفه، وٕاظهار معتقداته وممارستها،  -٦ ع الفرد على اإلفصاح عن هو تشج

غضِ  حترم في ذات الوقت عن اختال النظرِ  والتمسك بها،  طين بها مادام  فها مع المح
 ).٢٠٤: ١٩٩٨فرج، ( هممعتقداتِ 
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 ب خطوات يد التدر  :التو
ة اع الخطوات التال ب على تأكيد الذات ات   :يتطلب التدر

ضعف القدرة على التعبير عن المشاعر  -١ شعر فيها الفرد  تحديد نقا الضعف والمواقف التي 
ةواالفتقار إلى  ة المناس س النفس استخدام المقاي ة و استخدام المالحظة الذات ة، وذلك  يد  .التو

ة في قائمة خاصة  -٢ ة للفردترتيب نقاد الضعف في الشخص النس  .بناًء على أهميتها 
ات التعبير أو السلوك  -٣ ة التي تظهر فيها صعو ة الذات في مختلف المواقف االجتماع مراق

يد  .التو
ةالممارسة ال -٤  .تخيل
ة -٥  .الممارسة الفعل
م  -٦   )١٩٣- ١٩٢: ٢٠٠٩العاسمي، ( التقي

ير العقالنيمهارة : خامساً  ب على التف   :التدر
 ير العقالني س في التف   :منهج أل

ل    ة تتش ة البن ا الذ الثقافي التراث خالل من للفرد المعرف ة وأنما التنشئة ه، ح  التي االجتماع
ة في يدخلون  والرفاق، ممن الزمالء احتكاكه إلى إضافة الوالدان، مارسها ة، عالقاته ش  االجتماع
ار وتنشأ تتكون  لهذا؛ ونتيجة ار، بهذه مقتنعاً  الفرد ون  رما ومعتقداته،الفرد  أف  بها، مقتنعاً  غير أو األف

ار تكون هذه أو ة األف ة غير أو منطق معنى أو سعادته لتسبب تتدخل والتي ،منطق  تقوده قد شقاءه، 
اره ة، والصحة النفسي السواء إلى أف اب مدرك غير غيرها، وهو إلى تقوده وقد النفس  ولقد اعتمد .ذلك أس
س( منهج ار أن على النفسي واإلرشاد العالج في )أل ه إلى تؤد التي ومعتقداته هي الفرد أف  اضطرا

ة غير انت إذا النفسي ة؛ وال منطق اره انت إذا اآلخر، الوجهوعلى  عقالن ة أف ة، منطق  إذا أو وعقالن
ار عدلت ة وتبنى األف ارا منها بدالً  الفرد الالعقالن ة؛ أف تمتعه  على ساعد أن شأنه من ذلك فإن عقالن

ة الصحة ات من ثير من وهوخلّ  بل النفسي، و السواء النفس ة، األمراض واالضطرا  على وقدرته النفس
اة أحداث مواجهة   .)١٣- ١٢: ٢٠١٠دردير،(  الح

د       ة تعتبر من العوامل  أنَّ  نظرة اإلرشاد العقالني االنفعالي علىوتؤ الدون لوم النفس واإلحساس 
ة عند اإلنسان ات االنفعال ة لالضطرا ة المسب ة األساس ة الختالل  ،األول وذلك ألنها من المظاهر المرض

ة عند الفرد، لذلك ف هالكف عن ممارسة لوم الذات وإ  إنَّ الشخص ، واستبدال المها ولوم الغير والعدوان عل
ة  ل ذلك بتقبل الذات وتقبل اآلخرن والمصالحة مع الذات ومع الغير عتبر من السمات الصح
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ة العجز الشخص ة واإلحساس  ة أخر مثل االكتئاب والعدوان عاني هذا الفرد من أ مظاهر مرض ، ولن 
سوالدو  ة وقد أكد أل ه في   (Ellis , 1988 )  ن على أن ) ١٨- ١٧: ٢٠٠٣عمر ماهر، (المشار إل

ة  ارنا غير المنطق ةأف ات سلب الكفاءة  ،تخل لنا سلو عاجزة عن أداء وظائفها وممارستها وٕانجازاتها 
طرة عليها وتوجيهها  ،المرجوة منها ة والس ة السلب اتنا االنفعال م في اضطرا غير أننا قادرون على التح

حنحو طرقها اإليج يرنا واعتقادنا من ، إذا غيَّ ابي الصح ة إلىرنا تف ة  الالعقالن ة العقالن   .المنطق
س  ساطة إذا تخلينا عن التمسُّ  Ellisوأضاف أل ـن عمل ذلك ب معأنه من المم لمات نـؤمن بها ك  اني 

غى  ة مثل يجب ، ين اتنـا العاديـة اليوم    . )(, Must , Should ونعتقـد صحتها ونتلف بها دائمًا في ح
س        شير أل ضاً  Ellisو ة واالعتقإلى  أ ار غير المنطق ة التي تخل للفردأهم األف  ادات غير العقالن

ات  ةسلو ة والكمال تكمن في اإلصرار على است ،سلب م المطل لخصائص ومعاني المثال خدام التعم
(Perfection) اته ل عام  في سلو ما أن. ش يره بنفسه و ّون طرقة تف التالي تتكون عنده ، و الفرد 

س واالنفعاالت نحوهاالم ان ذلك شعو  شاعر واألحاس الحقها رًا أو ال شعوراً سواء  نه أن  م ، فإنه 
مها و ق عيدًا عنإلى األفضل إذا رغب في ذلك أمن األسو  غيرهاو توتر القل و ال ، األمر الذ يجعله 

ته وا سبب رؤ طرقة متطالكتئاب  يرهأل شيء  حة رفة ، وتف طرقة غير صح ه    .ف
  ) ١٨ – ١٧ :المرجع الساب(

ة في الكفاءة  عتبر معتقدُ وقد أكدت العديد من الدراسات على دور أحد المعتقدات الالعقالن ة، حيث   الذات
ةِ  النزعةِ  ل شيء(  نحو الكمال امًال في  ون الفرد  أً  اً سلب اً معتقد) يجب أن  لحدوث االكتئاب وتدني  مه
ة ةالذات الكفاءة الفرد إلى الشعور . بين الطل أنها شيء يؤد  ة  س العقالن وفي هذا الصدد عرف أل

ة، وعرف  السعادة والكفاءة السعادة والكفاءة والفعال عي تحقي الشعور  ة على أنها أ شيء  الالعقالن
قاء ة وال   ).١٩: ٢٠٠٥طراونة ، ( والفعال
 ة مفهوم و ة والعقالن   :خصائص المعتقدات الالعقالن

ة  ار غير ذات معنى  :المعتقدات الالعقالن ارة عن أف وشائعة في المجتمع وتؤد إلى هي ع
ح  ص ير بدرجة  م اإلدراك والتف جب مهاجمتها بإعادة تنظ طة للذات و االضطراب االنفعالي وهي مث

ًا ومتعقًال    .) ٤٢:  ٢٠٠٤أحمد ،( معها الفرد منطق
عرفها   ن البر : "أنها مزنوق و م ة، والتي ال  ة، وغير الواقع ار غير الموضوع هنة على مجموعة من األف

سهل دحضها إذا ما ا صحتها، و   .)٦: ١٩٩٦مزنوق، (  "تمت مناقشتها موضوع
ة  م من البيئة وتعبر :المعتقدات العقالن ما أنها تلقى التدع قاء الفرد سعيدًا   هي تلك التي تساعد على 

  ( Davision , 1993,p: 25)  عن األفضل  
ار ذلك تتميز  ة بثالث خصائص العقالاألف ة،: فهي ن ة، منطق ة  علم ر . واقع ف والشخص عندما 
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ة فإنه   :عقالن
ة  -١ س من نظرة شخص ة ول اره أساسًا من حقائ موضوع   .شت أف
سهولة أكثر  -٢ اته والوصول إليها    .صل إلى تحديد أهداف ح
قلل من الصراع الداخلي -٣   .س
ش   -٤ ع قلل صدامه مع من    ). ٤٢:  ٢٠٠٤أحمد ،( س

ة ع التال ة لها خصائص المعرفة األر   :والمعتقدات العقالن
  .المرونة -١
ة -٢   .المنطق
  .التطاب مع الواقع -٣
ة -٤ ات واألغراض الصح   .أنها مساعدة على إنجاز الغا

ة لها خصائص مميزة  س فإن المعتقدات الالعقالن   :وعلى الع
ةأنها  -١  .متصل
ة -٢  .أنها ال منطق
 .تطاب مع الواقعأنها ال ت -٣
اته وأغراضه أنها تعو  -٤   ). ٦٣- ٦٢، ص٢٠٠٣عمر، (ق الشخص عن إنجاز غا

ير العقالني والالعقالني والفروق بينهما؛ إذ تظهر        عة التف يتضح من خالل العرض الساب طب
ة المطالب والجم ار الالعقالن الت والمرونة، في حين تظهر األف ة التفض ار العقالن ود والتصلب، األف

ة وعدم التطاب مع الواقع وتعّد مصدرًا للمرض النفسي؛ فهي تعوق الفرد عن تحقي . وعدم الموضوع
عي ٍل طب ش ذلك التكيف مع بيئته  اة،    .أهدافه في الح

  ير العقالني ب على التف   :أهداف التدر
ة والتي تسبب له رد -١ اره الالعقالن ه نحو مساعدة الفرد في التعرف على أف ة لد ود أفعال غير مناس

  .ذاته أو نحو اآلخرن 
ة  الفرد على الشك واالعتراض على حثّ  -٢ اره غير العقالن   .أف
ة والخاطئة لد العميل  -٣ ار والمعتقدات غير العقالن   .محارة األف
اإلقناع المنطقي وٕاع -٤ ة  ار والمعتقدات غير العقالن م البناالتخلص من األف   .ء المعرفي للعميلادة تنظ
  .إزالة أو تقليل النتائج غير المالئمة لد العميل أ تقليل لوم الذات ولوم اآلخرن -٥
طرقة  -٦ ه  م في انفعاالته وسلو ير العلمي والتح تحقي المرونة وتقبل التغيير وٕاعادة العميل إلى التف

ة    . عقالن
ض العدوان أو الغضب أو إلقاء اللوم على إلى أقل درجة ) أو قهر النفس ( تقليل القل  -٧ نة وتخف مم
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نة    ). ١٠٨:  ١٩٩٤الشناو ، ( الظروف أو اآلخرن إلى أقل درجة مم
عانى منها المرض، وأن أحاديثه لذاته  -٩ ات التي  ين االضطرا ة و ح العالقة بين األحاديث الذات توض

ة وأقل  استعمال جمل أكثر عقالن قنع نفسه  أن  ه القدرة على تغيير انفعاالته  ة، و أن لد غير منطق
فرضون  عانى األفراد المضطرون من التعاسة ألنهم  ات ترت تدميرة للذات حيث  على أنفسهم حتم

ارات غي ، يجب، من المفروض" مثل  ع ات تجعل من الفرد مستهدفًا للكبت والعدوان " ين وهذه الحتم
اإلثم وعدم الكفاءة  ة والشعور    ).١٢٣-١٠٣: ١٩٨٩الطيب ، (والدفاع

ير العلمي والمنطقيزادة اهتمام المرض بنفسه وتقبله لذاته وتقب - ١٠   ). ١٦٩: ١٩٩٠، سر ( له للتف
  ة   : (.A.B.C.D.E.F)نظر

التالي        س هذه النظرة      :قدم إل
A :(Active)  االضطراب  العميل حديثًا والذ شعره هو الحدث النش الذ خبره االنزعاج أو  

م  عاملني) : أمثلة(بخصوصه   التعل استحقار وتفاهة ألني طالب    .األدبيالناس 
(Believe) : B رة لد العميل اال مة): مثال(عن هذا الحدث عتقاد الالعقالني أو الف لي  ال ق

م األدبيبوصفي شخصًا  التعل عاملني الناس بهذه الطرقة فاشًال ألني طالب  ع أن   .، وٕانه ألمر فظ
(Consequence) : C -  ما يخص الحدث النش ( عواقب االعتقاد الالعقالني عنى ) ف وهذا 

ة األكثر إزعاجًا في خبرة االنفعال أو السلوك أو نت قلقًا على: )مثال(الحديثة  العميل العاق مستقبلي  أنا 
ة ، (سبب هذه المعاملة    .) ٢٠٧:  ١٩٩٤مل

(D) التفنيد أو الدحض) Dispute( ة يتم استخدام تفنيد  لكي يتم التغلب علي المعتقدات الالعقالن
تسب الفرد فلسفة جديدة أو األثر ار ومجادالتها ومن ثم  ح شخصًا له) : أمثلة(األف مة ؟  يف سأص ق

ع تحمل المسؤ  ةولماذا ال أستط  ؟ول
(E)  :)Effect ( ساعد أو فلسفة جديدة أثر أو عاطفة طرقة العميل على، والذ  ر  ف ة  أن  عقالن

درجة بناءة    .و
(F) :) Feedback(  ة ان  ،ذ اآلنالجديد نفّ  حلّ أ أن ال الراجعةالتغذ مها وٕاذا  وتأثيراته قد تم تقي

عاً  ًا أو مش ة مرتدة  ؛التأثير مرض ون األمر التالي أو النتيجة وتحدث تغذ فإن تأكيد الذات والثقة بها 
  .) ١٣٢-  ١٣١: ١٩٩٨يل ، جم( إلى الحدث النش  

 ير العقالني ب على التف ات التدر   :استراتيج
سة أرعيوجد      ات رئ ير العقالني؛ استراتيج ستعملها العالج العقالني االنفعالي  في التدرب على التف

ي مع المرضى إلعادة بناء االستدالالت الخاطئة  ات)التنبؤات، واالستنتاجات( السلو يجب، ( ، والوجو
غي مات) الزم، البد من، ين ع تحمل ذلك، التقدير السلبي للذات، واآلخرن، (  والتقي الرعب، ال أستط

  :، وذلك من خالل )والمجتمع المح
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 :Disputing Needsدحض المطالب، والوجوبيات  -١
 ”Disputing “Self-Downingدحض تقييم الذات المنخفض  -٢
 ”Disputing “Low Frustration Tolerance: دحض التحمل المنخفض لإلحباط -٣
  ”Disputing “Awfulizing) الرعب(ض التفكير الكوارثي دح -٤

)Bernard; Ellis et al.,2006,pp:33-41.(  
ً سادس -   :التدريب على حديث الذات اإليجابي: ا

ه مع  إلى  Self-Talkالذات  إلىالحديث  مصطلحُ  شيرُ     ارمن  أنفسناما نتحاور  واتجاهات  أف
ٕان الحوار مع النفس عند أ نشا معين من شأنه و ، التي تواجهنا واألحداثووجهات نظر حول المواقف 

ه الفرد إلى  ه،أن ين ة على سلو اره السلب اعات  تأثير أف ه من انط حو وحديث المرء مع نفسه وما 
  .وتوقعات عن المواقف التي تواجهه هو السبب في تفاعله المضطرب

س ألبرت ( وفي هذا الخصوص ير   ه هو ما السببَ  أن )أل سي لكل ما نفعله ونشعر   ألنفسنانقوله  الرئ
سبب هذه  والمواقف التي نمرَّ  األحداثعن  عتقد  ما  س  اغة . وتلك المواقفِ  األحداثبها، ول ن ص م و

  :هذه المنظومة على النحو التالي
  األفعال ←االنفعاالت    ←الذات    إلىالحديث  ←)   حادثة(موقف 

فشلُ توقّ  أنَّ  أنه سوف ينجح أو أنه سوف  ة،  يدلُّ  ع الفرد  فاءته الذات عة معتقدات الفرد حول  على طب
ة على السؤال التالي  اإلجا عة الحوار الذهني الداخلي والمتمثل  اشرة إلى طب وهذه المعتقدات ترجع م

طرحه الفرد على نفسه عند التعرض لمهمة ما ل عام؛  إذا : الذ  ش ام بتلك المهمة؟ و ع الق هل أستط
ار أجاب الفرد على هذا السؤ  ة نحو اخت ة عال ه دافع ل أفضل وتكون لد ش ًا فإنه ينجز المهام  ال إيجا

ات أكبر   .)١١: ٢٠٠٥الطراونة، ( مهام تنطو على تحد
مها واستبداِل     ة وٕاعادُة تقو أنها النظُر إلى المواقف السال احثة مهارةَ الحديث الذاتي؛  و ُتعرف ال

حديٍث إيجاب قدم التعزَز لهاالحديث الذاتي السلبي،    .ي موجٍه للذات ليرفع الثقة فيها و
ر    نبوم  و ة هي نتيجة  Meichenbauimم ات العاطف ع االضطرا أن معظم، إن لم تكن، جم

ة  ة التي يدرك فيها الناس العالم المح بهم، وما يلح بهم من افتراضات العقالن لألساليب الالعقالن
ة نحو هذا العالم، وفي الوقت  ارات لفظ ة، وع نفسه فإن هذه االفتراضات تقود الفرد إلى مناقشات ذات

ة على السلوك  ة ذات آثار سلب   .)٧٤ : ١٩٨٧الرحاني،(ذات
عي عن    نبوم السلوك غير الطب فسر م قومون بها، و حدد األفعال التي  قوله الناس ألنفسهم  فما 
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ار ملكه الفرد من أف ار عند. طر ما  ة المهارات : ه هيواألف مات تستعمل في تنم ارة عن تعل ع
عي  ه حتمًا إلى سلوك غير طب مات خاطئة؛ فإنها ستؤد  ان للفرد أن يتعلم تعل ة، ولما  مال، (السلو

٢٩٤: ١٩٩٤(.  
ر قبل أن نتصرف، ومثل  صدد إحداث تغيير في السلوك؛ فإن علينا أن نف نا  نبوم أننا إذا  د م ؤ و

ة السلوك غير المتواف هذا التف قلل من تلقائ ،(ير، وهو نتيجة لحديث داخلي؛   .)١٢٧: ١٩٩٤الشناو
ذا  نبوموه ة، وضرورة استبدال  م ات النفس ن االضطرا ة ودورها في تكو ة السلب د األحاديث الذات يؤ

مات جديدة تؤد إلى  مات التي تم تعلمها في الماضي، والتي أدت إلى السلوك المضطرب؛ بتعل التعل
  .)٢٩٥- ٢٩٤: ١٩٩٤مال، (اكتساب مهارات جديدة 

نبوم ير  و صيب  م ، واالندفاع، والعدوان ( الفردأن االضطراب الذ  ما في ذلك الخوف الشديد، والقل
ة انت أم دراس ة  اشرة لما يردده ) في المواقف التي يواجهها، اجتماع عن نفسه، ومع  الفردتعد نتيجة م

ة، والتغلب  الت االنفعال ر أن من أنجح الوسائل لمعالجة المش ار أو حوادث، و ه ذاته من أف ما تقتنع 
رته عن نفسه، وعن  الفرددرب ت: عليها ما فيها ف ه لألخطاء، أو التصورات الخاطئة؛  على التن

م؛ وآخرون، (اآلخرن   ).١١٢-١١٠: ١٩٩٣ابراه
ن استخدامها مع  م ارات التي  عض الع الناس يرتكبون أخطاء، " لتعديل شعور الغضب  الناشئينوهذه 

ة ا س نها ع تحمل ذلك، لكن ذلك ل شعرني وأنا ال أستط لعالم، ولن أغضب ولن أجعل أ شخص 
ًا مفضل االستخدام لد المرضى " الغضب عّد تدخًال معرف ة  ة العقالن ارات الذات ة الع إن استخدام تقن

  )Bernard; Ellis. et al., 2006, pp: 39(في عمر الثماني سنوات، وأكثر 
روا  ف م األطفال أن  ن تعل م ذلك  ع أن أفعل ذلك: و روا " أنا على ما يرام وأستط ف أنا " بدًال من أن 

ح شيءشخص ال فائدة منه، ولن أنجح في عمل  ل صح ات". ش ة الذات يجب أن توقف  وآل راه
المالحظة  ن اكتشاف ما اوتلغى، و م ه األسئلة  ر بها األأو توج ف ات التي  ، ثم االقتراح طفاللسلب

جب أن تكون االقتراحات واضحة ومحددة السيئةعليهم أن يوقفوا أنفسهم عن االنهماك في هذه العادة    .و
ال ارات هي أش شجعوا أنفسهم وهذه الع ستعملوها ل ع األطفال أن  ستط حاءات التي  ن أن . من اإل م و

النظر ألنفسهم فاءة أكثر يبدأ األطفال  حوا أكثر تمييزًا، أشخاص لديهم شجاعة و ص ، وأن يتعلموا أن 
ادة فيها لغيرهم، وأما المواق وا الق نهم أن يتر م حسنون العمل فيها ف ف التي تناسب أما المواقف التي ال 

حوا فيها أكثر س ص نهم أن  م فر؛ ميلمان، ( طرة جوانب القوة لديهم، ف )١٥٩: ١٩٨٩ش
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  الثالثالفصل 
قة   دراسات سا

  
ةدراسات  -أوالً  ة المدر ة لتحسين الكفاءة  تناولت الكفاءة الذات وٕاعداد برامج إرشاد

ة ة المدر   :الذات
ةدراسات  -١   .عر
ةدراسات  -٢  .أجنب

قة -اً نثا     .تعقيب على الدراسات السا
قة -اً ثالث   حثها من الدراسات السا احثة في    .ما استفادت منه ال
ع   انة ال -اً را قةحث الحالي بين الدراسات م   .السا

حثنقا االتفاق بين  -١ قة ال  .الحالي والدراسات السا
حثنقا االختالف بين  -٢ قة الحالي ال  .والدراسات السا

حث -خامساً  ات ال  .فرض
  .تعقيب
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  ثالثالفصل ال
قة   دراسات سا

ة - أوالً  ة المدر ة دراسات تناولت الكفاءة الذات ة المدر ة لتحسين الكفاءة الذات  .وٕاعداد برامج إرشاد
ةدراسات  - ١  :عر

فاءتهم نالت معتقدات الطالب    طة  ة سواء -المرت ة( الذات ة، العامة، االجتماع م وأهدافهم ) األكاد
ة ة المعرف احثين في إطار النظرة االجتماع بيرًا من اهتمام ال ة قدرًا  عضهفقد ا . الشخص معرفة  تم ال

ما انصب اهتمام العديد من الدراسات على دراسة هذه  الفروق بين الجنسين في هذه المعتقدات، 
عددٍ  ة منها المعتقدات وعالقتها  ، تحقي الذات، : بير من متغيرات الشخص ز الض ة، مر الدافع

ذلك هناك مجموعة من الدمستو الطموح، التواف النفسي واالجتماعي للمراه ة ،  راسات تناولت فعال
ة  ة المدر ة في تحسين الكفاءة الذات  :وفي هذا اإلطار أجرت عدة دراسات منها عض البرامج اإلرشاد

  :في مصر) ٢٠٠٠(الشعراو : دراسة .١
ة لد طالب المر : العنوان عض المتغيرات الدافع ة الذات وعالقتها ب ةحلّ فعال  .ة الثانو

ة الذات بين الجنسالتحق من الفروق في : األهداف ،  ين، وطالب الصفين األول والثانيفعال الثانو
ة الذات، وتعّرف العالقة  ادل درجات فعال والتعّرف على تأثير تفاعل الجنس والصف الدراسي في ت
مي، ودرجات تحقي الذات، واالتجاه نحو  لِّ من الدافع لإلنجاز األكاد ة الذات و ة بين فعال اط االرت

  .ذاتيالتعلم ال
ةً ) ٤٧٦(تكونت عينة الدراسة من  :العينة ًا وطال ة الصفين األول والثاني الثانو من  طال من طل

ة في مدينة المنصورة   .المدارس الثانو
اس االتجاه نحو التعلم : األدوات احث، ومق مي من إعداد ال اس اإلنجاز األكاد ة الذات ومق اس فعال مق

  ).١٩٨٢( تعرب صالح مراد، ودمحم مصطفى) Gugleimino(لمينو إعداد ججليِ 
توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات الجنسين والصفين األول والثاني : النتائج

اين  ًا للتفاعل بين الجنس والصف على ت ة الذات، وعدم وجود تأثير داٍل إحصائ اس فعال الثانو على مق
ة ا اس فعال ًا درجات الطالب على مق ه دالة إحصائ اط ما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارت لذات، 

مي واالتجاه نحو التعلم ة الذات والدافع لإلنجاز األكاد   .بين فعال
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  :في مصر) ٢٠٠١(بدو : دراسة .٢
ة الذات: العنوان ة للطالب على فاعل م   .أثر برنامج تدربي في الكفاءة األكاد

ة الذاتالتعرف على تأثير  :األهداف ة للطالب على تحسين فاعل م   .برنامج تدربي في الكفاءة األكاد
ةٍ  طالبٍ  )٢٠٠(تكونت من : العينة القاهرة، وقُ من  وطال ة  ةسِّ المرحّلة الثانو  موا إلى مجموعة تجرب

ًا و ) ٥٠( ةً ) ٥٠(طال طة  طال ًا و  )٥٠(ومجموعة ضا ة) ٥٠(طال   .طال
احثة اخت: األدوات قت ال سط ة العامة للمستو المتوس -ار أوت اس ) ١٦- ١١(لينون للقدرة العقل ومق

ة الذات من إعداد اس فاعل احثة، ومق ة إعداد ال م احث الكفاءة األكاد   .ال
اس : النتائج عد/ القبلي(دلت نتائج الق اس ) ال ة في درجات مق على تفوق طالب المجموعة التجرب

ة الذات مقارنة بدرجات طة فاعل قين القبلي  طالب المجموعة الضا التي لم يوجد فيها فروق في التطب
؛  عد عد تطبي برنامج مهارات وال ة الذات  ة على درجات فاعل ذلك تفوق المجموعة التجرب

ة عن ار، وقد أسفرت النتائج النهائ عد تطبي برنامج : االستذ ة الذات  م " تحسين مستو فاعل تنظ
  ."الذات للتعلم

 :في مصر) ٢٠٠٢(أحمد : دراسة  .٣
ة الذات لد تالميذ الصف الثاني اإلعداد: العنوان ة فاعل   .أثر برنامج إرشاد على تنم

ة الذات لدى التالميذ في مرحلة المراهقة المبكرة ـة فاعليـاختبار فاعلية برنامج إرشادي لتنمي: األهداف
  .لاوتوجيههم إلى التفكير الفعَّ

  .بالصف الثاني اإلعدادي ذٍ تلمي) ١٠٠(ة قوامها على عين: العينة
احث : األدوات اس اءهاريس للذ –مقاييس جودانف استخدم ال   .فاعلية الذات، ومق
وروأن ا، ة فاعلية الذاتـي تنميـأشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي ف: النتائج أكثر  اانو  لذ

 .   البرنامج اإلرشادي وبعدهل قب فاعلية من اإلناث
  :في األردن) ٢٠٠٣(مقداد: دراسة .٤

يد في خفض القل وخفض التعرض لإلساءة وتحسين : العنوان  ب التو اللعب والتدر ة العالج  فاعل
ة لد األطفال المساء إليهم ة المدر   .                    الكفاءة الذات

ة العالج: األهداف  يد في خفض القل وخفض التعرض  التعرف على فاعل اللعب والتدرب التو
ة لد األطفال المساء إليهم في األردن ة المدر   .                 لإلساءة وتحسين الكفاءة الذات
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ور المساء إليهم في الفئة العمرة من ) ٤٥(أجرت على : العينة  عام في مراكز ) ١٤- ٩(طفًال  من الذ
ة األحداث، ومرا ة، والقطاع الخاص التطوعيرعا ة االجتماع عة لوزارة التنم ة األطفال التا وتّم  .كز رعا

ة األولى وعدد أفرادها  ة إلى ثالث مجموعات، المجموعة التجرب الطرقة العشوائ ) ١٥(توزع العّينة 
معدل جلستين ع،  عة أساب اللعب لمدة س العالج  ًا، مّدة  طفًال؛ طب عليهم  برنامج إرشاد جمعي  أسبوع

ة وعدد أفرادها  ة الثان قة، والمجموعة التجرب اً ) ١٥(ل جلسة ستون دق ًا جمع  طفًال تلّقوا برنامجًا إرشاد
ة لمدة  ة المدر يد من أجل خفض القل وخفض التعّرض لإلساءة وتحسين الكفاءة الذات التدرب التو

ل ج ًا، مدة  معدل جلستين أسبوع ع،  عة أساب طة تكّونت من ) ٦٠(لسة س قة، والمجموعة الضا دق
يد) ١٥( اللعب أو برنامج التدرب التو ًا على برنامج العالج    . طفًال لم يتلّقوا تدر

اس القل : األدوات ة) وحالةً  سمةً (تم استخدام مق ة المدر اس الكفاءة الذات اس التعّرض لإلساءة ومق   .ومق
ة التي تلقت التدرب  :النتائج ة الثان ًا بين المجموعة التجرب أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائ

عة ع المتغيرات التا ة ولجم طة، ولصالح المجموعة التجرب يد والمجموعة الضا   . التو
اللعب والمجموع ًا بين المجموعة التي تلقت العالج  ة التي ما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائ

ة لصالح المجموعة التي تلقت التدرب  ة المدر مستو الكفاءة الذات ما يتعل  يد ف تلقت التدرب التو
يد   .التو

  :في مصر )٢٠٠٣(دراسة علي ؛ عبد هللا  .٥
ة الذات وتخفيف حدة القل : العنوان ة فعال الت في تنم ب على أسلوب حّل المش ة برنامج التدر فعال

  .الب الجامعةلد عينة من ط
ة الذات وتخفيف حدة : األهداف لة في زادة فاعل ة برنامج التدرب على أسلوب حّل المش ار فاعل اخت

  .القل لد عينة من طالب الجامعة
مهم إلى  )٦٠(تكونت من : العينة ة في جامعة األزهر تم تقس ة التر ل ًا من طالب  ًا جامع طال

ة (مجموعتين طة - تجرب مراعاة تجانس أفراد المجموعتين في متغير العمر والجنس والمستو مع ) ضا
  .االقتصاد واالجتماعي

ة وقد استغرق : األدوات لة على طالب المجموعة التجرب تطبي برنامج التدرب على أسلوب حّل المش
عةَ  عَ  التطبي س ًا، وتمَّ  أساب ة ال معدل جلستين أسبوع ة الذات اس الفاعل عد االنتهاء تطبي مق عامة قبل و

لة   .من تطبي البرنامج التدربي على أسلوب حّل المش
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ة الذات لصالح : النتائج عد في فعال اس القبلي و ال ومن خالل حساب داللة الفروق لمتوسطي الق
ة  ة فاعل لة في تنم شير إلى جدو برنامج التدرب على أسلوب حّل المش ما  ة  المجموعة التجرب

لها االذا ل سلبي إلى ش ش ة  ة الذات المدر ناً  يجابي أمراً إلت، وأن تعديل فعال  . مم
  :في األردن) ٢٠٠٤(الشبول: دراسة .٦

ة الكفاءة على وأثرها التدبيرات ستراتيجا: العنوان  ة الذات ز المدر  ذو  من عينة لد الض ومر
ة في المرحّلة والمنخفض المرتفع التحصيل ا األساس                                                     . العل
ات التدبر على التعرف :األهداف الت، الض الذاتي( معرفة أثر استراتيج  على الكفاءة )حّل المش

ة ز الض والتحصيل الدراسي الذات ة ومر   .المدر
ة المرحّلة صفوف تالميذ تلميذًا من )١٠٢(من العينة تكونت: العينة ا األساس  التاسع، الثامن،: العل
  .العاشر
احث ببناء برنامجين تدربين أحدهما للتدرب على : األدوات هقام ال لة، وآخر للتدرب  استراتج حّل المش

ل جلسة هعلى استراتيج ة مدة  ل برنامج من عشرة جلسات تدرب قة، ) ٩٠(الض الذاتي، وقد تكن  دق
اس الكفاءة   احث مق اس روتر لض الداخليوقد استخدم ال ة من إعداده، ومق ة المدر الخارجي  - الذات

ة    .المعدل للبيئة األردن
ًا عند مستو : النتائج ة ) ٠٬٠٥(وجوُد فروٍق دالٍة إحصائ ة المدر اس الكفاءة الذات في الدرجات على مق

ة من جهة والمجموعة الضا ة الثان ة األولى والتجرب ، لصالح بين المجموعتين التجرب طة من جهة أخر
عني أن التدرب عل ة، مما  ة الثان ة األولى والتجرب ه حّل  ىأفراد المجموعتين التجرب ٍل من استراتيج

ة ة المدر ٍل منهما في تحسين الكفاءة الذات ه الض الذاتي قد ساهم  الت واستراتيج   .المش
 :في األردن) ٢٠٠٥(الطراونة: دراسة .٧

ة الذات  -ة برنامج إرشاد نفسي جمعي عقالنيفعال: العنوان انفعالي معرفي في تحسين مستو فعال
ة جامعة مؤتة ذو التحصيل المتدني ة اإلنجاز والمعدل التراكمي لد طل ة ودافع   .المدر

ة برنامج إرشاد نفسي جمعي عقالني: األهداف انفعالي معرفي في  - هدفت الدراسة إلى استقصاء فعال
ةِ تحسين مستو  ة اإلنجاز والمعدل التراكمي لد طل ة ودافع ة الذات المدر جامعة مؤتة ذو   فعال

  .التحصيل المتدني
ة بلغ عدد ةً ًا وطالطال) ٢٤(تكونت العينة من : العينة طة وتجرب ًا إلى مجموعتين ضا ، وزعوا عشوائ

ٍل منهما  ة) ١٢(أفراد  ًا وطال   .طال
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احث : األدوات اَس استخدم ال نجاز لألطفال والراشدين من إعداد هيرمانز إلالدافع ل مق
)Hermans,1970 ( رت تبتون و ورثنجتون ة من إعداد رو ة الذات المدر اس فعال  Robert(ومق

Tipton & Worthington ( وتعرب عبد الرحمن)رنامج اإلرشاد الجمعي العقالني )١٩٩٨  –، و
احث   .االنفعالي المعرفي من إعداد ال

ة بين أفراد : النتائج ة الذات المدر عد في فعال اس ال اس القبلي والق ًا بين الق وجود فروق دالة إحصائ
ة طة لصالح أفراد المجموعة التجرب ة والضا ة البرنامج . المجموعة التجرب د فعال وهذه النتيجة تؤ

ة ذو اإلرشاد الجمعي العقالني االنفعالي المعرفي في تحسين مستو فعا ة لد الطل ة الذات المدر ل
ة ذو التحصيل المتدني أفراد المجموعة  المقارنة مع الطل ة  التحصيل المتدني أفراد المجموعة التجرب

ة ة الذات المدر طة لمستو فعال   .الضا
ة ا ة ودافع ة الذات المدر ًا في فعال ة نجاز والمعدالت الإلأشارت النتائج وجود فروق دالة إحصائ تراكم

ة طة لصالح المجموعة التجرب ة والضا  .بين المجموعة التجرب
  :في صنعاء) ٢٠٠٦(ولحلّ العلي و س: دراسة .٨

ة : العنوان ة الثانو مي لد طل ة اإلنجاز وأثرهما في التحصيل األكاد ة الذات ودافع العالقة بين فاعل
 .في مدينة صنعاء

ة في مدينة صنعاء،  ةاتكفاءة الذالالتعرف العالقة بين : األهداف ة الثانو ة اإلنجاز لد طل ودافع
ة مي للطل ل منهما والتفاعل بينهما في التحصيل األكاد   .وفحص أثر 

ةً ) ١٠٢٥(تكونت العينة من : العينة ًا وطال ه  طال فرع   ).العلمي و األدبي( من الصف الثاني الثانو 
اس : األدوات ، )١٩٩٣(تعرب المنصور ) Schwarzer(العامة إعداد شفارتسر  ةكفاءة الذاتالمق

اس دافع اإلنجاز لألطفال والراشدين إعداد هيرمانز    ).١٩٨١(تعرب موسى ) Hermans(ومق
ة بين : النتائج ة موج اط ًا  ةكفاءة الذاتالوجود عالقة ارت ذلك وجود فروق دالة إحصائ ة اإلنجاز،  ودافع

ة اإلنجاز المرتفعة،  ة لصالح ذو دافع ات الدافع ة تعز إلى مستو مي لد الطل في التحصيل األكاد
ات  ة تعز إلى مستو أو  ةكفاءة الذاتالذلك توصلت إلى عدم وجود فروق دالة في التحصيل لد الطل

ة اإلنجاز ةالذاتكفاءة الإلى التفاعل بين     .ودافع
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مان: دراسة .٩   :في األردن) ٢٠٠٧(أبو سل
ة لد عينة : العنوان الت في خفض القل وتحسين الكفاءة الذات ب على المش أثر االسترخاء والتدر

ة الصف العاشر القلقين   .من طل
الت في خفض القل وت: األهداف حسين الكفاءة الكشف عن أثر االسترخاء والتدرب على حّل المش

ة الصف العاشر القلقين ة لد عينة من طل   .الذات
ًا، ) ٤٥( تكونت عينة الدراسة من: العينة ًا إلى ثالث مجموعات هيوزعوا طال المجموعة : عشوائ

ة األولى وتكونت من  معدل جلسة  )١٥(التجرب ًا تلقوا برنامج إرشاد جمعي للتدرب على االسترخاء  طال
اً  ل جلسة واحدة أسبوع ة) ٩٠(مدة  ة الثان قة والمجموعة التجرب ًا تلقوا برنامج التدرب على ) ١٥(دق طال

طة تكونت من  الت، والمجموعة الضا   . نوع من التدرب  ًا لم يتلقوا أطال) ١٥(مهارات حّل المش
احث، و : األدوات الت من إعداد ال رنامج للتدرب على حّل المش اس الكفاءة برنامج لالسترخاء و مق

ر الجبور ة من إعداد شيرر وتطو اس سبيلبرجر) ٢٠٠٢(الذات   .للقل ١٩٨٣ومق
ار : النتائج طة على االخت ة بين المجموعتين التجربيتين والمجموعة الضا وجود فروق دالة إحصائ

ما أظهرت وجود فروق  عة في مستو القل ولصالح المجموعتين التجربيتين،  عد والمتا دالة بين ال
ة  ة الثان عد في مستو القل ولصالح المجموعة التجرب ار ال حّل (المجموعتين التجربيتين على االخت

الت ار )المش ة بين المجموعتين التجربيتين على اخت ، في حين لم يثبت وجود فروق ذات داللة إحصائ
ة عة في مستو القل والكفاءة الذات ة برنامج االسترخاء وحّل ذلك تشير النتائ .المتا ج إلى فاعل

ة لطالب الصف العاشر، واستمرارة أثرهما  الت في خفض مستو القل وتحسين الكفاءة الذات المش
عد توقف التدرب   .حتى 

شي : دراسة .١٠   :في مصر) ٢٠٠٧(الح
ة : العنوان ي المعرفي في تحسين الكفاءة الذات ات العالج السلو عض فن ةأثر استخدام  م لد  األكاد

ة   .تالميذ المرحّلة الثانو
ة: األهداف ة لطالب المرحّلة الثانو م ة األكاد ة الكفاءة الذات عض فنّ  تنم ي  اتِ استخدام  العالج السلو
  .المعرفي
مهم على مجموعتين)١٢٠(شملت عين الدراسة على : العينة ة تم تقس ًا وطال ة(طال طة وتجرب عد )ضا
ة من التكافؤ بين المجموعتين في المتغيراتِ  ُ التحق ما تمَّ  اء - السن(التال المستو االقتصاد - الذ

  ).واالجتماعي
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اس : األدوات فاءة ةكفاءة الذاتالاشتملت األدوات على مق اس  ك ق ة، تكن م ة،  - األكاد م الذات األكاد
رنا اء، و اتل للذ ار  ي المعرفي من استمارة المستو االقتصاد واالجتماعي، اخت مج العالج السلو

احث   .إعدادات ال
ة ةوجود فروق بين المجموع - ١: النتائج طة لصالح المجموعة التجرب ة والمجموعة الضا   .التجرب

ة في  اً لة إحصائذلك عدم وجود فروق داّ  -٢ بين متوسطات درجات المجموعة التجرب
عد و قين ال عد المؤجل التطب  .ال

عد و اً إحصائ وجود فروق دالة -٣ قين ال ة في التطب  بين متوسطات درجات المجموعة التجرب
عد المؤجل   .ال

  :في  فلسطين) ٢٠٠٧(خالدال: دراسة .١١
عض المتغيرات: العنوان ة في مدينة الناصرة في ضوء  ة المدارس الثانو ة الذات لد طل   .فاعل

ة في مدينة الناصر  ةكفاءة الذاتالالتعرف إلى مستو : األهداف والكشف عن  ةلد طلب المدارس الثانو
عًا لمتغيرات المدرسة ةكفاءة الذاتالالفروق في  ة( لديهم ت وم ة -ح ر (الجنس) أهل الفرع  )أنثى–ذ
مي    ).أدبي -علمي(األكاد

ةً ) ٤٢٢(تكونت العينة من : العينة ًا وطال ة طال ة العنقود الطرقة العشوائ   .اختيروا 
اس : دواتاأل احث ةكفاءة الذاتالاستخدم مق ر ال   .من تطو

ة مرتفعمستو الكفاءة  تبين أنَّ : النتائج ذلك يوجد فروق الذات وجد فروق في الكفاءة لصالح اإلناث،  ، و
فاءة الذات تعز للتفاعل بين الجنس ونوع المدرسة لصالح اإلناث في المدارس  ة في  ذات داللة إحصائ

ة، ول أو نوع المدرسة أو التفاعل بين الجنسين والفرع  ةكفاءة الذاتللم تكشف عن وجود أثر األهل
مي مي أو التفاعل الثالثي بين الجنس ونوع المدرسة والفرع األكاد   .األكاد

 :في مصر) ٢٠٠٩(رزق : دراسة .١٢
ًا  بروفيل: العنوان ة والدافع المعرفي لد الطالب العاديين والمتفوقين دراس ة المدر الكفاءات الذات

                                                       .الصف األول الثانو 
ة :األهداف ة المدر                                 .تقصي العالقة بين الدافع المعرفي والكفاءات الذات

ةً  ١٧٨، اً طال ١٦٦(كونت العينة منت :العينة .                                 من طالب الصف األول الثانو ) طال
ة للمراهقين إعداد : األدوات ة المدر اس الكفاءات الذات احث ) ١٩٨٦هارتر، (مق ر ال ومن ترجمة وتطو

اس الدافع المعرفي ) ٩(على البيئة المصرة، والمتضمن  ، ( إعدادفاءات، ومق   ) .١٩٨٥الفرماو
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ذلك يوجد تأثي: النتائج عاد الدافع المعرفي،  ة وأ ة المدر ة بين الكفاءات الذات  دالٌّ  رٌ وجود عالقة إيجاب
ة ة المدر   .للجنس على الكفاءات الذات

سي وآخرون  .١٣   :في األردن) ٢٠٠٩(دراسة الرفوع؛ الق
ة في : العنوان ة جامعة الطفيلة التقن الت لد طل القدرة على حّل المش ة  ة المدر عالقة الكفاءة الذات
  .األردن

الت والعوامل المؤثرة التعُّ : األهداف ة والقدرة على حّل المش ة المدر رف على العالقة بين الكفاءة الذات
مي: فيهما مثل   .الجنس، والتخصص، والمستو األكاد

ة) ٣٢٠(تكونت من : ينةالع ة جامعة الطفيلة التقن ة من طل ًا وطال   .طال
اس : تم استخدام أداتين هما: األدوات احثين، ومق ة الذ تم تعديله من قبل ال ة المدر اس الكفاءة الذات مق

اتهما ة، وتم التأكد من دالالت صدقهما وث الت المعدل للبيئة األردن   .القدرة على حّل المش
ة في  بينت نتائج الدراسة أنَّ : ائجالنت ًا، في حين أن مستو الطل ان عال ة  ة المدر مستو الكفاءة الذات

ة  ة المدر اس الكفاءة الذات ًا على مق ان متوسطًا، ووجود فروق دالة إحصائ الت  القدرة على حّل المش
مي لصالح التخصص العلمي  ور وللتخصص األكاد ة تعز للجنس ولصالح الذ ذلك لصالح طل و

ًا بين درجات أفراد العينة على  ا دالة إحصائ شفت الدراسة عن وجود عالقة ارت ما  المستو الثالث، 
الت اس حّل المش ة ودرجاتهم على مق ة المدر اس الكفاءة الذات  .مق

ة) ٢٠٠٩(البلو   .١٤  :في السعود
ة الذات وأثره على ت: العنوان بي لتحسين فاعل الت والتحصيل الدراسي برنامج تدر ة مهارة حّل المش نم

ة ة السعود المملكة العر   .لد طالب الصف الثالث الثانو 
ة الذات في التحصيل الدراسي ومهارة حلِّ  تدربيٍ  برنامجٍ  ثرِ أى إلعرف التّ : األهداف ة فعال لة  لتنم المش

  .لد طالب الصف الثالث الثانو منخفضي التحصيل الدراسي
ًا  من طالب الثالث الثانو منخفضي التحصيل الدراسي و وزِّ ) ٨٠(تكونت من : ةالعين ًا طال عوا عشوائ

طة ة و أخر ضا   .إلى مجموعة تجرب
ة الذات العامة إعداد صابر سفينة : األدوات اس فعال الت إعداد ) ٢٠٠٣(مق اس مهارة حّل المش و مق

اء العالي إعداد السي ار الذ احث، و اخت اإلضافة للبرنامج ال ة،  ، ودرجات الطالب التحصيل د دمحم خير
احث ة الذات إعداد ال ة فعال   .التدربي لتنم
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ة التي تلقت البرنامج اإلرشاد والمجموعة : النتائج ًا بين المجموعة التجرب وجود فروق دالة إحصائ
ع أ ة الذات و في جم ة في فعال طة، ولصالح المجموعة التجرب لة و الضا عاد مهارات حّل المش

  .التحصيل الدراسي
عد قين القبلي وال طة  في التطب ة لد المجموعة الضا ة المدر   .التوجد فروق في الكفاة الذات

  :في األردن) ٢- ٢٠١١(الزق : دراسة  .١٥
ب أثر: العنوان ة الكفاءة في التحصيل ومستو  السببي العزو في التدر ة الذات م ة األكاد ة  المدر للطل

ة على الدراسة   .والمواظ
 الكفاءة مستو اإلحساس رفع في التحصيل ومستو  السببي العزو على التدرب أثر حث: فااألهد
ة ة الذات م ة األكاد ة من عينة لد الدراسة على والمواظ ة في األولى السنة طل ة العلوم ل في  الترو

ة الجامعة    .األردن
ة من طالب )١٢٨(من العينة تكونت: العينة ة في األولى السنة طل    .الكل

ار تحصيلي موضوعي من : األدوات احث، واخت ة من إعداد ال ة المدر م ة األكاد اس الكفاءة الذات مق
ر) ٢٥( اس التحصيل في المجال المعرفي و تطو  ضوء في السببي العزو على برنامج للتدرب فقرة لق

حثي من إعداد النظر  األدب احث وال   .ال
ة الكفاءة في العزو على للتدرب أثرًا  هناك تبين أن: النتائج ة الذات م مة ف  األكاد حيث بلغت ق

ذلك )٧٬٧٦( ة الكفاءة في التحصيل لمستو  أثر يوجد ،  ة الذات م  للتفاعل أثر يوجد بينما ال  .األكاد
ِ  يؤثر المستقلين المتغيرن بين عين المتغيرن من على أ     .التا

 :في مصر) ٢٠١٢(عبد الرحمن  .١٦
ة  :العنوان اة لد تالميذ الحّلقة الثان ة وعالقتها بجودة الح ة الكفاءة الذات ة برنامج إرشاد لتنم فعال

م األساسي   .من التعل
ة، ودراسة العالقة : األهداف ة الكفاءة الذات ة برنامج إرشاد في تنم هدفت الدراسة إلى التحق من فعال

م األساسيبين ال ة من مرحّلة التعل اة لد عينة من تالميذ الحّلقة الثان ة وجودة الح   .كفاءة الذات
ع والثامن والتاسع التاسع ، والذين تترواح ) ٦٠(تكونت من :  العينة تلميذًا وتلميذة من تالميذ الصف السا

ة من    .عاماً ) ١٥ - ١٣( أعمارهم الزمن
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اس: األدوات  احثة مق ة  استخدمت ال احثة(الكفاءة الذات اة ) إعداد ال ص معايير جودة الح اس تشخ مق
ة )  ٢٠٠٩إعداد زنب شقير ، ( ة الكفاءة الذات احثة(البرنامج اإلرشاد لتنم   ) .إعداد ال

  : النتائج
اطاتوجد عالقة  -١ ا عند مستو  هرت ة دالة إحصائ ة طرد ة وجودة ) ٠٬٠١(موج بين الكفاءة الذات

م  ة من مرحّلة التعل اة لد عينة من تالميذ الحّلقة الثان ة وجودة الح اسي الكفاءة الذات اة على مق الح
  . األساسي

ةٍ  داللةٍ  ذاتُ  توجد فروقٌ -٢ ة وأ إحصائ فراد المجموعة بين متوس درجات أفراد المجموعة التجرب
عاده  اة وأ اس جودة الح عاده المختلفة ومق ة وأ اس الكفاءة الذات عد على مق اس ال طة في الق الضا

ة    . المختلفة لصالح المجموعة التجرب
اسين القبلي -٣ ة في الق ة بين متوس درجات أفراد المجموعة التجرب توجد فروق ذات داللة إحصائ

اسي ا عد على مق اس وال عاده المختلفة لصالح الق اة وأ عاده المختلفة، وجودة الح ة وأ لكفاءة الذات
عد    .ال

؛ جردات  .١٧  :في األردن) ٢٠١٣(أبو ازر
ة : العنوان ة الذات مي وتحسين الفاعل ف األكاد ض التسو ة في تخف ة السلب ارات الذات أثر تعديل الع

ة م   .األكاد
اراتال تعديل أثر استقصاء: األهداف ة ع ف الذات ة للتسو مي المسب ض في األكاد ف تخف  التسو

مي ة وتحسين األكاد ة الفاعل م ة األكاد    .العاشر الصف طالب من عّينه لد الذات
ًا من إحد مدارس لواء الرمثة وتم 33 العينة من تكونت: العينة مهم طال اً  تقس  :مجموعتين إلى عشوائ

ة ًا،) ١٣( مجموعة تجرب طة وأخر  طال طة) ١٨(ضا   .ضا
اس: األدوات  احثان مق ف اً طور ال مي، للتسو ة وآخر األكاد ة للفاعل اإلضافة لبرنامج  الذات ة  م األكاد

ي متكون من اعالجي عقالني انفع   .جلسة )١٣(لي سلو
ة أظهر  أشارت النتائج إلى أنَّ : النتائج لٍ  تالمجموعة التجرب ش ًا في  الٍ د انخفاضًا أعلى  إحصائ

عة مقارنة مع  عد والمتا اسين ال ٍل من الق ة في  ة الذات ٍل دالٍ  في الفاعل ش ف وتحسنًا أعلى  التسو
طة    .المجموعة الضا
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ل : دراسة .١٨ ا) ٢٠١٤(مغر  :في  سور
ة اإلنجازفاءة الذات ال: العنوان ة وعالقتها  بدافع ة الصف الثاني الثانو في مدارس  مدر لد طل

 مدينة حماة
ة الصف  -١   : األهداف ة اإلنجاز لد طل ة ودافع فاءة الذات المدر ة بين  اط تعّرف العالقة االرت

  .الثاني الثانو في مدارس مدينة حماة
ة -٤ فاءة الذات المدر ة اإلنجاز تعّرف داللة الفروق في  عًا لمتغير الجن ودافع ور (س ت ذ

مي )وٕاناث   ).علمي، أدبي(، والفرع األكاد
ةً )٢٠٣(تكونت العينة من  :العينة  ًا وطال ه العلمي واألدبي،  ، طال فرع ة الصف الثاني الثانو  من طل

طة س ة ال استخدام طرقة العينة العشوائ ارها    .وقد تم اخت
اس  :األدوات  ة تعرب وت ةكفاءة الذاتالتطبي مق ر الجبور المدر وهو من إعداد شيرر ) ٢٠٠٢( طو

ر سالمة المحسن، وآخرون  ة اإلنجاز، تطو اس دافع   .)٢٠٠٦(ومق
ة عند مستو داللة : النتائج ة ) ٠٬٠١(وجود عالقة ذات داللة إحصائ ة ودافع فاءة الذات المدر بين 
ذلك اإلنجاز ة ؛  فاءة الذات المدر ة في  مي وجود فروق ذات داللة إحصائ وفقا لمتغير الفرع األكاد

ة العلمي ة وفقا لمتغير الجنس .لصالح طل فاءة الذات المدر ة في    .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ
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ةدراسات  - ٢   :أجنب
 ):Sckunk& Gunn,1986(دراسة شانك وجن .١

Self-Efficacy and Skill Development: Influence of Task Strategies 
and Attributions. 

ر المهارات: العنوان ة وتطو ات واالختصاص على الكفاءة الذات عض االستراتيج   .دراسة أثر 
الت معرفة تأثير : األهداف ه حلِّ المش ة استراتيج عض المهارات لد طل ر  ة، وتطو على الكفاءة الذات

ة   .المدارس االبتدائ
ور، ٢٨(دائيتين طفًال من مدرستين ابت) ٥٠(تألفت من : العينة ) ١٠(متوس أعمارهم ) إناث ٢٢ذ
  .سنوات
ات : األدوات الت أحد هذه االستراتيج   .استخدام أسلوب حّل المش
ة وخفض : النتائج الت قد ساعد في رفع مستو الكفاءة الذات أشارت النتائج إلى أن أسلوب حّل المش

ما أشارت النتائج إلى التأثير ة،  ر  مستو القل لد الطل الت في تطو اإليجابي ألسلوب حّل المش
ة االنفعاالت، وتحسين مستو التحصيل لد الطل م   .المهارات، والتح

اجرس .٢  ):Pajares,1996(دراسة 
Self-efficacy Beliefs and Mathematical Problem-Solving of Gifted 
Students. 

ة معتقدات : عنوانال ة لمسائل حّل ال فيالكفاءة الذات اض ين لطالبالر   .الموهو
الت : األهداف ة في حّل المش ة المدر ة للكفاءة الذات هدفت الدراسة إلى التحق من القدرة التنبؤ

ين المتوسطة ة المدارس الموهو ة لد طل   .الراض
ة الصف ) ٦٦(تكونت العينة من : العينة ًا من طل م النظامي العاديين و  الثامنطال ة التعل من طل

ة  )٢٣٢( ينمن طل   .المدارس الموهو
اس القل : األدوات اإلضافة لتطبي مق ات خالل يومين متتاليين،  م مساقات في مادة الراض تقد

اس    .ةكفاءة الذاتالومق
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القدرة عل: النتائج التنبؤ  ين ساهمت  ة الموهو ة للطل الت والقدرة تبين أن الكفاءة الذات ى حّل المش
ما أشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ  ات،  ة في الراض ة مرتفعة  المعرف فاءة ذات ين أظهروا  ة الموهو الطل

ات  ات قل منخفضة في الراض اإلضافة إلى مستو ة مرتفعة في التعلم  فاءة ذات ات، و في الراض
ة ة العاديين في المدارس النظام الطل ين في . مقارنة  ور الموهو ات على الذ وتفوقت اإلناث الموهو

ة ة المدر ن هناك فروق في الكفاءة الذات   .األداء لكن لم 
 ):Hernandez,1997(دراسة هرنانديز   .٣

Effect of Teaching Problem Solving Through  Cooperative Learning 
Mathematics Achievement Attitude Toward Mathematics Self Efficacy and 
Metcognition. 

الت من خالل التعلم التعاوني على التحصيل في  ر تعلمُ أثَّ : العنوان ةحّل المش اض ة الر  الكفاءة الذات
  .ا وراء المعرفةومهارات م

لة من خالل طرق التعلم التعاوني على تحصيل الطالب في مادة أثر تعُّ  معرفةُ : األهداف لم حّل المش
ات ة ومهارات ما وراء المعرفة الراض ة المدر   .والكفاءة الذات

طة: تكونت من ثالث مجموعات:  العينة   .مجموعتين تجربيتين و مجموعة ضا
لة في تدرس المجموعتين التجربيتين طرقِ  استخدامُ  تمَّ : األدوات األولى : التعلم التعاوني لتعلم حّل المش
ور( مختلطة ة فقد عمل الطالب في مجموعاتٍ  ،)إناث - ذ ة الثان من  منفصلةٍ  أما المجموعة التجرب

طةُ أّ  حيث الجنس، م الشامل والذ تم ال ما المجموعة الضا استخدام التعل ه على فتم التدرس لها  تأكيد ف
ة  ات في بدا ة الذات ومستو التحصيل واالتجاهات نحو الراض اس فاعل التنافس والعمل الفرد وتم ق

  .التعلم وفي نهايته
ة بين المجموعات وقد وجدت فروق دالة في  دالةٍ  عدم وجود فروقٍ :  النتائج في التحصيل أو الكفاءة الذات

ات لصالح الطال م الشاملةاالتجاه نحو الراض ة(ب في مجموع التعل  .)المواقف التنافس
 :)(Bong,1998بونج : دراسة .٤

Effects of Scale Differences on the Generality of Academic Self-Efficacy 
Judgments. 

ة على اختالفات المعاييرتأثيرات : العنوان م ة األكاد ام الكفاءة الذات ة أح .عموم  
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ة  اثنينالمقارنة بين : األهداف م الكفاءة الذات ات المستخدمة على نطاق واسع لتقي من أكثر التقن
ة م   .األكاد

ة من أرع مدارس في مدينة لوس أنجلوس) ٣٨٣(تكونت العينة من : العينة   .من طالب المدرسة الثانو
اس القائم على : األدوات احثة المق الت، واستقصاء استحل استخدمت ال ة للتعلمالمش ات الدافع  .راتيج
، وأن العالقة بين الكفاءة : النتائج الض سان نفس الشيء  ق اسان ال  شفت نتائج الدراسة أن المق

ة القائمة على  انت أقو بدرجة ملحوظة مع التقن ة  ات المدر فاءة ذات الراض ة و ة المدر ة اللفظ الذات
ة استراتيجات الدا الت أكثر من تقن ة للتعلمالمش   .فع

س  .٥  ):Stralnieks, 2003(دراسة سترلين
The Relationship of Students domain Specific Self – Concepts and Self –
Efficacy to Academic Performance. 

مي لد : لعنوانا ة، واإلنجاز األكاد م الذات في مجاالت معينة، والكفاءة الذات العالقة بين مفاه
ة   .الطل

ة، ومعتقدات : فاهداأل ة في مجاالت معينة لد الطل م الذات م العالقة بين المفاه  ةكفاءة الذاتالتقي
ة مي لد الطل   .واإلنجاز األكاد

ونة من : العينة ة المدارس  اً طال) ١٤٩٤(عينة م   .المتوسطةمن طل
عاد ل: األدوات اس مفهوم الذات متعدد األ احث مق ة ) Bracken,1992(ـاستخدم ال م التصورات الذات لتقي

مي( مجاالت مختلفة) ٥(للطالب ضمن  اس )األسرة، المجتمع، التأثير، القدرة، اإلنجاز األكاد ، ومق
ة ل فاءة إنجازهم ) Bandura,1989( ـالكفاءة الذات ة لد الطالب ومد  م معتقدات الكفاءة الذات لتقي

مي   . األكاد
ونين هامين أسفرت النتائج إلى أن م: النتائج عتبران م ة  مي ومعتقدات الكفاءة الذات فهوم الذات األكاد

ة مختلفة وفقًا  للتحفيز واإلنجاز، وأنَّ  ة لديهم قو تنبؤ مي، ومعتقدات الكفاءة الذات مفهوم الذات األكاد
ة المختلفة حث   .للمجموعات ال

  
  



 

قةالفصل    الثالث                                                                 دراسات السا
 

٦٧  

سي: دراسة .٦  ):Nota; Soresi,2003(نوتا وسور
An Assertiveness Training Program For Indecisive Students Attending An 
Italian University. 

بي لتأكيد الذات للطالب المتردين في حضور االمتحانات في الجامعة : العنوان ة برنامج تدر فعال
ة طال   .اإل
م وتطبي برنامجٍ : األهداف عض التخصص تصم ار  ة المترددين في اخت ات في تأكيد الذات للطل

قصد زادة الكفاءة في تأكيد الذات ة    .الجامع
ًا، ) ١٨(تكونت العينة من : العينة ور و) ٤(مشار ةً ) ٩٥٥(إناث اختيروا من بين ) ١٤(ذ ًا وطال  طال

ا طال ة في ا   .من طالب المرحّلة الثانو
اس  تم استخدامُ : األدوات اس نم اتخاذ القرار، ومق اس القرار المهني، ومق ة،  ةفاءة الذاتكالمق المدر

اإلضافة إلى برنامجٍ  ة،  ف ة والوظ اس االهتمامات المهن إرشاد يرتكز على وصف وتحّليل المواقف  ومق
لة، وتميُّ  ة والتكيُّ المش لة ز أنما التكيف الفعال من التكيف غير الفعال لد الطل ف مع المواقف المش

الت واتخاذ  استخدام أسلوب تأكيد الذات وٕادارة المواقف استخدام أسلوب مهارات حّل المش لة  المش
  .القرارات

اين المشترك دلت النتائج على أن إجراءات التدرب على تأكيد الذات أّدت : النتائج  عد إجراء تحّليل الت
اح التوتر وعدم االرت يد الذات في المواقف  اوذلك عندما مارسو  ؛إلى انخفاض الشعور  سلوك تو

لة وجمع المعلومات وفحص االجتماع ون تحّليل المواقف المش لة، حيث تعلم المشار ة المش م ة والتعل
ة والتأكيد عليها  ة وهماأهدافهم الذات م الذات ولعب الدور، : من خالل نوعين من اإلجراءات اإلرشاد تقي

عمل على تحسين قدرة الطالب على اتخاذ القرار  زد ما أظهرت النتائج أن البرنامج  المهني المناسب، و
  .في اتخاذ القرار العلمي والمهني ةالذات الكفاءةمن 

  ):Namyong& Gyoung, 2004( دراسة ناميونج وجيونج  .٧
The Effect of Problem- Solving Instruction on Children's Creativity and 

Self- Efficicy in the Teaching of the Practical Arts Subject. 
م الفنون  أثرُ  :العنوان ة في تعل الت على األطفال المبدعين والكفاءة الذات م حّل المش ة تعل العمل
  .لألطفال
ة  لد األطفال المبدعين ْت هدفَ : األهداف الت على الكفاءة الذات   .إلى معرفة أثر أسلوب حّل المش
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ة: تينطفًال تم توزعهم في مجموع) ٦٦(تألفت عينة الدراسة من : العينة ور،  ١٧(األولى تجرب  ١٦ذ
طة )إناث ة ضا ور،  ١٦(، والثان   ).إناث ١٧ذ

عة : النتائج ار المتا ، واخت عد ار ال أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة بين المجموعتين في االخت
ة البرنامج وتحسن مستو  ما أشارت النتائج إلى زادة فاعل ة،  ة لصالح المجموعة التجرب الكفاءة الذات

عة ار المتا   .في اخت
  ) :Hoffman; Schraw 2009(دراسة هوفمان و سشراو .٨

The influence of self-efficacy and working memory capacity on problem-
solving efficiency. 

ة : العنوان ةعلى  النشطةقدرة الذاكرة و أثر الكفاءة الذات الت فاعل   .حل المش
الت، وزمن  رفةُ مع: األهداف ة وعمل الذاكرة على القدرة على حّل المش أثر معتقدات الكفاءة الذات

ة ومقدار الكفاءة   .االستجا
ًا ) ٥٨(تكونت العينة من : العينة ور ،  ١٦(طال ة علم النفس في جامعة جنوب  ،)إناث ٤٢ذ من طل
ا   . أمير

مُ : األدوات ة م مجموعةٍ  تقد الت متدرجة الصعو ة الكفاءة من المش ار فرض ن خالل تجرتين؛ بهدف اخت
ة يزدُ  نبئالتحفيزة التي تِ  استخدام  أن تحفيز معتقدات الكفاءة الذات الت  من القدرة على حّل المش

ز ات متطورة وجهد مر   .استراتيج
ة على األداء والقدرة على حّل : النتائج بير للكفاءة الذات ة أوضحت النتائج أن هناك أثرًا  فعال الت  المش

ة تعمل من خالل التفاعل مع الذاكرة العاملة  فاءة أكثر؛ لكن محدودة األثر مع الوقت، وأن الكفاءة الذات و
  .من خالل التجرة
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ارتو: دراسة .٩   ): Besharat; Parto 2011( شيرات و 
The direct and indirect effects of self- efficacy and problem solving on 
mental health in adolescents: Assessing the role of coping strategies as 
mediating mechanism.  

ة : العنوان الت على الصحة النفس ة وحّل المش ة المدر اشرة للكفاءة الذات اشرة وغير الم اآلثار الم
م - للمراهقين ات التكُّ دور  تقي طةيف استراتيج ات وس   . آل
الت وأثرِ : األهداف ة والقدرة على حّل المش ة المدر ها على الصحة دراسة العالقة بين الكفاءة الذات
ة لل   .مراهقينالنفس

ًا ) ٩١٤(العينة من  ونتِ تكَّ : العينة ور و ٤٢٨(طال   ).إناث ٤٨٦ذ
ة العامة : األدوات اس الكفاءة الذات الت المجردة ) GSE(مق اس حّل المش اس التكيف ) PSI(ومق ومق

)CS ( اس الصحة العامة   ) .GHQ(ومق
ة وحّل : النتائج ة المدر اشران شفت النتائج أن الكفاءة الذات ان والم ان القو الت هما المسب المش

ة الجيدة لد المراهقين   .للصحة النفس
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اً ثا قة  -ن   :تعقيب على الدراسات السا
ة،-  ة المدر الكفاءة الذات حوث والدراسات المتعلقة  عها  استعراض ال ن على أ اتفقْت يتضح أن جم

ونُ  ة م ة المدر ة الفرد، ولها تأثيُ  هامٌ  الكفاءة الذات افة األنشطة في شخص اشر في  رها الواضح والم
ة ات   .الح

اطُ  الكفاءةَ  ت على أنَّ معظم الدراسات أجمعَ  -  ة لها ارت ة المدر الجوانب المختلفة  افةِ  ها القو الذات
ة   ).العقلي، االجتماعي، الجسمي، االنفعالي( للشخص

ع الدراسات في هذا استخدمْت  -  ةً  المجال تدخالتٍ  جم ة  جماع ة هذه التدخالت الجماع وقد ثبت فعال
صفة عامة ة  ة المدر  .في تحسين الكفاءة الذات

ة للتحصيل الدراسي واإلنجاز،  بين معظم الدراسات على أنَّ  اقٌ هناك اتفّ  -  ة قوة تنبؤ ة المدر للكفاءة الذات
ة الدراسات التي قامت على أسا ة درجات الكفاءة وهذا يثبت صحة وواقع ة وتقو س عمل برامج لتنم

مي ع الطالب من خالل ذلك رفع األداء األكاد ستط ة حتى  ة المدر  .الذات
عمل برامج مؤسسة إما على نظرة العزو،  -  قة   حلّ مهارة  أو علىقامت معظم الدراسات السا

اد نظرة التعلُّ  الت، أو على م في الدراسات  متنوعةٍ  نماذجَ  االجتماعي عن طر استخدامِ  مِ المش
ان أفضل النماذج ات و ورة إلث  .المذ

ةً  عُض  وجدْت  -  دراسة الدراسات فاعل ة  يد في تحسين الكفاءة الذات ( الستخدام برنامج التدرب التو
، ة أسلوب )Nota; Soresi,2003(نوتا وسورسيودراسة ) ٢٠٠٣مقداد ذلك فاعل الت  حلّ ،  المش

دراسة ة  مان، ( و) ٢٠٠٤الشبول، ( و ) ٢٠٠٣علي؛ عبدهللا ( في تحسن الكفاءة الذات ) ٢٠٠٧سل
دراسة  ة أسلوب العزو  ة للذات في تحسن ) ٢٠١١الزق، ( وفاعل ارات السلب ة أسلوب مهاجمة الع وفاعل

دراسة ؛ جردات( الكفاءة    .)٢٠١٣: أبو ازر
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قةما استفادت  -ثالثاً  حثها من الدراسات السا احثة في    .منه ال
يزُ  االطالع على الجوانب التي تمَّ -١  ْت التي اهتمّ  عليها في هذه الدراسات، وعلى المتغيراتِ  التر

  .بدراستها
حث  االطالعُ  -٢ لة ال اغة مش قة في ص ة التي استخدمتها الدراسات السا ة العلم على المنهج

اته   .ومعالجة النتائج، وفرض
ٍل من  اإلفادةُ  -٣ ار  حث وعينته وفي اخت ار مجتمع ال قة في أسلوب اخت من الدراسات السا

ةالمجموعتين  طة التجرب  .والضا
اس مناسب  -٤ ر مق م وتطو ة بهدف تقد ة المدر الكفاءة الذات س الخاصة  االستفادة من المقاي

  .ومقنن على البيئة السورة
قة في إع -٥ من خالل التعرف على األسس ، داد البرنامج اإلرشاد الحالياإلفادة من الدراسات السا

قة ة التي تقوم عليها البرامج المستخدمة في الدراسات السا ة في بناء ، العلم واإلفادة من المنهج
ة البرنامج اإلرشاد الحالي ل  .ه

حثِ  نتائجِ  مقارنةُ  -٦ النتائج التي توصلْت  ال قةُ  إليها الدراساتُ  الحالي  طةُ و  السا هذا  بجوانبِ  المرت
حث   .ال

ة، وتحديد المد الزمني الالزم للجلسات  عرفُ التَّ  -٧ ات وأنشطة البرامج اإلرشاد على المزد من تقن
ة   .اإلرشاد

ة المستخدمة في ت -٨ قة، واستخدام حلّ االستفادة من األساليب اإلحصائ انات في الدراسات السا يل الب
حث  .الحالي األسلوب اإلحصائي المناسب في ال

عاً    قة -را حث الحالي بين الدراسات السا انة ال   :م
 ُ حثبين  فاقِ االتّ  نقا قة ال   :الحالي والدراسات السا

ق ره عن الدراسات السا نُ  ةمن خالل ما جر ذ   :القولُ  م
١-  َ حثُ  اتف ة إعداد برامجَ  ال قة على أهم ةٍ  الحالي مع الدراسات السا ة مهاراتٍ  إرشاد  وضرورتها لتنم

ة لد المراهقين من طالب المر  ةحلّ تساعد في تحسين الكفاءة الذات  . ة الثانو
ة مهارات  -٢ قة في هدفه الذ يتمحور حول تنم ة السا حث الحالي مع الدراسات التجرب ه ال تشا

ة للتعامل مع  ة سلو   .المنخفضة  ةكفاءة الذاتالمعرف
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َ اتّ  -٣ حثُ  ف عض  ال قة في استخدامه ل عض الدراسات السا لتحسين الكفاءة  المهاراتالحالي مع 
ة والتدرب عليها  ة المدر ار الخاطئة(ـالذات عض األف الت حلّ و ، والتعديل المعرفي ل  .)المش

قة حثنقا االختالف بين ال   :الحالي والدراسات السا
حثُ  اختلفَ      احثة من خالل تنُّ عن تلك الدراسات ال الحاليُّ  ال قة التي عرضتها ال  وع المهاراتِ سا
حث حيث شملَ  واحدٍ  في برنامجٍ دها وتعدُّ  في برنامج واحد  اتعدة مهار  يهدف إلى تنميتها لد عينة ال

التدرب على مهارة الت،  حلّ تأكيد الذات، مهارة العزو السببي للنجاح والفشل، مهارة ( وتمثلت  المش
  ).ير العقالني، التدرب على مهارة حديث الذات اإليجابيالتدرب على التف

  :تعقيب-
ه     ش حث، أو ما  قة التي تناولت موضوع ال الدراسات السا ة االطالع واالهتداء  مما تقدم تبّين أهم

عة، أم من حيثُ  ذلك، سواءُ  ة المت حثِ  األهدافُ  أكان ذلك من خالل المنهج  النتائجُ  ، أم حيثُ وأدوات ال
م برامجَ  على التي توصلت إليها، أم من حيث المقترحات التي أكدت ةٍ  ضرورة تصم في مجال  إرشاد

ما أغنت الدراساتُ  ة،  ة المدر قةُ  الكفاءة الذات م  السا احثة من حيث تقد ة معلومات ال ة والعر األجنب
ه التجربي، والتي اهتدت بها ا ة النظرة، والجانب ش احثة إلعدالخلف من  ، مستفيدةً اد البرنامج اإلرشادل

ما أنها  ات هذه الدراسات، ومن الجوانب التي أغفلتها، فضًال عن االستفادة من المنهجّة العلمّة،  إيجاب
م أنه مساهمة متواضعة مَّ  حث،  ه واالختالف ومناحي الجدة واإلضافات في ال نت من إبراز أوجه الش

اندو  الدراسة والتطبي من م االجتماعيّ را في التعلُّ في إلقاء الضوء على نظرة  ، وتناول هذه النظرة 
ة ة واالجتماع ة والسلو ات المعرف   .خالل الفن
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ات -اً خامس حث فرض   :ال
حث حاول ار الحالي ال ة الفروض صحة اخت   :التال

ة بين متوس درجات أفراد المجموعة  -١ ة و متوس ال توجد فروق ذات داللة إحصائ التجرب
ة في  ة المدر اس الكفاءة الذات طة، على مق عد(درجات أفراد المجموعة الضا اس ال ) الق

 .عد تطبي البرنامج اإلرشاد
  

ة في  -٢ ة بين متوس درجات أفراد المجموعة التجرب اس (ال توجد فروق ذات داللة إحصائ الق
عد(ومتوس درجاتهم في ) القبلي اس ال ة ،)الق ة المدر اس الكفاءة الذات  .على مق

  
ة على   -٣ ة بين متوس درجات أفراد المجموعة التجرب ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

اس الكفاءة  ة في مق ة المدر عد(الذات اس ال اس المؤجل(توس درجاتهم في وم) الق .)الق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ع                                             الفصل  حث و إجراءاته"         الرا ة ال   "منهج
 

٧٤  

عالفصل    الرا
حثمنهج"   "وٕاجراءاته ة ال

 .تمهيد
حث -أوال    .منهج ال
اً     حث والعينة -ثان   .مجتمع ال

حث مجتمع  -١-٢  .ال
حث -٢-٢  .عينة ال

حث: ثالثاً    .إجراءات ال
عاً  حث اةأد -را اتها -إجراءات إعدادها -ال   .صدقها وث

اته ة صدقه وث ة المدر اس الكفاءة الذات   .مق
  :البرنامج اإلرشاد -خامساً 

البرنامج -١-٥   .التعرف 
  .للبرنامج العام المرجعي اإلطار-٢-٥
ة البرنامج-٣-٥   .أهم
  .أهداف البرنامج-٤-٥
ات خالل تطبي -٥-٥ قة جلوس الطال ةتحديد طر  .الجلسات اإلرشاد
ب التطو -٦-٥ قه(ر للبرنامجالتجر   ):أهدافه وٕاجراءات تطب

م البرنامج -١-٦         .أهدافه -تح
 .التجرب االستطالعي للبرنامج اإلرشاد -٢-٦      
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  :تمهيد
اتٍ  ه من أسئلةٍ ما جر صوغُ  هذا الفصلُ  يتناولُ      حث إضافةً  وفرض ع في ال إلى  وفقًا للمنهج المت

ة التي  وصف العينة، وأدواتِ  اتها، واألساليب اإلحصائ عة للتحق من صدقها وث حث، واإلجراءات المت ال
ما يلي عرُض اُ  اته، وف حث والتحق من فرض ة عن أسئلة ال   .لذلك ستخدمت لإلجا

حث -أوال    :منهج ال
عَ    حثُ  ات ه التجربيالمنهج  " الحالي ال عد من أكثر  الش حث الذ  المناهج مالئمة للهدف من ال

حث، لذلك فإن هذه  ه التجربي الض الكامل لمتحوالت ال حث ش ملك في ال احث ال  الحالي، وال
ة المطورة للتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها الصدق الداخلي والخارجي مفيدة  ه التجرب ات ش التقن

  ).١٧١: ١٩٩١حمصي، ( " في مثل هذه الدراسات 
اس  م الق حث هو تصم م التجربي المستخدم في هذا ال عد - القبلي( والتصم على  ، والقائمُ )المؤجل - ال

ات،  ه. مدينة حماةمن الصف العاشر في استخدام مجموعتين متكافئتين من الطال م و دف التصم
ة برنامجٍ التجربي هنا إلى اخت ةِ  ار فاعل ة بهدف  مهاراتٍ العض  إرشاد لتنم تحسين الكفاءة الذات

ون متكافئًا  تحديد زمن التجرة حيث  التجرة،  طة  ما يراعي هذا المنهج ض الشرو المح ة،  المدر
طة( بين المجموعتين ة والضا ومترة للعينة بدقةٍ )التجرب ضًا تحديد الشرو الس تطلب أ  قبل بدءِ  ، و

اتها مقبولتين، والحرص على عزل أ  ارات حيث تكون درجتا صدقها وث س واالخت التجرة، وٕاعداد المقاي
  ).٢٠٩:  ٢٠٠٤أبو عالم، (  مؤثرات غير ضرورة أو طارئة على التجرة

اً  حث والعينة -ثان   :مجتمع ال
حث - ١- ٢   :  مجتمع  ال

حث من  مجتمعُ  ون يتكَّ     - ١٥(بين مأعماره وتتراوحنو العام في مدينة حماة الصف األول الثا طالبال
ةو  اً طال )٤١٦٠(عامًا؛ وقد بلغ عدد أفراد هذا المجتمع )١٦ ة في مدينة ) ٣١(، موزعين في طال ثانو

حث لإلناث فق  لغ مجتمع ال ؛ و حث على اإلناث فق ة،  )٢٠٨١(حماة، وقد اقتصرت عينة ال طال
ة في الفرع العلمي ) ١٧٥٠( ة في الفرع األدبي) ٣٣١(وطال ة في مدينة ) ٢٠(موزعين في  ،طال ثانو

ة في مدينة حماة ٢٠١٦ - ٢٠١٥وذلك للعام الدراسيحماة،  ات مديرة التر   .حسب إحصائ
ور، لعدم وجود مدارَس مختلطِة في مدينة حماة،  احثُة العينَة من اإلناث دون الذ وقد َخّصَصِت ال

ور واإلنا ة جمع الذ ة المدينةولصعو   .ث في وقٍت واحٍد لخصوص
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حث - ٢- ٢   :عينة ال
ارِ   ة البرنامج اإلرشاد بهدف اخت ة مهاراتفاعل ة  على تحسينِ  تساعدُ   لتنم ة المدر  الكفاءة الذات
عتاُ  ةِ  الخطواتِ   ت طة التال ة والضا ار المجموعة التجرب   :في اخت

اس الكفاءة على نتتم االعتماد  -  ةائج تطبي مق بدراسة الخصائص احثة عد أن قامت ال، الذات
اس ومترة للمق طة الس ة والمجموعة الضا ار المجموعة التجرب  .على البيئة السورة، في اخت

م درجات المقق -  احثة بتقس ات منخفضٍ  ةإلى ثالث اسامت ال ٍ  مستو وذلك حسب  ومرتفعٍ  ومتوس
عي  /.منحنى غاوس/ منحنى التوزع الطب

فاءةٍ  تم تحديد  -  ةٍ  الدرجة التي تعبر عن  ، و )١٨٠إلى الدرجة ١٣٣( وهي من الدرجة  مرتفعةٍ  ذات
ٍة متوسطة  ةٍ  فاءةٍ  و، )١٣٢إلى الدرجة ٩١(فاءٍة ذات إلى الدرجة  ٠( وهي من الدرجة  منخفضةٍ  ذات

٩٠ (.  
ة لإلناث المدارس حصرُ  تمَّ  -    .مدرسة) ٢٠(وقد بلغ عددها  في مدينة حماة، الثانو
ة الطرقة التم سحب العينة  -  ةالعشوائ  عليها ليتمَّ  مدارس) ١٠(ثم اختيرت  ،المتعددة المراحل عنقود

ة لديهن،  عن للكشفِ  ،المسحُ  ة واحدة مستو الكفاءة الذات ات من ثم تم سحب شع العاشر  الصف طال
ارُ  تمَّ  ثم ،مدرسةٍ  ل من األساسي ة في مستو  الشعب تلك أقلّ  اخت عد حساب  درجة الكفاءة الذات

ار لهم انت ،المتوس الحسابي واالنحراف المع و مدرسة أحمد شيخ طه  راض نايف الجمال مدرسةُ  ف
  ).١(انظر ملح لإلناث

ةالمجموعة  تم سحب  - اس اإلناث اللواتي حصلن على أدن( طرقة مقصودة التجرب ى درجة على مق
ة ة ) ١٣(من مدرسة راض نايف الجمال حيث بلغ عددها  )الكفاءة ذات  اإلرشادتعرضت لبرنامج طال

طة المجموعةالجمعي، أما  ارها  الضا قة فتم اخت لغتأحمد شيخ طه من مدرسة بنفس الطرقة السا  و
ة لم) ١٥(   .الجمعي اإلرشادلبرنامج  تتعرض طال
احثةُ  -  ةِ المجموعِ  متدراتِ  اختارت ال احثةُ   ؛واحدةِ  من مدرسةٍ  ة التجرب ن ال العينة في  عمن جم ي تتم

نّ ولكي  ،المحددالوقت  ةٍ  من بيئةٍ  ُ    .بهدف التجانس واحدة جغراف
احثة   أفراد متوسطات درجات  المقارنة بينوللتأكد من وجود التجانس بين المجموعتين قامت ال

ة، ومتوسطات درجات اس الكفاءة المجموعة أفراد  المجموعة التجرب اس القبلي على مق طة في الق الضا
ة ة و) ١٣(على عينة قدرها  الذات ة في المجموعة التجرب طة) ١٥(طال ة في المجموعة الضا  وذلك طال
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اراست ما هي موضحةً  اتللفروق بين متوسط) ت(خدام اخت انت النتائج   درجات العينات المستقلة، و
  :تيفي الجدول اآل

  )١(جـدول
ة بين درجات  ة ومتوس درجات أفراد فروق المتوسطات الحساب ب أفراد المجموعة التجر

ة ة المدر اس الكفاءة الذات اس القبلي على مق طة في الق   المجموعة الضا
عاد اس  األ المتوس   العدد  الق

  الحسابي
االنحراف 
ار    المع

درجة 
ة   الحر

مة ت مستو   ق
  الداللة

  القرار
ة ة  الدرجة الكل ب غير دال   ٠,١٤  ١,٥٤  ٢٦  ٢,١٣  ٨٥,٩٣  ١٣  تجر

ا طة  إحصائ   ٥,٦٥  ٨٢,٦٤  ١٥  ضا
  : تشير نتائج الجدول الساب إلى

ةٍ  عدم وجود فروقٍ   طة( المجموعتينأفراد بين متوسطات درجات  ذات داللة إحصائ ة والضا في ) التجرب
ة، حيث  ة المدر اس الكفاءة الذات اس القبلي على مق ُ الق ة  بلغ المتوس الحسابي للمجموعة التجرب

طة درجة )٨٥,٩٣( وهذا دليل التكافؤ . درجة )٨٢,٦٤(، بينما بلغ المتوس الحسابي للمجموعة الضا
لة المعالجة من حيث المرحلةُ  والتجانس بينهما ة، والتوحـد فـي المشـ   .العمرة ، والبيئة المدرس

حث: ثالثاً    :إجراءات ال
ُ  تمَّ  حث على النحو التالي أدوات تطبي   :ال

عد تطبي  المتدراتِ  عينةُ  ْت اختيرَ  -١ ةوذلك  ة المدر اس الكفاءة الذات ، ثم العينةِ  هدف انتقاءِ بِ  مق
مُ   :ها إلى مجموعتينجر تقس

َّ  تمَّ  مجموعةٌ  -٢ ةً  عليها وتدعى المجموعةُ  تطبي البرنامج اإلرشاد  .التجرب
ُ  لم يتمّ  مجموعةٌ  -٣ ِّ  البرنامجِ  تطبي طةُ  عليها وتدعى المجموعةُ  اإلرشاد  .الضا
ة للتأكُّ  حسابُ  تمَّ  -٤ طة والتجرب اس القبلي للمجموعتين الضا د من تماثل الفروق بين نتائج الق

 .المجموعتين
ُ  تمَّ  -٥ ة ، البرنامج اإلرشاد تطبي  .فقعلى المجموعة التجرب
عد للمجموعة  حسابُ  تمَّ  -٦ اس ال اس القبلي ونتائج الق ةالفروق بين نتائج الق  .التجرب
طة بين نتائجِ  الفروقِ  حسابُ  تمَّ  -٧ ة والمجموعة الضا عد لكل من المجموعة التجرب اس ال  .الق
اس  إعادةُ  تمَّ  -٨  .من االنتهاء من تطبي البرنامج) شهر(عد مرور  المؤجلالق
اس المؤجل  -٩ عد ونتائج الق اس ال ة البرنامج للتأكُّ تمَّ حساب الفروق بين نتائج الق د من مد فاعل

ة ة للمجموعة التجرب ه اإلرشاد اس   .واستمرار م
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عاً  حث اةأد -را اتها -إجراءات إعدادها -ال   :صدقها وث
ة ة المدر اس الكفاءات الذات   : مق

احثةُ  ةِ في الدراسة الح استخدمت ال اس أنور الشبول ال ة لد ) ٢٠٠٤(مق ة المدر اس الكفاءة الذات لق
، والذ طوَّ  ة الصف األول الثانو عض طل ة و ة المدر ره استنادًا إلى األدب النظر في الكفاءة الذات

اس شيرر مق ة ومنها،  س الكفاءة الذات اس ) Sherer(مقاي ة المستخدم في دراس ةكفاءة الذاتاللق ة المدر
ة ومق) ٢٠٠٢(الجبور ة الذات المدر   .) ٢٠٠٠( وحمد داوودلــــ اس فاعل

اُس تكَّ و  اغةً  عضها مصاغٌ  فقرةً ) ٦٠(الحالي من  ون المق ةً  ص عَض  موج اغةً  اآلخر مصاغٌ  وال  ص
ةً  عادٍ  ، وموزعةً سال عة أ   : هي على س
عدُ  -١ قاُس  :االنفعالي ال اعتقادٍ عَّ وُ  فقراٍت ) ٨(ب و مشاعره  رف  م  قدرته على التح الفرد 

  .وانفعاالته
عدُ  -٢ قاُس : االجتماعي ال قدرته على بناء واستمرار عالقته ااعتقاد  فُ وُعرَ  فقراتٍ ) ٨(ب  و لفرد 

  .مع اآلخرن
الذات عدُ  -٣ قاس ب: الثقة  قدرته في امتالكه مهارات  فقراتهُ  وتشيرُ  فقرةً ) ١١(و إلى اعتقاد الفرد 
  .تماد على نفسهوله االعتخِّ 
مي -٤ عد األكاد قاس ب :ال ة )١٠(و م ة واألكاد قدرته الدراس  .فقرات وتشير فقراته إلى اعتقاد الفرد 
قاس ب: عد اإلصرار والمثابرة  -٥ أس  )٧(و قدرته على عدم ال شير إلى اعتقاد الفرد  فقرات و

  .واالستسالم بل المثابرة في إنجاز المهام
ن ثقة العد  -٦ قدراته فقراتٍ  )٨(قاس ب  و :اآلخر  .وتشير فقراته حول اعتقاد الفرد بثقة اآلخرن 
عد المعرفي -٧ قاس ب  :ال معارفه العامة )٨(و () والجدول . فقرات وتشير فقراته إلى اعتقاد الفرد 

عادِ توزُّ  يبينُ  ارات على أ اسِ  ع الع  .المق
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  )٢(جدول
  الكفاءة الذاتية المدركةع العبارات على أبعاد مقياس توزُّ 

رقم 
عد اس  ال عاد المق عد  أ عدد   أرقام البنود المعبرة عن ال

  البنود
عد االنفعالي  ١   )اتجاه موجب ٣٧- ٣١- ٢٥- ١(  ال

  ٨  )اتجاه سالب ٥١- ٤٤- ١٩- ١٠(
عد االجتماعي  ٢   )اتجاه موجب ٥٢- ٤٥- ٣٨- ٣٢- ٢٦- ٢(  ال

  ٨  )اتجاه سالب ٢٠- ١١(
الذات  ٣   )اتجاه موجب ٥٧-٥٣-٤٦-٣٩-٨- ٣(  عد الثقة 

  ١١  )اتجاه سالب ٦٠- ٣٣- ٢٧- ١٧- ١٢(
مي  ٤ عد األكاد   )اتجاه موجب٥٤- ٤٧- ٣٤- ٢٨- ٢١- ٤(  ال

  ١٠  )اتجاه سالب ٤٠- ١٨- ١٣- ٩(
  )اتجاه موجب ٥٥- ٤١- ١٤- ٥(  عد اإلصرار والمثابرة  ٥

  ٧  )اتجاه سالب ٥٨- ٤٨- ٢٢(
ن  ٦   )اتجاه موجب ٤٢- ٣٥- ١٥- ٦(  عد ثقة اآلخر

  ٨  )اتجاه سالب ٥٩- ٤٩- ٢٩- ٢٣(

٧  
عد المعرفي اتجاه  ٥٠- ٤٣- ٣٦- ٣٠- ٢٤- ١٦- ٧(  ال

  )موجب
  )اتجاه سالب٥٦(

٨  
ة على هذه الفقرات التدُّ       عتمد أسلوب اإلجا ُ : رج الراعيَّ و ُ  ال تنطب ُ قليلةٍ  بدرجةٍ  أبدًا، تنطب  ، تنطب
ُ متوسطةٍ  بدرجةٍ  اُس بيرةٍ  بدرجةٍ  ، تنطب صحح المق ورة )١،٢،٣،٠(بإعطاء األوزان ، و ، للدرجات المذ

ونُ  الترتيب حين  قًا  ُس الفقرة ِ  اتجاهُ  سا ًا، وتع اً  اتجاهُ  ونُ  حينَ  األوزانُ  إيجاب   .الفقرة سال
اس ِ  وتتراوحُ      ة على المق اس من  العالماتُ  رُ سَّ فَ ، وتُ درجة )١٨٠(الدرجة الكل  )٩٠إلى ٠(على المق

ة انخفاضِ على  مؤشرٍ  ة المدر ٍة متوسطة، و) ١٣٢إلى الدرجة  ٩١(، والكفاءة الذات - ١٣٣(فاءٍة ذات
ةٍ  فاءةٍ  )١٨٠ ةٍ  ذات   .عال

عد االجتماعي بين صفر و عد االنفعالي وال عد تتراوح الدرجة على ال ة لكل  النس الذات ٢٤و عد الثقة  ، و
مي ٣٣تتراوح درجاته بين صفر و عد األكاد عد اإلصرار والمثابرة تراوحت ٣٠بين صفر و ، أما ال ، و
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عد المعرفي تراوحت درجاته  بين صفر٢١درجاته بين صفر و عد ثقة اآلخرن وال وهذه التفاوت  ٢٤و ، و
عد عود للتفاوت في عدد البنود لكل    .في الدرجات 

ة ة المدر اس الكفاءة الذات ة لمق ومتر   :الدراسة الس
اس - ١    :صدق المق
ارُ  هو أنْ  الصدقِ  قصودُ الم     س االخت اُس  ق ه عي أنْ دَّ الذ يَ  السمة أو القدرة أو الشيء أو المق
سُ  ار وصحته. هق ة االخت شير إلى مد صالح هذا فإن الصدق  دلُّ . و ار على أمرن اال صدقُ  و خت
س  ما: هما س الع ون ثابتًا ول ار الصادق  اسه؟ واالخت يف ينجح في ق ار؟ و سه االخت ق ( لذ 

  ).١٧١: ٢٠٠٦الدردر، 
مُ  وقد تمَّ  ما يلي تقو حث  اس في ال   :صدق المق
 مين( الصدق المنطقي اس على مجموعة منْ الم عرُض  تمَّ  ):صدق المح   أعضاء الهيئة ق

ة بالتدرسّ   ات التر ل عث: ( جامعةة في  ، ال والذين  ).٣،٤، ٢(، انظر الملح )حمص وحماة - دمش
م  اراتقاموا بتح حيـثُ ت تمَّ  حيثُ  الع لها األنسب، وقد وجَّ  ْت أخـذَ  عديلها  احـث ه السادةُ ش مـون ال  ةَ المح

الت واإلضافات على أسئلة  لمجموعـةٍ  اسمـن التعـد ما هو مبيَّ المق اغة وذلك  ن في ، وٕاعادة الص
  ).٥(الملح
  ُالظاهر  الصدق(Validity, Logical) : :  

تحق من خالل ما يبدو في نظرِ  ةُ  هم، وتظهرُ المفحوصين أنفسِ  و اس في أنَّ  هذا الصدقُ  أهم الذ  المق
ه قـد يثيـرُ  اءَ  فتقر إل  التأكدُ  مَّ ، و ت)٢٦٢: ٢٠٠١ميخائيل،(دافعيـتهم لألداءِ  عفُ ْض المفحوصـين، وُـ  اسـت

عرض  التجربِ  ةِ حلّ من هذه النقطة في مر  اساالستطالعي  اتعلى مجموعة من  المق في المستو  الطال
اسومناقشتهم في مد وضوح أسئلة   الدراسي نفسه عض األسئلة التي وجدَ المق اغة   ت، وتعـديل ص

اتُ  ةً  الطال   .في فهمها صعو
  ُالداخلي البناءَ  صدق:  

انت فقراتُ لّ  ة تتوزعُ  ما  ة المدر اس الكفاءة الذات عاد؛ فإنَّ ) ٧(في  مق اطات المحققةَ  أ عادِ بين َ  االرت  األ
ة، والدرجةِ  ةِ  الفرع اس تحَّ  الكل شيرُ  التجانسِ  درجةَ  ددُ للمق اس، والذ  اتِ  الداخلي للمق  إلى مقدار ث

ة؛ ولكونها تساعد على تحديد السلوك المراد ق س الفرع ُس  اسه،المقاي ق ان  ما إذا  ، أو سمةً  ولمعرفة ف
ةً  ن تفسير النتائج بوصفها مؤشرًا للصدقِ واحدةً  خاص م ات معًا  ، ولهذا    ٢٠٠٤عالم،  أبو(والث
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:٤٢٥(،   ُ ة    )١٢٣(على عينة قوامها صدق البناء الداخلي من  وقد تم التحق  )٣(التالي ولوالجدطال
الدرجة  يوضح عد  ةعالقة درجة ال ة المدر اس الكفاءة الذات ة لمق   .الكل

  )٣(جدول 
ة ة المدر اس الكفاءة الذات ة لمق الدرجة الكل عد    عالقة درجة ال

رقم 
عد اس  ال عد الفرعي للمق معامل   ال

ا   االرت
عد االنفعالي  ١   ٠,٨٠**  ال
عد االجتماعي  ٢   ٠,٨٠**  ال
الذات  ٣   ٠,٧٥**  عد الثقة 
مي  ٤ عد األكاد   ٠,٥٤**  ال
  ٠,٧٤**  عد اإلصرار والمثابرة  ٥
ن  ٦   ٠,٧٤**  عد ثقة اآلخر
عد المعرفي  ٧   ٠,٦٧**  ال

ا عند مستو ** ا دال إحصائ   )٠,٠١(معامل االرت
احثةُ  ْت ذلك قامَ  ِ  معاملِ  حسابِ  ال ا لٍّ  ارت اس  المق ا الفقرة  عد، ومعامل ارت ال على عينة  الفقرة 

ة في مدينة حماة ) ١٢٣( مؤلفة من  ا بيرسون لكل  يبينُ ) ٤(  والجدولُ . طال فقرة من معامالت ارت
عد  ال اس  اسفقرات المق ة للمق الدرجة الكل   : و
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  )٤(جدول
عد  ال اس  ا بيرسون لكل فقرة من فقرات المق اسمعامالت ارت ة للمق الدرجة الكل   و

عد  الفقرة الرقم ةا  ال   لدرجة الكل
عد االنفعالي: أوال     ال
عُ  ١ ١ طرةَ  أستط   ٠,٦١**  ٠,٦٣**  .على مشاعر  الس
ةً  أجدُ  ١٠ ٢ ة في التخلصِ  صعو   ٠,٦٥**  ٠,٦٥** من مشاعر السوداو
طرةَ  أفقدُ  ١٩ ٣   ٠,٣٥**  ٠,٤٩** .على تصرفاتي عندما أغضبُ  الس
عُ  ٢٥ ٤   ٠,٣٧**  ٠,٥٧**  .القلب على شعور التغلُّ  أستط
٣١ ٥  ِ ع التعامل مع الضغو ةِ  أستط ات   ٠,٧٠**  ٠,٦٧** .التي تواجهني الح
ٌ  أنا شخٌص  ٣٧ ٦   ٠,٣٣**  ٠,٥١** .هاد
  ٠,١٧*  ٠,٢٣** .والمزاحَ  والضحكَ  المرحَ  ال أجيدُ  ٤٤ ٧
لٍ  هادئًا لوقتٍ  الجلوُس  عليَّ  صعبُ  ٥١ ٨   ٠,٢٩**  ٠,٥٢**  .طو

اً  عد : ثان   االجتماعيال
  ٠,٥٣**  ٠,٦٢**  .أصدقائي بإعجابٍ  إليَّ  ينظرُ  ٢  ١
ةً  أجدُ  ١١ ٢   ٠,٤٨**  ٠,٦٤** .مع اآلخرن في الكالمِ  صعو
نُ  عليَّ  صعبُ  ٢٠ ٣   ٠,٥١**  ٠,٧٣** .مع اآلخرن صداقاتٍ  تكو
التِ نّ حدثُ  ٢٦ ٤   ٠,٥٢**  ٠,٦٩** .همي أصدقائي عن مش
  ٠,٥٤**  ٠,٦٣** .معهم مع اآلخرن والتعاونِ  العملِ  أستمتعُ  ٣٢ ٥
  ٠,٦٠**  ٠,٦٨** .مع الناس التعاملَ  جيدُ أُ  ٣٨ ٦
سيئون ليراآلخ أسامحُ  ٤٥ ٧   ٠,٤٥**  ٠,٥٧** .ن عندما 
مةً  عالقتي معَ  ٥٢ ٨   ٠,٥٥**  ٠,٦٠**  .أقاري حم

الذات: ثالثاً    عد الثقة 
  ٠,٣٤**  ٠,٤٣**  .قديرٌ  أنني شخٌص  أعتقدُ  ٣  ١
  ٠,٤٨**  ٠,٤٩** .ومهمٌّ  مستقبلي مشرقٌ  أنَّ  عتقدُ أ  ٨ ٢
اة للمهاراتِ  أفتقرُ  ١٢ ٣   ٠,٢٩**  ٠,٤١** .في شتى مناحي الح
ةً  أجدُ  ١٧ ٤ ةِ  القراراتِ  خاذِ في اتّ  صعو   ٠,٢٩*  ٠,٤٨** .الصائ
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عد  الفقرة الرقم ةا  ال   لدرجة الكل
انْت  معظمَ  أنَّ  أجدُ  للوراءِ  عندما أنظرُ  ٢٧ ٥ عن  عيدةً  قراراتي 

 .الصواب
**٠,٤٨**  ٠,٥١  

ةً  أجدُ  ٣٣ ٦ اء التي يجُ  في التعاملِ  صعو دها اآلخرون مع األش
ة اد  .اعت

**٠,٢٣**  ٠,٤٨  
عُ  ٣٩ ٧ ِّ  تذليلَ  أستط ةٍ  أ ةٍ  عق ات ةٍ  ح اد   ٠,٥٢**  ٠,٥٢** .اعت
  ٠,٣٩**  ٠,٢٧** . بٌ وطيَّ  رٌ خيّ  أنا إنسانٌ  ٤٦ ٨
قوتي وضعفي أتقبلُ  ٥٣ ٩ ما أنا    ٠,٣٤**  ٠,٥٢** .نفسي 

  ٠,٣٨**  ٠,٤٩** .المهمةِ  على نفسي في القراراتِ  أعتمدُ  ٥٧ ١٠
  ٠,٢٩*  ٠,٨٧**  .قهاعن تحقِ  أعجزُ  ثيرةٌ  هناك مهاراتٌ  ٦٠ ١١
عأ مي: را عد األكاد   ال

يأنّ  أعتقدُ  ٤  ١   ٠,٤٠**  ٠,٤٢**  .ني ذ
ةً  ٩ ٢   ٠,٣٢**  ٠,٣١** .في تحضير دروسي أجد صعو
اً  زمالئي أنني فاشلٌ  سمعتي بينَ  ١٣ ٣   ٠,٤٧**  ٠,٥٠** .دراس
اة من خصائصِ  المدرسيَّ  النجاحَ  أنَّ  أعتقدُ  ١٨ ٤   ٠,٣٦**  ٠,٥٠** .الفاشلين في الح
ةَ  أنجزُ  ٢١ ٥ اتي المدرس   ٠,١٧*  ٠,٢٧** .أول لَ أوّ  واج
  ٠,٤٩**  ٠,٥١** .الجيدين ي المعلمون على أنني من الطالبِ عاملنُ  ٢٨ ٦
ةَ  الموضوعاتِ  أحبُّ  ٣٤ ٧   ٠,٠٢٧*  ٠,٣٩** .في الدراسة العلم
ني الموضوعاتُ  ٤٠ ٨ ةُ  ال تستهو ةُ  األدب   ٠,٤٣**  ٠,٣٦** .واإلنسان
عُ  ٤٧ ٩  المدرسةِ  داخلَ  الموجودةِ  من المصادرِ  االستفادةَ  أستط

 .دراستي ها لخدمةِ وخارجَ 
*٠,٢٢*  ٠,١٩  

عُ  ٥٤ ١٠ ارِ التخط َ  أستط  الدراسي الذ يناسبُ  الفرعِ  الخت
 ..)علمي، أدبي، زراعي، صناعي(قدراتي

**٠,٧٠**  ٠,٤٢  
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عد  الفقرة الرقم اس  ال   المق
  عد اإلصرار والمثابرة: خامساً 

عُ  ٥  ١ ِ  تنفيذَ  أستط امِ التي أضعُ  الخط   ٠,٣٩**  ٠,٥٨**  .ما شيءٍ  ها للق
١٤ ٢  ُ عدَ  أحق   ٠,٣٠**  ٠,٤١** .مراتٍ  ةَ عدّ  أحاولَ  أنْ  أهدافي 
  ٠,٤٣**  ٠,٥٥** .هاإتمامِ  قبلَ  أو األعمالَ  المهامَ  أتركُ  ٢٢ ٣
اجتهادٍ  ني الفشلُ يدفعُ  ٤١ ٤   ٠,٤٢**  ٠,٥٥** .أكبرَ  للعمل 
التُ عندما تواجهُ  سهولةٍ  أتراجعُ  ٤٨ ٥   ٠,٣٧**  ٠,٥٣** .ني المش
  ٠,٥٦**  ٠,٧١** .الصعابِ مل في مواجهة ِ والتحُّ  على الصبرِ  لد القدرةُ  ٥٥ ٦
  ٠,٥٠**  ٠,٦٢** .منها أ  أن أكملَ  إلى أخر دونَ  أو مهمةٍ  من عملٍ  أنتقلُ  ٥٨ ٧

ن: سادسًا    عد ثقة اآلخر
  ٠,٦٤**  ٠,٦٢** .معهم الذين أتعاملُ  ثقةِ  ني موقعُ أنّ  أعتقدُ  ٦ ١
عُ  ١٥ ٢ َّ  أقنعَ  أنْ  أستط   ٠,٥٢**  ٠,٦٣** .نظر  بوجهةٍ  شخصٍ  أ
ستخِ أجدُ  الناسِ  معَ  أتعاملُ عندما  ٢٣ ٣   ٠,٤٧**  ٠,٧١** .ون بيفُّ هم 
فعلون ما أرد ألجأُ  في جعلِ  إذا لم أنجحْ  ٢٩ ٤   ٠,٣٣**  ٠,٤١** .إلى الكذبِ  اآلخرن 
  ٠,٦٥**  ٠,٦٨** .الذين حولي الناسِ  احترامِ  أنا موضعُ  ٣٥ ٥
قراراتي ٤٢ ٦   ٠,٤٧**  ٠,٦٣** .أصدقائي يثقون 
  ٠,٢٣**  ٠,٥٦** .دِّ الجِ  ي مأخذَ نُ أخذُ  ال أحدَ  ٤٩ ٧
ابي أو وجود على مَ ال يؤثُ  ٥٩ ٨   ٠,٣٥**  ٠,٥٣** .هم حولي نْ ر غ

عاً  عد المعرفي: سا   :ال
  ٠,٤٤**  ٠,٦٢** .معلوماتي العامة واسعة ٧ ١
  ٠,٤٢**  ٠,٦١** .روالحزاِز األلغازِ  حلِّ  أستمتعُ  ١٦ ٢
ةِ  عجبني فهمُ  ٢٤ ٣ اءِ  عملِ  ف   ٠,٤٧**  ٠,٦٣** .األش
ةِ  والمقاالتِ  على الكتبِ  اإلطالعِ  أجيدُ  ٣٠ ٤   ٠,٣٤**  ٠,٦٦** .العلم
قةَ  أعتقدُ  ٣٦ ٥ سٍ  خيرُ  الكتابَ  أنَّ  حق   ٠,٤٩**  ٠,٦٠** .جل
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عد  الفقرة الرقم اس  ال   المق
اءِ  التعاملَ  مُ أتعلَّ  ٤٣ ٦   ٠,٤٨**  ٠,٥٤** .سرعةٍ  مع األش
  ٠,٣٠**  ٠,٤٦** .وٕاهمال التفاهاتِ  للمهمِ  االلتفاتُ  عليّ  سهلُ  ٥٠ ٧
الرسمِ  أجدُ  ٥٦ ٨ قى والمسرحِ  والنحتِ  الفنون  عةً  والموس   ٠,١٨*  ٠,٤٢** .للوقت مض

ِ ارت معامالتِ  أنَّ  يتبينُ ) ٤(العودة إلى نتائج الجدول رقم     عد ا ال عد االنفعالي  االنفعالي  فقرات ال
عد  معامالتُ  ْت في حين تراوحَ . )٠,٦٧ - ٠,٢٣( بينَ  ْت تراوحَ  ال عد االجتماعي  ا فقرات ال ارت

الذات  )٠,٧٣ - ٠,٠٥٧(  بين االجتماعي عد الثقة  الذات ب عد الثقة  ا فقرات  وتراوحت معامالت ارت
ِ  ومعامالتُ . )٠,٨٧ -٠,٢٧(بين  ا مي تراوحَ  فقراتِ  ارت عد األكاد ال مي  عد األكاد - ٠,١٩(بين ْت ال

ا فقرات . )٠,٥١ عد اإلصرارِ عْ ُ وأن معامالت ارت - ٠,٤١(والمثابرة تراوحت بين د اإلصرار والمثابرة ب
عد ثقة  )٠,٧١ ا فقرات  عد ثقة  اآلخرنوأن معامالت ارت  وأخيراً ) ٠,٧١-٠,٤١(نتراوحت بي اآلخرنب
عد المعرفي بين  معامالت ْت تراوحِ  ال عد المعرفي  ا ال   ) .٠,٦٦-٠,٤٢(ارت

الح  ضاما  ل تراوحَ  أنَّ ) ٤(من الجدول  أ اس  المق ا الفقرات  - ٠,٧٠(بين  ْت معامالت ارت
شيرُ ) ٠,٠١و  ٠,٠٥(وهي دالة عند  )٠,١٧ ةِ  وهذا  اسِ  إلى صالح حث واستخدامهِ  المق   .في ال

اس ات المق   :ث
ما يلي حسابُ  وقد تمَّ     حث  اس في ال ات المق   :ث
ة .١ قة التجزئة النصف   :Split Halfes طر
اس، ُحسب   ارات المق ة لع طرقة التجزئة النصف اس  ات المق ات على عينة  ث الصدق والث خاصة 

ة  )١٢٣(قوامها  استخدام طال التنبؤ و   Sperman- Brawonبراون  -معادلة سبيرمان ،  التي تفيد 
اس ات الكلي للمق ات لغ مُ ، و معامل الث ات ، وهو مُ )٠,٧٨=ر(عامل الث   .مرتفععامل ث

اخأ. ٢ رون   :Alpha Cronbach For Internal Consistencyلالتساق الداخلي  -لفا 
    ُ اتِ  وقد تم التحق اخ لالتّ  استخدامِ  من الث رون  )١٢٣(ساق الداخلي على عينة قوامها معادلة ألفا 

ة، فتراوحت ما بين  يوضح ) ٥(والجدول ) ٠,٠١(عند مستو داللة  وهي دالةٌ ) ٠,٦٣(و) ٠,٧٢(طال
ة ة المدر اس الكفاءة الذات عاد مق اخ أل رون مة معامل ألفا    :ق

 



 

ع                                             الفصل  حث و إجراءاته"         الرا ة ال   "منهج
 

٨٦  

  )٥(جــــدول 
عد مع  اخ لكل  رون ة فقراتهمعامل ألفا  ة المدر اس الكفاءة الذات   في مق

عد اس  رقم ال عد الفرعي للمق اخ معامل  ال رون   ألفا 
عد االنفعالي  ١   ٠,٧٢  ال
عد االجتماعي  ٢   ٠,٧٥  ال
الذات  ٣   ٠,٦٧  عد الثقة 
مي  ٤ عد األكاد   ٠,٦٣  ال
  ٠,٧٣  عد اإلصرار والمثابرة  ٥
ن  ٦   ٠,٧٤  عد ثقة اآلخر
عد المعرفي  ٧   ٠,٧٣  ال

ة   ٠,٧٨  الدرجة الكل
ة جيدة ة المدر اس الكفاءة الذات عاد مق اخ أل رون بدرجة  و يتضح من الجدول الساب أن معامل ألفا 

حث   .مقبولة ألغراض ال
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  :البرنامج اإلرشاد: خامساً 
البرنامج - ١- ٥ ف    :التعر

ارة عن منظومة من اإلجراءات المخّططة والمنظمة في ضوء أسسٍ      ةٍ  ع م الخدمات  ؛علم لتقد
ة المنخفضة ات ذوات الكفاءة الذات ة للطال ة لديهن،  ،اإلرشاد ة المدر ة وتعزز الكفاءة الذات بهدف تنم

 َ اد ستند البرنامج إلى م اتِ  و ة،  وتقن ات السلو اندورا، وعلى الدمج بين التقن نظرة التعلم االجتماعي ل
النمذجة ولعب  ة المتمثلة  ة والمعرف مات الذات ات  والمناقشة والحوار والتعزز الدور وٕاعطاء التعل والواج

ةا عض المهارات التي ترتكز عليها الكفاءةُ لمنزل ة وهي  ، بهدف التدرب على  ة المدر استبدال : الذات
ارٍ  أف ة  ار السلب ة و  ةٍ إيجابّ  األف اإلضافة إلى التدرب مهارة لتعزز الكفاءة الذات حديث الذات اإليجابي، 

الت ومهارة تأكيد الذات ومهارة العزو  حلّ على مهارة   وف اإلرشاد البرنامج إعدادُ  تم السببي، وقدالمش
   :ةَ التال تِ الخطوا
  ّة منها على عددٍ  العُ االط م، (، )١٩٩٠اترسون، : ( من الكتب اإلرشاد ، )١٩٩٤إبراه

) ،   .)٢٠٠٦سعفان، (،) ٢٠٠٩العاسمي، ( ، )٢٠٠٢العاسمي، ( ، )١٩٩٦الشناو
  ّة منها ،  العُ االط اته التجرب ي لالستفادة من تقن عض الكتب عن العالج المعرفّي السلو على 

 .)٢٠٠٨ورن؛ رودل، (و  )٢٠٠٤الظاهر، (من هذه الكتب 
  ّة التي اهتّ اال ة لد فئاتٍ طالع على عدد من البرامج اإلرشاد ة المدر الكفاءة الذات  مختلفةٍ  مت 

، ( :األفراد منها من ، (، )٢٠٠١بدو  ,.Poynton et( ، )٢٠٠٤الشبول، (،)٢٠٠٣مقداد
شي، (، )2006 أبو )( ٢٠١٢،عبد الرحمن(،)Besharat; Parto 2011(  و )٢٠٠٧الح

 ).٢٠١٣،ازر ؛ جردات 
   ُة التي أعدّ  االهتداء عن  ت برامجُ آراء األساتذة والمختصين في مجال اإلرشاد والبرامج التجرب

ة بهدف تنميت  .ها وتحسينهاالكفاءة الذات
 ة في الملجأ اإلس مرشدة نفس قًا  احثة من خالل عملها سا حيث ؛ المي لكفالة األيتامخبرة ال

عض أعدّ  ة لعالج  ة والمعرف ات السلو ة التي تعتمد على التقن عض البرامج اإلرشاد ت 
ة ألطفال الملجأ الت السلو  .المش

 تحديد الفئة المستهدفة. 
  ِّل جلسةٍ واألساس المنطقي لكِّ غات تحديد المسو.  
  ّاغةُ تحديد أهداف البرنامج وأهداف الجلسات، حيث تم اراتٍ  مجموعةٍ  ت ص ع  من األهداف 

ةٍ  ة لكلّ  ؛سلو النس  .من جلسات البرنامج جلسةٍ  وذلك 
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 في األسبوع، مدةجلسات ) ٣( معدل جلسةً ) ١٥(تحديدُ  ، حيث تمِّ وتسلسلها الجلسات تحديد عدد 
قةً د) ٨٠- ٦٠(تراوح بينالجلسة ت ُ  جر ، ق اإلضافة  من خاللها تطبي ، وذلك  البرنامج اإلرشاد

ةٍ  إلى جلسةٍ  حث  اسلتطبي مق أول طةال ة والضا عد  جلسةٍ ، و على متدرات المجموعة التجرب
م (  من تطبي البرنامج )شهر(  ).المؤجلالتقي

 ة المجموعة متدرات ُب تدر سيتم المهارات التي تحديد  .لها وٕاكسابهن عليها التجرب
  ُات على نحوٍ  تحديد جلسة حسب  الوقت المخصص لكلّ  ، وتوزعُ تفصيليٍ  اإلجراءات والتدر

ات المخصصة لكل جلسةٍ   .األنشطة والتدر
  ُل جلسة تحديد ات المستخدمة في   .األساليب والفن
  َاحثةُ قام ص ت ال قة، لمراجعة الجلسة ) خمِس دقائ(بتخص قةً ) ١٥(السا ح  دق األولى لتصح

َ (لتحديد الواجب المنزلي القادم، و )َخمُس دقائ(الواجب المنزلي،  ص الجلسة ) خمُس دقائ لتلخ
ة الراجعة، و م التغذ قة )خمُس (وتقد م دق  .للتقي

  ُار ه البرنامج اخت ان الذ سينفذ ف  . الم
  ُالواجب المنزلي تحديد. 
  ُم  .ج التدربالبرنامج ونتائ تقو
 م ءالبنا احثة حرصت وقد : اإلرشاد للبرنامج والتنظ  علىالبرنامج اإلرشاد  إعدادفي  ال

 : يلي ما  مراعاة
مُ  -    . البرنامج لمواد الجيد التنظ
ات توضح خبراتٍ  البرنامج يتضمن أن - ة للطال  مجاالت شتى في البرنامج هذا من االستفادة ومد أهم

اتهن   . ح
ةٍ  أمثلةٍ  على البرنامج عتمد أن - عةٍ  واقع ار من نا   .العينة فرادأل جيداً  دافعاً  ذلك ون  حتى ينةالعّ  اخت
ة البرنامجُت جلسا تتميز أن - ة؛ المجموعة لد متدرات تستثير حيث الحيو اه التجرب ي االنت  ز،والتر

اتهن واقع تمس ألنها     ة جوانبِ  أهم وتتعل ح   . الشخص
احثةُ  جلساته، في المنطقيَّ َل التسلس البرنامج ييراعِ  أن -   البرنامج ُت جلسا تكون  أن حيث راعت ال
عةً     ا هناك ون  أنعلى  وحرصت متتا   . الجلسات بينٌ ارت
طب عليها البرنامج فهمًا جيداً  -  ون البرنامج قائمًا على أساس فهم الفئة التي    .أن 
ات، حيثُ  الفروقَ أن يراعي البرنامج  -  ة بين الطال  .متنوعةٍ  وأمثلةٍ  البرنامج على أنشطةٍ  اشتملَ  الفرد
ون هناك توازنٌ  -  ون  أن  عض اآلخر، وأن  عض األنشطة على ال طغى  حيث ال  في األنشطة 
ما بينهاه  .ناك تكامل وترا ف
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شتمل البرنامج على أدواتٍ  -  ةٍ  سهلةٍ  أن  ات البرنامج   سمتِ ، حيث اتّ ومناس سهولة أنشطة وواج
ةٍ  ات عقل اجها لعمل   .معقدةٍ  التطبي وعدم احت

   :للبرنامج العام المرجعي اإلطار -٢-٥
ة خالل من وذلك ة األسئلة على اإلجا   : التال
  :)البرنامج عينة( ؟ لمن : األول السؤال    

ات منٍة مجموع إلى اإلرشاد مجُ البرنا ُوجه -١ على  حصلن ممن ،األول الثانو الصف  في الطال
ة لع منخفضةٍ  درجةٍ  ة المدر اس الكفاءة الذات  .ى مق

ة )٢٨( للبرنامج خضع الذ الفعلي العدد تضمن -٢ ة و) ١٣(، طال طة) ١٥(تجرب  . ضا
ات اللواتي أعمار راوحتت  -٣  .عاماً ) ١٦- ١٥( بين التدربي للبرنامج خضعن الطال
ة المدارس إحد هي التطبي فيها تم التي المدرسة  -٤ عة الثانو ة في حماة  لمديرة والتا التر

اسم ة )راض نايف جمال (وتعرف  طة) أحمد شيخ طه(ومدرسة ،للعينة التجرب  .للعينة الضا
  :ماذا:السؤال الثاني 

مُ     ن تقد م حق البرنامجُ  داته للمستفيما الذ  َ  األهدافَ  من هذا البرنامج حتى    دها؟تحديُ   الالح
ل مجالٍ  ة الخاصة  ة على هذا السؤال يتحدد بترجمة األهداف السلو  إلى أنشطةٍ  ومضمون اإلجا

ة ما بينها ،ترو امالً  ،والعمل على تحقي التناغم والتكامل ف ًا  ات انت جلسات البرنامج موقفًا ح   .ما لو 
  :متى: السؤال الثالث

م البرنامج ؟ وتحديد مد  مهأ متى سيتم تقد قه، ومدة عرضه وتنفيذه وتقو   .ة تطب
ع خمسة(تغرق تطبي البرنامج اسو  ة للجلسة الواحدة ما  راوحت، وتجلسةً ) ١٥(بواقع ) أساب المدة الزمن

قةً ) ٨٠-٦٠(بين    .من الراحة قصيرةٌ  تخللها فترةٌ  دق
ة عد احثة قامتاإلرشاد  البرنامج نها حثاس مق تطبي بإعادة ال طة المجموعتين على ال  الضا

ة   .والتجرب
ةا عة لجلسة لنس اس ( المتا احثةُ  اتفقت ) المؤجل الق ة المجموعة المتدرات مع ال   .موعدها على التجرب
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ة و أهداف (؟ لماذا :عالرا السؤال   :)وعناصر البرنامج أهم
احثة في البرنامج الذ أعدّ     هم أسلوب إرشاد تقدَّ هو ف ،ته على اإلرشاد  الجماعياعتمدت ال  ف

قل عددهم عناإلرشاد النفسي لعد خدماتُ  ل طوعي  ،أعضاء) ٣(د من المسترشدين ال  ش اجتمعوا معًا 
لوا جماعةً  ش ةً  ل مِ  إرشاد ٍ  يٍ رسمّ  لتنظ ه متف ٌ  ولها أهدافٌ  ؛عل ضًا وتسعى الجماعة إلى  متف عليها أ

اتهم ار األعضاء واتجاهاتهم وسلو غرض تحسين توافقهم الشخصي واالجتماعي  ؛إحداث التغيير في أف
ة الصحة النفس   ).٤٤: ٢٠٠٦سعفان، ( وتمتعهم 

ارُ وقد تَّ  سبب م اخت   :هذا األسلوب اإلرشاد للبرامج 
 ان المناسب  .وجود الم
 ة المناسب توافر العدد ام الجماعة اإلرشاد  .من األفراد لق
  َّة التفاعل الدينامي بين أفراد الجماعة لتحقي األهداف المرج   .وة من البرنامجأهم
   ََّس  إن الموقف العالجي الجماعي سهل التنف ًا و ًا وانفعال ًا وعقل والتعبير  ُينشِّ اجتماع

زد الشعورَ  الت، و ه مع اآلخرنالتش وٕادراكَ  االنتماءِ  عن المش م، ( ا الفرخ، وت
 ).١٧٣، ص ١٩٩٩

ة البرنامج-٣-٥   :أهم
o  ٍستند على أساس ة والتي يرجع الفضلُ  هو نظرةُ  علميٍ  نظرٍ  إنه   ل فياألوّ  الكفاءة الذات

رها اندورا تطو   ).Bandura,1977(لـ 
o  ُ ن تطبي صورةٍ  م ةٍ  هذا البرنامج  ةٍ  فرد  .أو جماع
o  ٍ صورة ةٍ عند تطبي هذا البرنامج  ات ومالحظة  الفرصةُ  تتاحُ  جماع ة بين الطال للمناقشة الجماع

اتهن ان قدراتهن وٕام ة  صار المجموعة التجرب ساعد على زادة است ة، مما   .النماذج السلو
o ل لد  عد انتهاء جلسات البرنامج ت ةٌ  المجموعة اعتقاداتٌ  عضواتُ يتوقع أن تتش  منطق

ارهن، ومعتقداتهن،  ومقبولةٌ  م الذاتي في أف عد ذلك في التح ساعدهن  فاءتهن، مما  في 
ة له من تغيرات سلو صاحب ذلك  ة وانفعاالتهن، وما   .ومعرف

o  ه، وهو ما يؤد إلى ة البرنامج من المرونة والتنوع في المهارات المتضمنة ف ما تأتي أهم
ع ة االقتصار على  ان ات إم ه وذلك حسب حاجة الطال ة ف ض المهارات والجلسات اإلرشاد

 .الخاضعات لجلسات البرنامج دون أن يؤد ذلك إلى الخلل في بناء البرنامج
o ار تم الت اخت ل المش اة اليوم ترو  ش ة المجموعة متدراتُ  لتستفيد ؛ةمن واقع الح  التجرب

ق هذه من الت؛ ألنها حق  .واهتماماتهن وميولهن حاجاتهن نع معبرةٌ و ٌة المش
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o اغة تم ة المجموعة المتدرات في قدرة تحسين تجاه موجهٍ  لٍ ش البرنامج ص  حلّ  على التجرب
طرقة التهن  ة مش ة أو فرد  . جماع

  :أهداف البرنامج-٤-٥
      ِّ عتبَ ها وتحديدُ أهدافه وتسلسلُ  برنامج وضوحُ  من أبرز معالم أ الواضح والدقي  ر التحديدُ ها، و

م أ برنامجٍ   .لألهداف من أهم خطوات تصم
سي للبرنامج  - أ ر مهاراتٍ   :الهدف الرئ تساعد على  سعى هذا البرنامج على نحو عام إلى تطو

ات الصف األول الثانو واللواتي تتراوح أعمارهن  ة لد طال ة المدر تحسين الكفاءة الذات
 ).١٦-١٥(بين

ة   - ب م حملْ  :للبرنامجاألهداف التعل ما  صير المتدرات  ارٍ تتمثل في ت ةٍ  ومعتقداتٍ  نه من أف  إيجاب
ةٍ  عة إدراكهن لذواتهن، ومد ما  وسلب ذلك بتحديد مستو وطب حول ذواتهن والعالم واآلخرن، و

 .في قدراتهن على اإلنجاز والتحصيل تملكنه من اعتقاداتٍ 
ة للبرنامج  - ت حق البرنامج األهدافُ  :األهداف المعرف ة يتوقع أن    :التال

ة عن كشف ال -١ م غير الواقع ار والمفاه طة بذات المتدرة وقدراتها، األف حها المرت وتصح
ارٍ  وتعديلها مَ  أف ةً  أكثرَ  ومفاه ةً  موضوع ُ ومنطق ه  ، وتحقي عيدًا عن التشو الحوار الذاتي اإليجابي 

ير اإليجابي الذ تواجه من  على اإلنجاز والتحصيلِ  قدرةً  ثرَ أك اإلدراكي، مما يجعل المتدرةَ  والتف
التٍ  عترضها من مش ةٍ  ومواقفَ  خالله ما  ةٍ  دراس ات ة وح  . ضاغطة واجتماع

ة -٢ ة الداخل ارات السلب ة والع اب التي تكمن وراء االعتقادات غير المنطق  ،اكتشاف األس
ةً  منها اعتقاداتٍ  حالل بدلٍ وإ  ةً  منطق ة خاصةً  إيجاب م انيتهن األكاد قدراتهن وٕام ما يتعل   .ف

ساعد  تعديل -٣ ما  ة على األقل،  ةٍ  متدراتاالعتقادات غير العقالن  المجموعة على رؤ
ةٍ  ق مللموا حق ة التي  ات ة والح م  .ن بهارر قف األكاد
ه تعديل -٤ ٍ  أو على األقل تبني سلوكٍ  ،السلوك غير المرغوب ف افة المواقف مع  متواف

ة  .الضاغطة التي تتعرض لها عضوات المجموعة التجرب
عُ  ،المتدرات على الحديث اإليجابي مع ذواتهن تدربُ  -٥ اراتٍ وتشج  هن على استخدام ع

شعرْ   .ن بهالمواجهة المواقف التي 
َ  مساعدةُ  -٦ ات في استخدام طرائ ةٍ  الطال طةٍ  علم التهن، ومساعدتهُ  حلّ ل س  ن على تبنيمش

ير المنطقي حلّ  أسلوبِ  طرقة للتف الت   .المش
ة لديهن -٧ ة المدر الكفاءة الذات  .تدرب المتدرات على العزو الداخلي لرفع مستو اإلحساس 
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ة وغير التأكيدّة إكساب المتدرات الوعيَ  -٨ ّاتهن التأكيد وتدربهن على التعامل مع  ،في سلو
لٍ  ش الت  ٍّ  المش   .تأكيد

ر مهارات  -٩ ارهن تطو اتهن واهتماماتهن ومشاعرهن وأف المتدرات في التعبير عن رغ
قةٍ   .ألنفسهن أو لآلخرن وآرائهن، دون مضا

ة  للبرنامج  -  ث حق البرنامج الهدفَ توقَّ يُ : األهداف السلو   :األتي ع أن 
ة خارجَ ( عليها  ممارسة المهارات التي جر التدربُ  ةٍ  في مواقفَ ) الجلسات اإلرشاد ةٍ  واقع ات ، من وح

تسْ  المتدرات في المدرسة، والمنزلخالل نشا ي  وتنتقل من  المهاراِت  بنَ ، وعالقتهن مع أقرانهن، 
ة ة إلى التلقائ طة القصد ة المح ة التصرف في المواقف االجتماع ف يد الذات و مهارة تو  ،.  

ة- ٥-٥    ات خالل تطبي الجلسات اإلرشاد قة جلوس الطال  :   تحديد طر
ل حرف تم تحديدُ      ل جلوس أفراد العينة على ش ال الجلوس المعتمدة، "U"ش  فهو من أفضل أش

ة، و  احثة بتحلتطبي هذه البرامج اإلرشاد سمح لكل المتدرات وال عضهم هو  قي التواصل الفعال بين 
سمح لهم اً عض ٍل واضحٍ  مشاهدة وسائل العرض المستخدمة، مثلَ ، و ش طاقات والسبورة،    .ومرح ال
ب التطور للبرنامج -٦-٥ قه(التجر  ):أهدافه وٕاجراءات تطب

ة  ر البرنامج من خالل الخطوات التال   :تم تطو
م البرنامج - ١- ٦   :أهدافه -تح
 الجلسة التعّرف إلى مد مالئمة اإلجراءات واألنشطة لتحقي أهداف.  
  ُة البرنامج لتحقي األهداف التي و  .ع من أجلهاِض التعّرف إلى مد صالح
 ة عدد الجلسات والزمن الضرور للجلسة فا  .التعرف إلى مد 
  ٍشأن البرنامج وما يتضمنه من إجراءات مين ومقترحاتهم  و  االستفادة من آراء السادة المح

ل جلسةلتحقي أهداف البرنامج  ، ومهارات أنشطةٍ   .وأهداف 
احثة البرنامجَ   مين  وقد عرضت ال ة على مجموعة من األساتذة المح انظر الملح رقم (صورته األول
الت ما  ،)٦( مين للبرنامج، وتضمنت التعد مات األساتذة المح ة وفقًا لتعل الت المطلو وقد أجرت التعد

  :أتي
األهداف       :مالحظات متعلقة 

اغة  -  اسإعادة ص ة قابلة للمالحظة والق طرقة سلو   .األهداف 



 

ع                                             الفصل  حث و إجراءاته"         الرا ة ال   "منهج
 

٩٣  

ونِ -  عض الجلسات  من أن تطب ضمن الزمن المحدد وف عدد  ها أوسعَ مراجعة أهداف 
  .المتدرات

  :مالحظات متعلقة بزمن البرنامج
ةٍ  إعطاء فترةٍ  -  ةٍ  زمن   .لكل تمرن اف
ة للجلسات  -    .زادة المدة الزمن

عدد الج   :لسات والمهاراتمالحظات متعلقة 
الت وتأكيد الذات حلّ زادة عدد الجلسات لمهارتي  -    .المش
ير العقالني التوسع أكثرُ  -    .في التدرب على مهارة التف
النفسمهارة حذف جلسات التدرب على  -    .تحديد األهداف والثقة 
عض الجلسات حسب التسلسل المنطقي للمهارات-    .إعادة ترتيب 
ب  - ٢-٦   :االستطالعي للبرنامج اإلرشادالتجر

 أهداف التطبي االستطالعي: 
o  ُّفي أثناء  ،ه للعمل على تالفيهاف نقا الضعف ونواحي القصور في البرنامج وٕاجراءاتِ تعر

ة  .التطبي على المجموعة التجرب
o  ُّاحثةَ ف تعر ن أن تواجه ال م ات التي  ة الصعو  على تطبي البرنامج على المجموعة التجرب

 .على استدراكها والعملُ 
o  ُّالتدربمد مالئمة مضمون البرنامج والفنّ ف تعر  .ات المستخدمة للفئة المستهدفة 
o  ُفي الجلسة تدربيٍ  إجراءٍ  الزمن الالزم لكلّ الجلسة و  مدةُ  التأّكد من مد مالئمة الزمن من حيث ،

ل جلسةٍ   .من جلسات البرنامج والفاصل الزمني بين 
o  ُاحثة في إدارة  تعزز ةُ  وتنفيذُ البرنامج من حيث الوقت جلسات قدرة ال ف التعامل مع  األنشطة و

 .عض المواقف الطارئة التي قد تحدث أثناء التدرب
o تحديد الواجب المنزلي لكل جلسة. 
o تحديد طرقة جلوس المتدرات. 
o  ُم  .البرنامج ونتائج التدرب تقو
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 بيإجراءات التطبي االستطالعي ا  :لتجر
ة للبرنامج، قامَ       الت المناس مين، وٕاجراء التعد مالحظات األساتذة المح احثةُ عد األخذ   ت ال

ة، حيث تكّ  مشابهةٍ  التجرب االستطالعي للبرنامج على عينةٍ  اتٍ ) عشرةِ ( ونت منللعينة التجرب  من طال
فاءةٍ  ولديهنَّ  الصف األول الثانو في حماة ةٍ  مستو   ٢٠ما بين  ( ، وقد جرت الدراسةمنخفضةٍ  ذات

ة أيلول  معدل ، )٢٠١٥في عام  الثانيتشرن  ٢٣ولغا اً ) جلستين(وذلك  واستمر التطبي مدة  أسبوع
اً  ُ ت وتمَّ  .شهرن تقر عِ  طبي لِ  جم  .اإلجراءات المخط لها جلسات البرنامج، و

قت )أحمد شيخ طه(وقد جر التنفيذ في مدرسة ات ، وُط جلسات البرنامج وفقًا لإلجراءات والتدر
ة من خالل تجاوب المتدرات معها  ثيرًا من هذه التجرة االستطالع احثة  ه، وقد استفادت ال المتضمنة ف

مهواكتسابهن للمهار    .للبرنامج في الجلسة الخيرة نات الموجودة في البرنامج وتقو
احثةُ  تِ وقد قامَ  ب االستط ال ما في ضوء التجر   :أتيالعي للبرنامج 

o  ٍمعدل ثالث جلسات ًا  تطبي البرنامج    .العينة أفراد بناًء على آراءأسبوع
o  َةَ  الجلسةَ  دمج لتكرار  ، نظراً واحدةٍ  بخصوص مهارة حديث الذات اإليجابي بجلسةٍ  ةعشر  العاشرة والحاد

ع المهارات   .هذه المهارة في جم
o  ُالوقت المحدد تمامًا لكلْ  وجوب   .لةٍ مطوَّ  الدخول في نقاشاتٍ  وعدمُ  إجراءٍ  االلتزام 
o عض الجلسات  .إعادة ترتيب 
o مها ن من تقد مها في حال عدم التم  .ضرورة وضع بدائل من التمارن والنشاطات لتقد
o  ُقة ٨٠- ٦٠(ــتراوح بين ال االلتزام بوقتٍ  ضرورة ان ) دق قة) ١٢٠- ٩٠(بينما  هذا فقد تبين أّن  ،دق

اتِ  لتطبي إجراءاتِ  الوقت مناسبٌ  ة وفن ةها الجلسة اإلرشاد ِ اإلرشاد ذلك تبيَّ  ، وتحقي ن ن أّ أهدافها، 
اتمن ذلك فإنّ ان أطول َ  إنْ الوقت  ات المشار سبب الجهد والتعب للطال  .ه 

o  َّقدم ة التطبي يتضمنُ  إعداد دليل للبرنامج ل ة للتطبيعن األ معلوماتٍ  مع بدا ان ( مور اإلجرائ م
 إضافةً  ،)عنوان الجلسة - عدد جلساته - أهداف البرنامج - توقيت تنفيذ الجلسات - تارخ التنفيذ - التنفيذ

ل جلسةٍ  موجزةٍ  إلى معلومات نظرةٍ  عة نشاطات وتمارن  عن مضمون  لمساعدة المتدرات في متا
 )١٢(انظر ملح .البرنامج

o  َة التدرب تساعدُ  توفير وسائل ة للمتدرات ،في عمل تو ة( وتامين المادة الم ف  .، والفيديو)النشرات التثق
o  ِعد انتهاء الدوام الرسمي مع األهل، وأخذِ  ضرورة التواصل شأن موعد الجلسات  ن موافقتهم  ، إن أم

شان   .ر الجلساتتصو و
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  خامسالفصل  ال
بي وٕاجراءات تطبي البرنامج ه التجر   العمل ش

  .تمهيد
بي وٕاجراءات تنفيذِ  خطواتُ  -أوالً    .تطبي البرنامج العمل التجر

اس القبليحلّ مر  -١  .ة الق
 .ة تطبي البرنامجحلّ مر  -٢

ة سير -١- ٢       ة آل ات الجلسات اإلرشاد   .فعال
ات المستخدمة في البرنامج-٢- ٢      ات واالستراتيج  .الفن

عدحلّ مر  -٣ اس ال   .ة الق
اس حلّ مر  -٤  .المؤجلة الق
م البرنامج -٥  ونتائج التدر تقو
 .األنشطة المستخدمة في البرنامج -٦

اً ثا   .عرض لجلسات البرنامج - ن
ات التي واجهت -ثالثاً  احثة أثناء الصعو   .البرنامج جلسات تطبي ال
عاً  احثة العوامل التي ساعدت -را   .على تطبي البرنامج ال

ة المستخدمة: خامساً     :األساليب اإلحصائ
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  :مهيدت
ة، وٕاجرا     صورته النهائ ُ عد االنتهاء من إعداد البرنامج  ة، تم تطبي البرنامج  ء الدراسة االستطالع

حعلى العينة المستهدفة    .ثال
بي وٕاجراءاتخطوا -أوالً    .تطبي البرنامج ت تنفيذ العمل التجر

اس القبليحلّ مر  - ١   :ة الق
اسِ     ل من  حيث جر تطبي مق ار متدرات  ان الهدف من ذلك اخت ة و ة المدر الكفاءة الذات

ة طة والتجرب عد تطبي البرنامج اإلرشاد بين المجم ،المجموعة الضا المقارنة  ام  ذلك للق وعة و
ة طة والمجموعة التجرب ة البرنامج اإلرشاد، الضا  .وتحديد مد فاعل

  :ة تطبي البرنامجحلّ مر  - ٢
ة تطبي ا    ان اً عد االنتهاء من التطبي االستطالعي، والتأكد من إم ًا ونهائ قًا فعل  ، جر لبرنامج تطب

 ُ ة  لبرنامج ا تطبي طة، وللعينة حماة )راض نايف الجمال (في مدرسةللعينة التجرب ( في مدرسة الضا
ة من إدارة  )أحمد شيخ طه ، وقد تم في هذه امعلى تطبي البرنامج فيه تينالمدرسعد أخذ الموافقة الرسم

ُ حلّ المر  ة على المجموعة  ة تطبي صورته النهائ ةالبرنامج  ًا، وتتراوح  جلسات ثالثِ  معدل التجرب أسبوع
قة،) ٨٠-٦٠(مدة الجلسة الواحدة بين  عَ ) ٥(وقد استغرق التطبي التدربي للبرنامج  دق   .أساب

ة - ١- ٢ ات الجلسات اإلرشاد ة سير فعال   :آل
ة    الجلسة األولى بهدف تحقي التعارف بين متدرات المجموعة التجرب احثةبدأ البرنامج  تقوم  ثم، وال

شرحٍ  احثة  ٍ  ال س ة  م ل جلسة، وموعدها وٕاعطاء التغذ عة البرنامج والهدف منه، وتحديد زمن  لطب
  . المنزلي والواجبالراجعة 

ة للجلسات األخر نفِّ  النس ة أما   :ذت وف الخطوات التال
o  ُة المجموعة أعضاء الترحيب الجلسة بدء  .اإلرشاد
o م المنزلي، الواجبة مناقش ة وتقد  .له الراجعة التغذ
o الجلسة من والهدف الموضوع مناقشة.  
o ات واإلجراءات واألنشطة األساليب ممارسة ة والفعال   .اإلرشاد
o صها، الجلسةُء إنها م الجلسات، انظر  بتلخ مها من قبل المتدرات وفقًا للنموذج الخاص بتقي وتقي

  ).١٥(ملح
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o م الجلسة المنزلي الواجب وتقد احثةةالقادم الخاص   .، وشرح هذه المهمة و نمذجتها من قبل ال
اعات ،مشاعرِ  تسجيل م المتدرات عن وانط   .الجلسة من خالل التقو

ات المستخدمة في البرنامج - ٢- ٢ ات واالستراتيج   :الفن
احثةُ  ع ال يف تستط ات؛ أ  الفن ات  مَ تقد المقصود  ة؟ وما هي االستراتيج طرقة مناس البرنامج 

اعُ  ات التي يجب إت   .ها لتحقي أهداف البرنامجوالفن
ة ما يلي ات أو الخطوات اإلجرائ   :ومن هذه االستراتيج

احثة والمتدرات هستراتيجا -   .تحديد األدوار لكل من ال
م مواد البرنامج ومرا هستراتيجا -   .هاحلّ عرض وتقد
ها -   .توزع العينة ستراتيج
ان ستراتيجا -  م الم  .ه تنظ
م ألهداف البرنامج وفروِض  -  ة التقو ةإستراتيج  . ه اإلجرائ

ات و أما األساليب ة الفن ل اودمجهُ  هاؤ انتقا مَّ ت التجرب ات البرنامج؛ أهداف لخدمة تكاملي ش   :هي والفن
 لعب الدور :  
ة     ة السلو ات المدرسة المعرف ة ،وهي من فن ة ،والمدرسة السلو ة االنفعال وتقوم ، والمدرسة العقالن

رتُ ، على أساس نظرة مورنو في علم النفس االجتماعي أدوارٍ وتقوم ف قوم  ة على أن اإلنسان   ها األساس
اته، ومن المتوقع أن ينشأ صراعٌ  امُ  مختلفة في ح ين ذاته وق ساعده على  بينها و الشخص بلعب األدوار 

  .تلك األدوار المختلفة اكتشاف
لما لعب الفردُ    ان أقدر على  المزدَ  و عتَ  حلّ من األدوار  الت، و الدور  بر لعبُ ما يتعرض له من مش

م االجتماعي، حيث يتضمن تدربُ  أحدَ  ه  أساليب التعل الفرد على أداء جوانب من السلوك االجتماعي عل
تسبَ  م، (منها المهارةَ  أن يتقنها و   ).٣٤٥ :١٩٩٣إبراه

عني التلقائي وال مُ النظر لهذه الطرقة هو التعلُّ واألساس     اً ذ  ة التعلمِ  هاماً  أن جان يتم عن  من عمل
ة الفعالة النشطةِ الطر ا التالي للمتعلم ستجا اً  المتدربون  ال، و  اً  متلق نه عن  الٌ بل هو فعّ  سلب م و

ارهمن عوائقه و  ُص التخلُّ  طر لعب الدورِ  وذلك عن  ؛عي بها في الغالب الخبراته التي واتجاهاته و  أف
امه بتمثيل  اة  دوار أشخاصٍ أطر ق   .)١٧١: ٢٠٠٦سعفان ( آخرن أو تمثيل أجزاء من أدواره في الح

ب على لعب الدور حلمرا   :التدر
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هُ  ه أو التدربُ تعلمُ  المطلوبِ  عرض السلوكِ  -١ ه واكتسا ة عل عطي نموذجًا للتغيرات المطلو   .من المدرب ل
 .الواضح للمتدرب أثناء أداء الدور أو الشرح له التلقينُ  -٢
اهه لجوانب  -٣ ه انت ح األداء أو توج السلوك الذ أداه المتدرب، وتصح ة الراجعة الخاصة  إعطاء التغذ

  .الضعف
تمثل   قي المضمونُ و ة؛ من خالل تمثيل الد التطب اتهة سترجعه المتدرتور لموقف لهذه الفن  امن ح
ساعده االتجاهَ  نّ إف اعليهو  ؛كرره في الوقت الحاليتو  ة دائمة مما  على  االجديد سيتحول إلى خاص

ةاإلإلى المشاعر  اإلضافة ؛كبرَ أ الدخول في المواقف الجديدة بثقةٍ  طر عليه يجاب ن قتتعد أن  االتي تس
ة و  طرقة انفعال ةتمثيل الدور  ة مناس   . سلو

 ة ات المنزل   : الواج
    َ ة وتمثل الرا ة الجماع ة للبرامج اإلرشاد س ونات الرئ ة من الم ات المنزل ل جلسة  تعد الواج بين 

عها قها وما يت س ة  .وما  ة واالجتماع ة واالنفعال ة في مجموعة من األنشطة العقل ات المنزل وتتمثل الواج
ل وظائفَ  ة ةٍ إرشاد على ش ل جلسة ،منزل ة  ة ومراجعتها في بدا ل جلسة إرشاد  ؛يتم تحديدها في 

ة ة اإلرشاد   .  لتحقي التقدم في العمل
ة والنتي ة المسؤول قظًا جة على أكتاف المسترشد وتضع هذه الفن ون  نفسه، حيث ُطلب منه أن 

ون قاستمرار لما ُ  ة، وأن  ة دم له خالل الجلسات اإلرشاد ة في العمل المساهمة الفعالة واإليجاب ملتزمًا 
ة   ).٣٤: ٢٠١٣حمود، مالشيخ في (  اإلرشاد

احثة لها  وقد خصصتِ  ل جلسة لمناقشة الواجب ) ١٥(ال ة  قة في بدا ، ودق قة )٥(المنزلي الساب  دق
م الواجب المنزلي للمجموعة ة الجلسة لتقد   .في نها

قي ة والمضمون التطب ارةٌ  لهذه الفن ات التي يتعين أداؤُ  ع ها من قبل عن مجموعة من األنشطة والواج
ل جلسة ومناقشتُ المتدرات، وتم تحديدُ  ة  ة، والهدف منها مُ وها وتقها في نها ة الجلسة التال ها في بدا

ة وتثبيتُ  ه المتدرةُ تْ ما تعلمَ  ممارسةُ    .ه واستمرار أثره خارج الجلسةضمن الجلسة اإلرشاد
 النمذجة :  
ة هذه وتعتمد     اندورا، الذ إللبرت Social Learning Theoryاالجتماعي  التعلم نظرة على الفن

  .النمذجة طر عن للتعلم خاصاً  اهتماماً  أولى
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ة األساليب أهم من النمذجةُم التعل عتبرث حي  من العديد على تدرب األفراد على تعمل والتي اإلرشاد
ة المهارات ن من التي االجتماع االجتماعي عن طر  خالل التعلم من السلوكَ  الفردَ  سبكِ تُ  أن المم
ة النماذج على التعرف القدوة سمى ما بها،أ قتداءواال السو  النماذجُ  األفراد على عرضتُ  حيث التعلم 

هم في هاتعلمُ  المرغوبُ  ة أو رمزة ، أو نماذجُ قصصٍ  خالل من سلو   .)٣١ :٢٠٠٤حمزة، (ح
اتٍ  العميلالنمذجة لمساعدة  وتستخدم  خاللمن المخاوف من  فيها أو التخلصِ  مرغوبٍ  في تحقي استجا

ن أن مشاهدة سلوك شخص آخرَ  م مشاهدة نموذج واقعي للسلوك، و   نماذجَ  خاللِ ، أو من تكون 
ةٍ  تو ن استخدامُ لذلك السلوك العميل، أو يتخيل أو مسجلة على أشرطة م م ةه الطرقة هذ ، و  اإلرشاد

ة ثير من  والعالج التمع  ةو  المش ة واالجتماع ة واالنفعال ات النفس : ٢٠٠٣، الخطيب(  االضطرا
٣٨٦(.  

  :  أنواع من النمذجة وهي هناك عدةُ  و
 قوم النموذجُ  :ةالنمذجة الح مُ  حيث  ات المستهدفة بوجود الشخص الذ يراد تعل ة السلو ه تلك بتأد

ات، وفي هذا النوع من النمذجة  ةُ طلَ ُ  الالسلو ات النموذج و إنما مجردُ  ب من الشخص تأد  سلو
 .مراقبتها فق

 ة النمذجة الرمز سمى  مشاهدة سلوك النموذج من  : النمذجة المصورة أو ما  قوم المراقب  وفيها 
 .أخر  أو أ وسائلَ  األفالم خالل

  ة النموذج فق ،  خالفاً  :ةالمشار خاللالنمذجة من مراق قوم فيهما الفرد  قين التي  للنوعيين السا
ة نموذج حي أوالً  مراق قوم الفرد  ة  ففي هذا النوع  قوم بتأد ةثم  ع النموذج االستجا ، مساعدة و تشج

ةَ نه يؤد إف و أخيراً    ).٢٢٧: ٢٠٠٣، ٢ بالخطي ( مفردة االستجا
قي والمضمونُ  ة؛ عرُض لهذه ا التطب ات  من خالل القصص أو قراءةُ  نماذجَ  لفن عض الشخص اة  سير ح

ة على  المهمة، وعرُض  ات اإليجاب ات  CDمجموعة من السلو م المتدرات أساليب وسلو من أجل تعل
النموذج وتقليده ة عن طر االقتداء    .النمذجة السو
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 مات ة التعل   :" النفس مع الداخلي الحوار " الذات
قوله الناُس  و يهتم هذا النموذجُ     ذلك فإنّ  ألنفسهم ودورِ  ما  هم، و محور  هذا الحديث في تحديد سلو

ل ضمني، األمرُ  ش قولها المسترشد لنفسه، وذلك  اء التي  ز على تغير األش الذ ينتج عنه  اإلرشاد ير
اتٌ  ةٌ  وانفعاالتٌ  سلو ف فةبدًال من السلوك واالنفعاالت غير المت تك ذلك فإن العالج ينصب على . ك و

ة التي يواجهونها  مات الذات ، ( تعديل التعل   ).١٣٩- ١٣٨: ١٩٩٦الشناو
صورةٍ  ة  مات الذات ادلة مماثلةٍ  وتعمل التعل ة المت مات الشخص مات  ؛لتلك التي تعمل بها التعل فالتعل

طها الطفلُ  ستن ار التي  مات الك ة مشتقة من تعل ستخدمها في ض  الذات ة ثم  صورة تراكم حفظها  و
ه   ).١١٨: ١٩٩٠اترسون، ( سلو

ة على ما يلي مات الذات عتمد أسلوب التعل   :و
مات للذات -١ م التعل ه عن طر التحدث إلى   :تقد حيث يتدرب المسترشد من خاللها على ض سلو

ة، ثم يتحدث إلسلوَ  ينظم له المرشدُ  واآلخرن،  ة ه في البدا ى نفسه، وتكون المحادثة في البدا
صوت داخلي غير مسموع صوت خافت، ثم  شجع المسترشد نفسه بنفسه . صوت مرتفع، ثم  و

عزز سلوَ  قصده  الفرد عن نفسهحدث يته بذاته، وعادة عندما و أخذ الحديث صورًا عدة، وما 
أخذ صورةَ  ة هو هذا النوع من حديث الذات الذ  مات الذات والتوجيهات  الحديث والحثَّ  التعل

، ( والطلب   ). ٢٠٦- ٢٠٤: ١٩٩٦الشناو
ة -٢ ة وتوَص :  المالحظة الذات ة الذات المراق أنها الحضورُ أو ما يدعي  الواعي والدقي للسلوك الذاتي  ف 

قة   .للشخص بناًء على الخبرة السا
ة -٣ عة الذات مُ  :المتا ة تميزة، أو ما يدعى التقو فعله  الذاتي وهو استجا مضاهاة أو مقابلة بين ما 

ة  ين التغذ بير بين معايير األداء و ان هناك تقارب  ه عمله، وٕاذا  غي عل ان ين الشخص و بين ما 
  .الراجعة فسوف ينتج عن ذلك الرضا عن السلوك الذاتي

ز الذاتي -٤ مُ : التعز اعد السلوك عن معايير األداء، والتدع تج عنه الموجب للذات ين يرت بدرجة ت
انت المعايير غيرَ  االستمرارُ  مستوفاة فإنه يبدأ في سلسة من  في السلسلة المتقطعة للسلوك، فإذا 

ح الخطأ  ات تهدف إلى تصح ، ( السلو   ).١٩٨، ١٩٦: ١٩٩٦المرجع الساب
ن م ما اتجاه خالل من االستفادةُ  و اوم  في البرنامج الحالي  ن   : يلي م

ة المجموعة عضوات  تدربُ  - ارات والوعي التعرف على التجرب ةالذات الع   .ة السلب
احثة تقوم -   . المناسب السلوك بنمذجة ال
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ة المجموعة متدرات تقوم - ة في المستهدف، السلوك أداء ذلك عد التجرب   تعطي بينما ذلك يتم البدا
ما النفسه ةَ ِت التعل ين بينها سراً  بترديدها ذلك ون  ذلك عد ثم ،عالٍ  صوت المناس إلى أن  ،نفسها و

مُ  يتحول الكالم إلى حديث داخلي موجهٍ    .ها للمتدراتللذات من خالل األنشطة والمهارات التي يّتم تعل
 صار و الوعي لة االست  :المش
صارُ  و الوعي رعتبَ     ات من االست ة العمل  شعر عندما فالفرد السلوك، تغيير في المهمة المعرف

لته ر مش ف ة الٍة طرق فيها و ًا اضط أكثرَ  يجعله ذلك نإف عقالن أتي ،اً وقلقرا  حيث المرشد دور و
اً  أكثرَ  ون  أن على المسترشدَ  ساعد ص و وع لته ارًا است نَ  حتى مش ه وتعديل تغيير من هم  سلو

ارةٌ  فهي المضطرب، ة عن ع ة عمل اب حول توع ة األس ف لة مع التعامل و  . المش
ة هذهو  ةحلّ الت النظرة في الفن ة في تغيير إحداث أساس على تقوم يل صار طر عن األنا بن  االست

ة للمواقف بوتةً  انت التي االنفعال ة وذلك للصراع، دةً مولِّ  انت والتي ،حل  غير من م  الفرد ثِّ ح و بتوع
الِ  الصراعات، مواجهة على اس، ( جديد من هنفوذَ  عيد المقاومة لكي وأش   ).٢٣٠: ١٩٩١ع
 العصف الذهني :  
ادلها بين أعضاء أنه " ف الذهني العُص ُعرف     ار وت ح األف ح الفرصة إلى توض نشا جماعي يت

ار  عث منها األف طلقها الشخص األول الشرارة التي تن رة التي  ل الف الجماعة الواحدة حيث تتش
م هائل  ة إلى  رة إلى أن يتم التوصل في النها رة الف المتالحقة من قبل األشخاص اآلخرن، إذ تولد الف

ار لة المطروحةمن األف قصد حل المش   )١٤٨: ٢٠٠١األحمد، (" ، 
قي ة؛ في جلسات التدرب على  والمضمون التطب الت من خالل طرحِ  حلّ لهذه الفن مجموعة من  المش

مِ  اة المتدرات وتقس ة في ح الت الواقع ار  منهن توليدَ  صغيرة والطلبِ  هن إلى مجموعاتالمش األف
ار لّ حل) الكم قبل الكيف( والبدائل م على األف الت مع ضرورة تجنب النقد والح   .تلك المش

ة لة التال م المش ة العصف الذهني من خالل تقد عمل احثة    :وقامت ال
لٌة في توفر المال الكافي لدفع أجور العمال، إذ لو دفع أجورهم سُضَطرُّ  ه مش صاحب مصنع لد

طالة،  التالي سيتعرض العماُل لل لة؟ إلغالق المصنع و ن حّل هذه المش م   يف 
لة احثة من المتدرات توليد أكبِر قدر من البدائل التي تسهم في الوصول إلى حّل للمش   .ثم تطلب ال
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 ز   :التعز
ات العالج  التعززُ  دُّ عَ     عتبر من أكثر فن ة استخدامًا وتأثيرًا على السلوك، و ات اإلرشاد من أكثر الفن

ي استخدامًا وخاصة في المجال المدرسي والترو وتتلخص طرقتُ  افآتٍ السلو م م أو معززات  ه في تقد
ة لد المتدرب ات اإليجاب ة السلو   ).١٧٠: ٢٠٠٨طرس، ( رمزة أو تعزز معنو بهدف تقو

قي ةُ  والمضمون التطب ة؛ تقو حدوثه في المستقبل من  حدوث سلوك معين أو تكرارُ  أو إضعافُ  لهذه الفن
ة   .خالل مجموعة من المعززات المعنو

عدحلّ مر -٣ اس ال   :ة الق
عد في الجلسة األخيرة من جلسات البرنامج اإلرشاد    اس ال اسِ  ؛تم تطبي الق  حيث تم تطبي مق

ة على الكفاءة  ة المدر ة متدراتالذات احثة مع المتدرات ومناقشتهن المجموعة التجرب ذلك تحدثت ال  ،
ها في أثناء جلسات التدرب، من خالل مقارنة نمن البرنامج، واألهداف التي أنجزْ في مد استفادتهن 

، مع إ عد اس ال اس القبلي، ونتائج الق ارهننتائج الق عد  خ عهن )شهر(بتحديد جلسة  ، إضافة إلى تشج
ا ما جر تطبيعلى ممارسة هذه المهارات في ح ة،  ة تهن اليوم ة المدر اس الكفاءة الذات على أفراد  مق

طة في اليوم التالي ال   .نتهاء البرنامجالمجموعة الضا
احثة  ذلك قامتِ  م النهال راء المجموعة ائي للبرنامج من خالل االستماع آلفي الجلسة األخيرة بإجراء التقو
ة  ة عن البرنامج، التجرب ة والسلب لٌ ومالحظاتهن اإليجاب منهن أنه  والتعرف إلى الفوائد التي تر 

ةحصلن عليها من التدرب على برنامج تحسي ةٍ  استمارةِ  وقد تم توزعُ . ن الكفاءة الذات م  شاملةٍ  تقو
مَ ( تتضمن  ات المدرة، بيئةَ  تقو ه التدرب، ومجاالتِ  التدرب، مجاالتِ  فا م ف انظر الملح ) التقو

  )١٦(رقم
اس حلّ مر -٤  :المؤجلة الق

احثةُ  قامتَ  ة  )عد شهر( ال اس على المجموعة التجرب من انتهاء تنفيذ البرنامج بإعادة تطبي أدوات الق
ة البرنامج في تحقي األهداف المرجوة منه   .بهدف التحق من مد استمرار أثر فاعل

م-٥ ب البرنامج تقو  :ونتائج التدر
م هو الكشفُ  إنَّ  ة التقو عة  الهدف من عمل ات والوسائل والطرائ المت ات والفن ة التدر عن مد فاعل

م البرنامج في  ،في التنفيذ ومد نجاح البرنامج في تحقي األهداف التي وضع من أجلها، وقد جر تقو
س المستخدمة في ا ضوء نتائجِ  اس القبليتطبي المقاي حث وذلك من خالل الق اس ل عد  والق  ال
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اس  صحَ : من خالل الواجب المنزليذلك  المؤجلوالق ان  احثة  المنزليُ  ح الواجبُ حيث  من قبل ال
ام المجموعة وتجر مناقشتُ  احثة مع تقدم الجلسات ق ل جلسة، وقد ظهر لل ة  ه مع المتدرات في بدا

ل صح ش ة  اتها المنزل ل جلسة،  ح واستفادتهن منها، إضافةً بواج م خاصة  إلى تطبي استمارة للتقو
قها في الجلسة األخيرة من  م البرنامج التي جر تطب   .البرنامجواستمارة تقو

 :األنشطة المستخدمة في البرنامج-٦
احثةُ  تِ قامَ  ة لبتطبي مجموعة من األنشطة  ال   :وهيتمارسها المتدرات ضمن الجلسات اإلرشاد

ات المشهورة مجموعةٌ  -  عض الشخص ل المخترع  من القصص والمقاالت عن سير  ــ سيرة أحمد زو
 .العالمي

عض المهارات -    .مقطع الضفدع الفائز مشاهد فيديو قصيرة للتدرب على 
استخدام مجموعة من القصص -  احثة  ةُ وهدفُ  ،وقد قامت ال ارٍ  ها من ذلك تنم ةٍ  واعتقاداتٍ  أف  لد إيجاب

ةُ  الت لديالم حلّ تأكيد الذات و  مهارةِ  المتدرات، تنم ار هن، ش احثة بدور القصة في تعديل أف لقناعة ال
ة  ات اإليجاب احثة أن تكون . ما تمتلكه القصة من إثارة وتشوالمتدرات نحو السلو وقد راعت ال

اتُ  واضحةَ  صصالقص رة وشخص اإلضافةها تتّ الف ساطة  الوضوح وال ةً  سم  للهدف  ألن تكون مناس
احثة من إحد القصص قصة  .الذ وضعت من أجله الرجل الذ   Steve Jobsوقد عرضت ال

 .ألهم العالم
ة منها وقد احتاجتِ  عض األدوات في أثناء الجلسات اإلرشاد احثة إلى   :ال

o  ٌة نشرات ف   .تثق
o  ٌات الناجحة في المجتمع مقاالت عض الشخص  .مطبوعة عن سير 
o عض اس ةCDالـ تخدام  مبيوتر، جهاز داتا شو، سبورة للكتا  .، جهاز 
o  األلوان واألقالم والورق المقو  عُض. 
o اميرا. 
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  .عرض لجلسات البرنامج -اً ثالث
تضمن عنوانَ : يوضح الجدول األتي ة وموضوعَ  عرضًا لجلسات البرنامج، و  ها،ها، وترتيبَ الجلسة اإلرشاد

اتِ   .هاها، وأدواتِ وتقن
  )٦(الجدول 

ع الزمني لجلساته   محتو البرنامج والتوز
ن  عناو
  الجلسات

الجلسة 
خ  والتار

ات  أهدافها  األدوات الفن
جلسة 

اس  الق
 القبلي

م  جلسة تقو
 قبلي

حث اس ال ار ، بهدف تطبي مق اخت
حث طة لعينة ال ة والضا  .العينة التجرب

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ
 ـــــ

اس الكفاءة  مق
ة ة المدر   الذات

ة  التمهيد
التعارف ، (

ف  التعر
 )البرنامج

  األولى
٢٠١٦-١- ٢٤ 

احثة وعضوات  التعارف بين ال
فاق على قواعد الجلسات المجموعة، واالتّ 

ة العقد  تا ، والتعرف و اإلرشاد
البرنامج وأهدافه، و التعرف على 

 .توقعات المتدرات من البرنامج

ة،  المناقشة الجماع
  .الحوار، التعزز

 
طاقات من 
 ، الورق المقو

  .أوراق ، أقالم
 

مفهوم 
الكفاءة 
ة  الذات
ة  المدر

وأهميتها 
اب  وأس

 تدنيها

ة   الثان
٢٠١٦-١- ٢٦ 

ة  عرفُ ت مفهوم الكفاءة الذات المتدرات 
اب تدنيهاوأهميِ  ينُ . تها، وأس  وتم

المتدرات من معرفة المهارات التي 
ة  تعمل على زادة مستو الكفاءة الذات

ة  .المدر
فاءتهن   م المتدرات لمستو  تقي

 .بذاتهن

ة ، المناقشة الجماع
ح  والحوار، التوض
والتساؤل، الواجب 

 .المنزلي

أوراق، سبورة، 
أقالم، جهاز 

 .مبيوتر

 حلّ مهارة 
الت  ١ المش

  الثالثة
٢٠١٦-١- ٢٨ 

ات على الخطوات  أن تتعرف الطال
لة وتعرفها، وأن  الخاصة بتحديد المش

التِ رفْ يتعّ  اغة مش  هن بدقةٍ ن على ص
 .  ووضوحٍ 

 

المناقشة،  
 ،التعزز

صار  االست
لة ، واجب المش

 .منزلي

، أوراق، السبورة
، جهاز أقالم

داتا شو، عرض 
power point.  
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 حلّ مهارة 
الت    ٢المش

عة   الرا
٢٠١٦-١- ٣١  

   
ات على مفهوم توليدِ   أن تتعرف الطال

تسبْ   .ن مهارة توليد البدائلالبدائل، و
البدائل،  ذلك يتعرفن على مفهوم موازنةِ 

تسبن    .مهارة موازنة البدائلو
  

المناقشة، 
صار  التعزز،االست
لة، العصف  المش
الذهني، الواجب 

  .المنزلي

السبورة،أوراق، 
  .أقالم

 حلّ مهارة 
الت    ٣المش

  الخامسة
٢٠١٦- ٢-٢  

خاذ القرار في على مهارة اتّ  التعرفُ 
مُ  ار البديل األنسب، تقي ممارسة  اخت

ات لمهارة  ة  حلّ الطال الت في نها المش
  .التدرب

المناقشة،  
صار  التعزز،االست

لة، الواجب  المش
  .المنزلي

أوراق،  السبورة،
  .أقالم

  

مهارة العزو 
  السببي
 النجاح( 
  )والفشل

  السادسة
٢٠١٦- ٢-٤  

استقصاء أنما العزو السببي لخبرات 
  .النجاح والفشل لد المتدرات

 عزون إليها التي العواملهن وعي وزادة
 عن الحديث خالل من نجاحهن وفشلهن

ة خبراتهن  واالستماع لخبرات الشخص
التهن ذلك تدرب المتدرات على . زم

العزو الداخلي لرفع مستو اإلحساس 
ة لديهن ة المدر   .الكفاءة الذات

النمذجة،المناقشة 
ة، التعزز،  الجماع
الواجب المنزلي،  

ة ف   .نشرة تثق

السبورة، أوراق 
أقالم، تشرة 

ة ف   .تثق

ب على  التدر
ير  التف
 ١ العقالني

عة    السا
٢٠١٦- ٢-٧  

ة لد  تحديدُ  ة السلب الجوانب المعرف
أنفسهن،  فُ المتدرات، والتعرّ  عليها 

يرهن وٕادراكُ  هن للعالقة بين طرقة تف
فاءة  ذواتهن  وٕادراكهن لمستو 

  وتحصيلهن العلمي
ير  ذلك تدرب المتدرات على التف

ار، ( العقالني من خالل الر بين األف
الفرصة لهن  ، وٕاتاحةُ )كالمشاعر، السلو 

م  م إعادة التقي ممارسة تعل ام  للق
ة للمعتقدات غيرِ    .الواقع

النمذجة، المناقشة 
ة، التعزز،  الجماع

 الواجب المنزلي
أوراق، أقالم، 
نموذج العالقة 
ار  بين األف

والمشاعر 
A,B,C(والسلوك

.(  

ب على  التدر
ير  التف

  الثامنة
٢٠٦- ٢-٩  

المواقف أو العالقات و  يلُ حلّ ت
الت التي يوجهنها، تحديد المواقف  المش

النمذجة، المناقشة 
ة  ة، التغذ الجماع

  أوراق، أقالم،
يل حلّ وذج تنم
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و الخبرات التي تؤد إلى االعتقاد   ٢ العقالني
ة،  فاءتهن الذات والتدرب على بتدني 

ة حلّ مهارة ت ار الالعقالن يل األف
 .وخطوات تغييرها

الراجعة، الواجب 
 .المنزلي

 المواقف

ب على  التدر
ير  التف
 ٣ العقالني

  تاسعةال
٢٠١٦-٢- ١١ 

عةُ  على مهارة اكتشاف  التدربِ  متا
ة ار الالعقالن . وتحديد وتفنيد األف

ة والتمييزِ  ار السلب قة( بين األف ) المع
ار  ة والتدرب على األف ار اإليجاب واألف

ة ة ودحض السلب   .اإليجاب

المناقشة النمذجة، 
ة، التعزز،  الجماع

 الواجب المنزلي
، أوراق ، أقالم

نشرة  سبورة،
ة ف   .تثق

مهارة حديث 
الذات 

  اإليجابي
  

  العاشرة
٢٠١٤-٢- ١٤  

 وتمارس المتدرات مهارةَ أن تدرك 
ام  الحديث اإليجابي مع الذات قبل الق

  .السلوك
ة  والتدربُ  على إدراك الجوانب اإليجاب

 .في الذات
الحديث  استبدالُ  الحديث السلبي 

النفس   .اإليجابي الفعال لتعزز الثقة 

ة،   مات الذات التعل
النمذجة، لعب 
الدور، المناقشة، 
التعزز، الواجب 

  .المنزلي

وراق، سبورة، أ
أقالم، جهاز 

مبيوتر، 
CD، نشرة

ة ف   ،تثق

ب على  التدر
مهارة تأكيد 

  الذات
١  

ة عشر    ةالحاد
٢٠١٦-٢- ١٦  

 فُ على مهارة تأكيد الذات والتعرُّ  التدربُ 
ات العدوان ة، على االستجا ة، والسلب

ات الكفاءة   .واستجا
أن تكتسب المتدرات الوعي في 

ة وغيرِ  ّاتهن التأكيد   .التأكيدّة سلو

النمذجة، لعب 
لدور المناقشة ا

ة، التعزز ، الجماع
  .الواجب المنزلي

سبورة، أوراق، 
  .أقالم

  

ب على  التدر
مهارة تأكيد 

  الذات
٢  

ة عشر    ةالثان
٢٠١٦-٢- ١٨  

ر مهارات المتدرات في الدفا عن  عتطو
طرقة ال تتعارض  حقوقهن واحترامها 

 .اآلخرن وحقوقَ 
ارات اإلوالتدر  ة ب على الع يجاب

ة ارات السلب ة بدل الع مساعدة  .التأكيد
ات  التمييز بن المعتقدات  علىالطال

ارات  ة والع ة وغير العقالن العقالن
ة التي تمنعهن من التأكيد ة السلب   .الذات

النمذجة، لعب 
الدور المناقشة 
ة، التعزز  الجماع

  .، الواجب المنزلي

سبورة، أوراق، 
  .أقالم
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ب على  التدر
مهارة تأكيد 

  الذات
٣  

  ةالثالثة عشر 
٢٠١٦-٢- ٢٣  

ون زادة عدد وأنواع  المواقف التي 
نًا والتقليل اإليجابي مم فُ فيها التصرُّ 

ات التي ت اراتٌ من المناس  حدث فيها انه
ةٌ  ةٌ  أو تصرفاتٌ  سلب  .عدوان

في  )ال(مساعدة المتدرات على قول
مُ المواقف التي تتطلب ذلك مهارة  ، تقي

  .تأكيد الذات

النمذجة، لعب 
الدور المناقشة 

ة، التعزز   .الجماع
سبورة، أوراق، 

استمارة  .أقالم
م مهارة تأكيد  تقي

  الذات

م  التقي
عد   ال

عة  عشرة   الرا
٢٠١٦-٢- ٢٨  

ص جماعي لما تمَّ  في  مراجعة وتلخ
جلسات البرنامج من مناقشات وتمارن 

ة ات منزل   .ومالحظات وواج
ع  المهارات االلتزام المتدرات على تشج

 .البرنامج أثناء هالمُ تعُّ  مَّ ت التي
حث على العينة بهدف  س ال تطبي مقاي

عد م ال   .التقي
اع و مالحظات  فُ التعرُّ  على انط

مُ  البرنامج،  المتدرات حول البرنامج، تقي
  .اإلنهاء

، الحوار، المناقشة
 .التعزز

  
م  استمارة التقو

الكفاءة النهائي، 
ة ة المدر   .الذات

م  التقي
  المؤجل

  

  عشرة الخامسة
٢٠١٦-٣- ٢٨  

ة البرنامج  ُ التحقُّ  من استمرارة فاعل
عة عد فترة المتا   .اإلرشاد 

اس تطبي حث مق  متدراتعلى  ال
طة ة والضا عد  المجموعتين التجرب

 .هاء البرنامجتمن إن شهرٍ 

الحوار، المناقشة، 
  التعزز

ة  الكفاءة الذات
ة  المدر
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ات التي واجهت -ًا ثالث احثة أثناء الصعو   :تطبي البرنامج ال
حث إال في حصص  - احثة بتطبي أدوات ال ة والرسم والفرصة( عدم السماح لل  )الراضة والمعلومات

ة في مدينة حماةالر  تاب تسهيل مهمة من مديرة التر م   .غم من تقد
عد الدوام المدرسيعدم موافقة األهالي إلحاق بناته - البرنامج  البرنامج أثناء الدوام  ، فتم تطبين 

 .المدرسي
ةٍ  ر وسائلَ توفَّ  ة صعو - ةجهاز داتا شو واللنجاح العمل من  أساس  .طاقة الكهرائ

ع    احثةالعوامل التي ساعدت  -ًا را   :البرنامججلسات على تطبي ال
ات المستخدمة مع نشاطات البرنامج الذ أبدته المتدراتُ  اإليجابيّ  التفاؤلُ  - ات وتنفيذُ  ،والفن هن للواج

ة  .المنزل
القواعد واألسس التي جر االتفاق عليها في  حرُص  - ة على االلتزام  ع متدرات المجموعة التجرب جم

 .الجلسة األولى
عُ  الثقة واأللفة جوَّ  - م والتشج ه النقد أو التقو  على التعبير عن المشاعر من قبل المتدرات دون توج

سر ساعد على تنفيذ البرنامج  .ب
ةهذه العوامل جمُ  ع متدرات المجموعة التجرب ة الفاعلة من قبل جم   .عها قد ساعدت في زادة المشار

ة المستخدمة: خامساً    :األساليب اإلحصائ
اخ، و - رون ا بيرسون   Sperman- Brawonبراون  -سبيرمان معادلة ألفا  لحساب  ُمعامُل، وارت

الت يد الذات وحل المش ة وتو ة المدر  .العالقة بين الكفاءة الذات
ار - ة" ت"اخت طة والتجرب  .ستيودنت للعينات المستقلة لدراسة الفروق بين المجموعة الضا
ار - طة لدراسة الفروق في المجموعة التجرب" ت"اخت عد (  ةستيودنت للعينات المترا قبل تطبي البرنامج و

قه عدهتطب طة قبل تطبي البرنامج و ة ) ، ودراسة المجموعة الضا ولدراسة الفروق في المجموعة التجرب
 .من تطبي البرنامج) شهر(عد

استخدام مرع إيتا - احثين بإيجاد داللة الفروق بين المجموعات : حجم تأثير المعالجة  عض ال تفي 
ة للفرق بين مجموعتين أو أكثر ل ة الفروق؛ وٕانما هناك أمور أخر والداللة اإلحصائ ان أهم ة لب اف ست 

ن أن يترتب عن معرفة ذلك الفرق بين  م ار مثل حجم ذلك الفرق وما  عين االعت يجب أن تؤخذ 
اإلضاف ار  عين االعت ة يجب أن تؤخذ  مة العمل فضل حساب  ةالقرارات، فالق ة؛ لذا  إلى الداللة اإلحصائ

التالي فال بد من حساب ) Effectsize(حجم التأثير  انًا، و ة قد تكون مضلِّلة أح أ أنَّ الداللة اإلحصائ
ح مقدار تأثير المتغيرات المستقلة في  ِّ تجرة، فأحجام التأثير توضِّ م نتائج أ حجم التأثير عند تقو

ح ذلك، ولهذا فإنَّ حجم التأثير  ة ال توضِّ عة، بينما الداللة اإلحصائ مل المتغيرات التا هو الوجه الم
ة   ).٧٧-٧٦: ٢٠٠٦الدردر، ( للداللة اإلحصائ



 

بي وٕاجراءات الفصل الخامس                              ه التجر   تطبي البرنامجالعمل ش

١٠٩  

 
الك  - ـــ  ة البرنامج المقترح) Blake( معادلة الكسب المعدل لــ  .لحساب فعال

ة الكسب المعدل       ص –س +      ص -س  = نس
  .متوس درجات أفراد العينة في التطبي القبليعلى )س:  (حيث يدل الرمز   د ـ س             د                                     
عد) ص(                      .على متوس درجات أفراد العينة في التطبي ال

اس ) د(                     ة للمق ، ( الدرجة النهائ   ).١٥٤: ٢٠٠٣المحرز
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  الفصل السادس
حث   مناقشتهاتحليلها و  و عرض نتائج ال

  .تمهيد
  

ة األولىالنتائج الم - الفرض   .تعلقة 
 

ة النتائج المت - ة الثان الفرض   .علقة 
 

ة النتائج المت - الفرض   .الثالثةعلقة 
 

ة البرنامج المقترحالسؤال المتعل  -   .فعال
  

حث - احثة على نتائج ال   .تعقيب ال
 

حث - ات ومقترحات ال   .توص
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  ادسالفصل الس
حث وتحليلها ومناقشتها   عرض نتائج ال

   :تمهيد
انات وعرض   ما يتضمن هذا  في هذا الفصل وصفًا لنتائج التحليل اإلحصائي للب الوصف الفروض، 

حث ال ات المتعلقة  قة واألدب   .عرضًا وتفسيرًا للنتائج في ضوء الدراسات السا
ة    : األولىالفرض

ة بين متوس درجات داللةٍ  ذاتُ  توجد فروقٌ ال  ة و متوس درجات  أفراد إحصائ ب المجموعة التجر
ة في أفراد  ة المدر اس الكفاءة الذات طة، على مق اس ا(المجموعة الضا عدالق عد تطبي ) ل

  .البرنامج اإلرشاد
احثةُ   ة؛ قامت ال ة، أفراد المقارنة بين متوسطات درجات  للتحق من صحة الفرض المجموعة التجرب

ةأفراد ومتوسطات درجات  ة المدر اس الكفاءة الذات عد على مق اس ال طة في الق  ؛المجموعة الضا
ار استخدام اخت انتِ للفروق بين ) ت(وذلك  ما هي  النتائجُ  متوسطي درجات العينات المستقلة، و

  :اآلتي في الجدول موضحةً 
  )٧(جدول 
ة بين درجات  ة ومتوس درجاتأفراد فروق المتوسطات الحساب ب  أفراد المجموعة التجر

ة ة المدر اس الكفاءة الذات عد على مق اس ال طة في الق   المجموعة الضا
عاد اس  األ المتوس   العدد  الق

  الحسابي
االنحراف 
ار    المع

درجة 
ة   الحر

مة ت مستو   ق
  القرار  الداللة

عد  ال
  االنفعالي

ة ب دال   ٠,٠٠٠  ٧٬٩٩-   ٢٦  ٣,٦٢  ١٦,٨٥  ١٣  تجر
اً  طة  إحصائ   ٣٬٣٣  ٦,٣٣  ١٥  ضا

عد  ال
  االجتماعي

ة ب دال   ٠,٠٠١  ٣,٧٥-   ٢٦  ٢,٨٦  ١٨,٧٧  ١٣  تجر
اً  طة  إحصائ   ٤,١٨  ١٣,٦٠  ١٥  ضا

عد الثقة 
  الذات

ة ب دال   ٠,٠٠٠  ٤,٠٩-   ٢٦  ٣,٦٣  ٢٠,٩٢  ١٣  تجر
اً  طة  إحصائ   ٣,٦٥  ١٥,٢٧  ١٥  ضا
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مي عد األكاد ة  ال ب دال   ٠,٠٠٥  ٣,٠٩-   ٢٦  ٢,٥٣  ١٩,٦٢  ١٣  تجر
اً  طة  إحصائ   ٣,٤٨  ١٦,٠  ١٥  ضا

عد اإلصرار 
  والمثابرة

ة ب دال   ٠,٠٠٠  ٧,٩٧-   ٢٦  ٢,٩٤  ١٧,٧٧  ١٣  تجر
اً  طة  إحصائ   ٣,٣٤  ٨,٢٠  ١٥  ضا

عد ثقة 
ن   اآلخر

ة ب دال   ٠,٠٠٠  ٥,١٠-   ٢٦  ٢,٧١  ١٩,٢٣  ١٣  تجر
اً  طة  إحصائ   ٢,٨٢  ١٣,٨٧  ١٥  ضا

عد المعرفي ة  ال ب دال   ٠,٠٠٥  ٣,٠٨-   ٢٦  ٣,٣٢  ١٦,٧٧  ١٣  تجر
اً  طة  إحصائ   ٤,٩٩  ١١,٧٣  ١٥  ضا

ة ة  الدرجة الكل ب دال   ٠,٠٠٠  ٧,٤-   ٢٦  ١٤,٦٤  ١٢٩,١٧  ١٣  تجر
اً  طة  إحصائ   ١٥,٧١  ٨٥,٠٠  ١٥  ضا

  :  تشير نتائج الجدول الساب إلى
ة بين متوسطات درجات فروقٌ  وجودِ    طة( المجموعتين أفراد ذات داللة إحصائ ة والضا في  )التجرب

ة، عاد وفي الدرجة الكل ع األ ة جم ة المدر اس الكفاءة الذات عد على مق اس ال أفراد لصالح  في الق
ة؛ ُ  بلغَ  حيثُ  المجموعة التجرب ة  المتوس ، بينما بلغ درجة )١٢٩,١٧(الحسابي للمجموعة التجرب

طة  المتوس الحسابيُّ    .درجة )٨٥,٠٠(للمجموعة الضا
ة و ( وللتأكد من داللة الفروق بين المجموعتين  طةالتجرب ، استخدمتِ ) الضا عد اس ال احثة  في الق ال

  :اآلتيإيتا لحساب حجم األثر وف الجدول  مرعَ 
  )٨(جدول ال

ع إيتا لداللة الفروق بين متوسطات درجات  اين وقفًا لـــ مر طة أفراد تحليل الت المجموعة الضا
عد أفراد درجاتومتوسطات  ة في التطبي القبلي و ال ب   المجموعة التجر

مجموع   
عات  المر

درجة 
ة  الحر

متوس 
عات مة ف المر  الداللة ق

  
الدرجة 
ة   الكل

  ٠٬٠٠٠  ٥٤,٧٩٢  ٦٩٢١,١١٨  ٣  ٢٠٧٦٣,٣٥٥  بين المجموعات
  ١٢٦,٣١٧  ٥٣  ٦٦٩٤,٧٨ ضمن المجموعات

    ٥٦  ٢٧٤٥٨,١٤٠ الكلي
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مةَ    اً  لةٌ دا) ف( يبين الجدول الساب أن ق شير إلى ، )٠,٠٥(عند مستو داللة  إحصائ وجود وهذا 
ة عائدة للمتغير المستقل  فروقٍ  بين ) برنامج اإلرشاد الجمعي في تحسين الكفاءة( ذات داللة إحصائ

طة( المجموعتينأفراد متوسطات درجات  ة والضا ة  )التجرب اس الكفاءة الذات عد على مق اس ال في الق
ة ةأفراد لصالح   المدر   .المجموعة التجرب

ة للفرق ب    ار الداللة اإلحصائ اعت ان أفراد ين و ًا لب اف س  ة الفروق، تم حسابالمجموعتين ل  أهم
ع ) البرنامج اإلرشاد( حجم األثر للمتغير المستقل  ة( على المتغير التا ة المدر وفقًا ) الكفاءة الذات

مة تدلُّ  درجة )٠,٨(لمرع إيتا وقد بلغ  ير مرتفع، للمتغير المستقل على المتغ تأثيرٍ  على حجمِ  وهذه الق
ع    التا

التالي ترفَ  ة و ة البديلة والتي تنصض الفرض   :ونقبل الفرض
ة بين متوس درجات  توجد فروق ذات داللةٍ  ة و متوس درجات أفراد إحصائ ب أفراد المجموعة التجر

ة في  ة المدر اس الكفاءة الذات طة، على مق اس (المجموعة الضا عدالق عد تطبي البرنامج ) ال
  .اإلرشاد

  : المناقشة
ة خضعت للبرنامج ُتعزَ  اته المختلفة، فالمجموعة التجرب فن  هذه النتيجة إلى تطبي البرنامج اإلرشاد 

 ِّ طة دون أ قيت المجموعة الضا ، بينما    .إرشاد تدخلٍ  اإلرشاد
ة لتفاعل البرنامج فرصًا إيجا ولقد وفرّ  ة ومناس ت المتدالمتدرات، و ب رات في البرنامج بنشا ولم شار

التٍ  نَّ  لعب الدور و مستق ات البرنامج  النمذجة، أسفرت جلساته  للمعلومات النظرة؛ فمن خالل فن
ة في األنشطة على ة الجماع   .زادة اإلحساس بروح الجماعة والمشار

د نتيجةَ و  ة  تؤ د أنَّ  صدقَ هذه الفرض اندورا التي تؤ ون  الطالَب  نظرة  ة  فاءته الذات عتقد في  الذ 
مُ  امَ تح ع الق ستط ع ناألعمال دون االعتماد على اآلخر  بإنجازِ  ه المدرك في أنه  ستط ، وأن الفرد ال 

اره واعتقا درك جيدًا أن الذ يوجهه هو أف االعتماد على ذاته، و صل إلى ما يرد، إال  داته أن 
ضًا اللجوء إلى تفسير ا ة، وأ ةالمنطق ة  ألحداث في ضوء الخبرات اإليجاب اب داخل وعزو الفشل إلى أس

ان للبرنامج المقترح الدورُ  ما  ة،  عتقدن المؤثر في جعل متدر  وخارج ة   نهنّ أات المجموعة التجرب
  .النجاح قدراتِ  نَ متلكْ 
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شير إلى اتجاهٍ الدرجات في الكفاءة الذ تحسنَ  إنَّ     ة  ة المدر إيجابي وتحسن في إدراك الذات، وتقدير  ات
لٍ  ش عًا لذلك في األداء واإلنجاز العلمي والعملي، حيث تنظر  الذات  إيجابي وزادة فرصة التحسن ت

تفاؤل ل إيجابي و ش ات إلى ذواتهن والعالم والمستقبل  ة  ،الطال ة الشخص المسؤول وهذا يزد إحساسهن 
اتهنتج اتهن في جوانب ح اس . اه سلو ة في الق عني تفوق المتدرات في المجموعة التجرب وهذا بدوره 

ةَ  د فعال ة، مما يؤ اس الكفاءة الذات عد على مق البرنامج اإلرشاد الجمعي واستفادة متدرات   ال
ة من األنشطة والمهارات والخبرات التي تضمنها البرنامج مهارة حل  اكتسابُ  من حيثُ  المجموعة التجرب

ة  ار الالعقالن الت ومهارة العزو السببي و مهارة حديث الذات اإليجابي ومهارة الكشف عن األف المش
ار وٕاحالل أ ة محلهاومهارة دحض تلك األف ة وأكثر موضوع ار منطق ان للبرنامج أثرٌ  ؛ف واضح  لذا فقد 

اب الكامنة وراء ت األس صير المتدرات  ة وما نجم عن األخيرة من نتائج في ت ة المدر فاءتهن الذات دني 
ة ة المتدن ة على الكفاءة الذات ة التعامل مع اآلثار المترت ف ة في مستو مهاراتهن، و   .سلب

ن تفسيرُ  م طة و ضاً  عدم تحسن أداء أفراد المجموعة الضا َ  أ عة العينة حيث لم تتل هذه  في ضوء طب
طة(  المجموعةُ  س بدوره على  ةّ أّ  )الضا ما لم تتعرض أل تأثير خارجي ينع معلومات حول أدائهن، 

قيت توقعاتُ  التالي  ة، و ة للمهمة التال ة ثابتةً التوقعات القبل فاءتهن الذات   .ما هي هن نحو 
ة متدراتِ  نّ ذلك إ اة من  لمواقفَ  أثناء البرنامج في  نْض تعر  المجموعة التجرب تتضـمنه ا اليوميـة ومـالح

ات الت وصعو اتٍ  مهاراتٍ  نماستخدْ و  ،مـن مش ة لديهن وسلو الكفاءة الذات والتي  لتعزز الشعور 
نه نتتلخص في امتالكه ات التي تم المجموعة  متدرات افتقدته وهذا ما من النجاح في ذلك، نللفن
طة، في حينَ  ات لد تـوفّ  الضا ة، فأسهم في تعزز  متدراترت هـذه المهـارات والفن المجموعة التجرب

ة فاءتهن الذات   .اعتقادهن 
طة  أفراد تحسن أداء عدمُ  ذلك قد ُعز  ة  اتِ منخفض المتدراتِ إلى أن المجموعة الضا الكفاءة الذات

ة اتٍ ستخدْ  - المدر ُّ  الةٍ غير فعّ  من استراتيج ة، مثًال أ دث في ح يءٍ ش في التعامل مع المواقف الصع
اته ع التأثير في األمور، وأن العالم من حوله نهوأن ذاتَ  واتهن،في ذ إلى نقائَص  راجعٌ  نح ال  نال تستط

م في األحداث خارجُ  وقعِ ، وتُّ نقدر جهوده طرته الفشل، وأن التح ، وتوقع الفشل ينجم عن ننطاق س
ة  ة  اتٍ فاقد فيها نّ حالة دافع ان في الدافع القدرة، والتوجه الذاتي وهما العنصران األساس لإلحساس 

ة ة الذات   .اإلنسان
،(وتتف هذه النتيجة مع دراسة  ،( و) ٢٠٠٣مقداد ة في وجود فروقٍ  ) ٢٠٠٩البلو  بين في الكفاءة الذات

ة تعز للبرنامج اإلرشاد أفراد طة والتجرب   .المجموعة الضا
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ة    :ةالثانالفرض
ة بين متوس درجات  داللةٍ  ذاتُ  توجد فروقٌ ال   ة في أفراد إحصائ ب اس القبلي(المجموعة التجر ) الق

عد(ومتوس درجاتهم في  اس ال ة )الق ة المدر اس الكفاءة الذات   .، على مق
المقارنة بين متوسطات درجات و   احثة  ة؛ قامت ال ة في المجموعة أفراد للتحق من صحة الفرض التجرب

اس القبلي و  عد على الق اس ال اسالق ة  مق ة المدر ار الكفاءة الذات استخدام اخت للفروق بين ) ت(وذلك 
طةمتوسطي درجات العينات  ما هي موضحة في الجدولالمترا انت النتائج    :اآلتي ، و

  )٩(جـدول
ة بين درجات  ة أفراد فروق المتوسطات الحساب ب اس المجموعة التجر اس القبلي والق في الق

ة ة المدر اس الكفاءة الذات عد على مق   ال
عاد اس  األ المتوس   العدد  الق

  الحسابي
االنحراف 
ار    المع

درجة 
ة   الحر

مة ت مستو   ق
  الداللة

  القرار
عد االنفعالي دال   ٠,٠٠٠  ٧,٨٣-   ١٢  ١٬٧٨  ٧,٢٣  ١٣  القبلي   ال

اً  عد  إحصائ   ٣٬٦٢  ١٦,٨٥  ال
عد االجتماعي دال   ٠,٠٠٠  ٦,٤٢-   ١٢  ٢٬٤٤  ١٣,١٥  ١٣  القبلي  ال

اً  عد  إحصائ   ٢٬٨٦  ١٨,٧٧  ال
الذات دال   ٠,٠٠٠  ٥,٧٠-   ١٢  ١٬٩٨  ١٤,٣٨  ١٣  القبلي   عد الثقة 

اً  عد  إحصائ   ٣,٦٣  ٢٠,٩٢  ال
مي عد األكاد دال   ٠,٠٠٠  ٣,٨٣-   ١٢  ٢,٠٩  ١٥,٦٩  ١٣  القبلي  ال

اً  عد  إحصائ   ٢,٥٣  ١٩,٦٢  ال
عد اإلصرار 

  والمثابرة
دال   ٠,٠٠٢  ٧,٢٤-   ١٢  ٢,٤٧  ١٠,٤٦  ١٣  القبلي

اً  عد  إحصائ   ٢,٩٤  ١٧,٧٧  ال
ن دال   ٠,٠٠٠  ٤,٢٣-   ١٢  ١,٨٩  ١٥,٥٤  ١٣  القبلي  عد ثقة اآلخر

اً  عد  إحصائ   ٢,٧١  ١٩,٢٣  ال
عد المعرفي دال   ٠,٠٠١  ٦,٨٥-   ١٢  ١,٥٠  ٩,٦٢  ١٣  القبلي  ال

اً  عد  إحصائ   ٣,٣٢  ١٦,٧٧  ال
ة دال   ٠,٠٠٠  ١٠,٨٣-   ١٢  ٥,٣١  ٨٦,٠٨  ١٣  القبلي  الدرجة الكل

اً  عد  إحصائ     ١٤,٢٨  ١٢٩,٩٢  ال
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مةَ : تشير نتائج الجدول الساب إلى ة  أن ق عاد وفي الدرجة الكل ع األ من  أقلمستو الداللة في جم
ة؛ ) ٠,٠١( ْ لذلك ترفض الفرض ة بين متوس درجةأّ  أ المجموعة أفراد  نه توجد فروٌق ذات داللة إحصائ

ة قبل عده تطبي البرنامج اإلرشاد التجرب عد و ة  ة لصالح المجموعة التجرب ، والفارق ذو داللة إحصائ
؛ حيث بلغ متوس  عد تطبي البرنامج أفراد درجة تطبي البرنامج اإلرشاد ة  المجموعة التجرب

  .درجة )٨٦,٠٦(، في حين بلغ متوسطها قبل تطبي البرنامج درجة)١٢٩,٩٢(
احثة -  هذه النتيجة دُّ رَ ورما تُ  -   ل متدرةٍ  إلى ما تضمنه البرنامج من مهاراتٍ  - في رأ ال  ساعدت 

، وعرض على تحُّ  يد ة وممارسة السلوك التو ار األمل المسؤول خاصة بها، ومهارات زودت الف
قي  اإلحساسالمتدرات  قة، وقد، وهذا بدوره يزد من فرص نجاحها فقدراتهنالحق اة الحق زت  ي الح ر

ارها  اتجلس يد على السماح للمتدرة على التعبير عن مشاعرها وأف التدرب على مهارة السلوك التو
زت على ا ذلك ر زت على أن تصل المتدرة بذاتها،  ما ر لمساعدة في وآرائها والدفاع عن حقوقها، 

شعر الفردُ  اكتساب نماذجَ  ساهم في أن  الت االتصال مع اآلخرن، وهذا بدوره   تساهم في حل لمش
ظهر  التالي  طمح إلنجازها، و ة له والتي  النس عتبرها مهمة  النجاح في إنجاز الموضوعات التي 

احثة على توفير ردود فعل إيجا مستو مرتفع من تقدير الذات، ةٍ وحرصت ال من ِقبل المجموعة تجاه  ب
فاءة الشخص في الموضوعات  ل متدرة من مبدأ أنّ  ة تجاه  ام اآلخرن وردود أفعالهم اإليجاب أح

ة مع  .المختلفة ُتعتبر األساس في تقدير الذات اإليجابي ،( دراسةوتتف نتيجة هذه الفرض  )٢٠٠٣مقداد
ة في ال )Nota; Soresi,2003(نوتا وسورسيودراسة  يد الذات لتحسين الكفاءة الذات تدرب على تو
ة   .المدر

ة  من شأنها تحسينُ  ممت لمرور الفرد بخبرات نجاحٍ ُص  دورٍ  لعبِ  مواقفَ  وقد وّفر البرنامجُ  الكفاءة الذات
ة ن عزو .المدر م م اإلحصائي المستخدم والتوزع العشوائي ألفراد  ذلك  عة التصم التحسن إلى طب

م التجربي(المجموعات  طة) التصم ضاً  والذ اشتمل على مجموعة ضا د أنَّ ا التحسن  في  ، مما يؤ
ة عود فعًال للمعالجة التجرب ات  ة لد الطال   .مستو الكفاءة الذات

ن عزوُ -  م اتُ  هذا التحسن إلى ذلك و الت، من حيث التدر ، ونهم استفادوا من مهارة حل المش
ة التي نفذت من قِ  ات المنزل الت تساعدهن على رفع والواج بلهن، إضافة إلى أن مهارة حل المش

ةفاءتهن ال ات ة في مواجهة الضغو الح   .ذات
الت يتضمنُ  حلَّ  هستراتيجاعلى  التدربَ  اإلضافة إلى ذلك فإنَّ    التدرب على أداء المهمات،  المش

زد تُّ  حققه أداء الشخص من ُ النجاح، حيث ُ  وقعَ فاألداء الناجح في تلك المهمات يولد النجاح و عتبر ما 
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صفة عامة يرفع توقعات الكفاءة  ؛ر تأثرًا في الكفاءةإنجازات من أكثر المصاد لذلك إن األداء الناجح 
ة، بينما يؤد اإلخفاق ة المدر التالي خفض األداء  الذات   ).١٤٣: ٢٠٠٤، الشبول( إلى خفضها و

اندورا    ما ير  ة  ة المدر يؤثر ) Bandura,1997(وُتعَز هذه النتيجة إلى أن مستو الكفاءة الذات
عاني  طة أم معقدة،  وأن من  س الت سواٌء أكانت  ات الفرد عامة، وفي القدرة على حل المش في سلو

ة التي ينظر إليها أنها أعلى من قدراته وهذا من انخفاٍض في ال المهمات الصع ام  ة يتجنب الق كفاءة الذات
ة  قلل من الكفاءة الذات الت و   )(Besharat; Parto, 2011,P:642يؤد إلى الفشل في حل المش

الت في ر  هذه الدراسات التي أكدتهذه النتيجة تتف مع  ولعلَّ    ة التدرب على حل المش فع فعال
دراسة ة  مان، (  ودراسة )٢٠٠٤الشبول، (و) ٢٠٠٣علي؛ عبدهللا (، مستو الكفاءة الذات ) ٢٠٠٧أبو سل

، ( و دراسة هرنانديز  )Sckunk& Gunn,1986(ما اتفقت مع دراسة شانك وجن .)٢٠٠٩البلو
)Hernandez,1997(  وولف ودراسة و)Wolf, 1997 (ناميونج وجيونج  ودراسة )Namyong& 

Gyoung, 2004(  الت في رفع  ةللتدرب على استراتيج اً هناك أثر  لى أنّ إالتي أشارت حل المش
ة ة المدر   .مستو الكفاءة الذات

احثة اءلو تتس-  الكفاءة الذا ال ةلماذا يؤد التدرب على العزو السببي إلى زادة اإلحساس    ؟ت
عض المتدرات ون أن  عض خبرات الفشل إلى تدني قدراتهن، مما يؤد إلى تدني ش قد  عورهن عزون 

ة ان البرنامج يدرب المتدرات .الكفاءة الذات على العزو إلى الجهد، وٕابراز دور المثابرة في تحقي  ولما 
التالي يبدو أنهن قنّ نجاح، فيبدو أال د غيرن ه قد أد إلى إحداث تغيير في نظرتهن لذاتهن وقدراتهن، و

فاءمن  شأن مد  ير  د نظرة العزو أن ما يدر . تهنطرقتهن في التف اب للنجاح ما تؤ أس ه الفرد 
التالي في والفشل، يؤثر  ًال، و ة للنجاح، وفي الجهود التي سيبذلها المتعلم مستق في التوقعات المستقبل

ه التحصيلي   ).٢٤٣٠: ٢٠١١الزق، ( سلو
الكفاءة بَ التدر  من هنا يبدو أنَّ   ة المتدرات، وزاد من إحساسهن  . على العزو السببي قد زاد من دافع

نُ  م عانين من  أنْ  ما  عض المتدرات، خاصة اللواتي  ات  عض التشوه في مدر ون التدرب قد أزال 
عتقدن أن الح أو مزاج المعلم هو المسؤول عن أدائهن ونجاحهن   .عجز متعلم، أو اللواتي 

ة مع دراسة وتتف ة التدرب على العزو  التي أكدت) ٢- ٢٠١١الزق، (  نتائج هذه الفرض على فاعل
ة ة المدر   .السببي لرفع مستو الكفاءة الذات
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ان هناك أثرٌ -  احثة ذلك  ة،  تعديلفي  الستخدام ال طة بإدراك الكفاءة الذات ة المرت المعتقدات الالعقالن
في مع  وذلك أنَّ ، حديث الذات اإليجابيمهارات  توحي للفرد  الذاتالتدرب على مهارات الحديث التك

  . قدرته على تحمل وتفسير الضغو
دو  -  ي المعرفي هذه النتيجة  تؤ ة تعديل  ؛صدق الفروض النظرة للنموذج السلو ز على أهم والذ ير

ة، وأنَّ  ة والتوقعات غير الواقع ار السلب اكتسابهن مهارات الكشف عن المجموعة الت متدراتِ  األف ة  جرب
ة الخاطئة وتفنيدها؛ قد مَّ  ارهن الالعقالن ارهن ومعتقداتهن موِض أف الفروض القابلة  عَ ن من وضع أف

ص والوقوف على م حث والتمح م، وقد ظهر هذا ئد خطِ لل ير المنطقي السل استخدام التف ها وصحتها 
ارات ا م من خالل أدائهن على االخت م التح ارات تقي ة، واخت ات المنزل ة التي اشتملت عليها الواج لسلو

عض الجلسا ة  المجموعة التي لم تتلفعال ةَ  ت مقارنة  ار والمعتقدات  أ ات لمواجهة تلك األف تدر
ة   .الالعقالن

ار ) ٢٠٠٥الطراونة، (وتتف هذه النتيجة مع دراسة   ة التدرب على دحض األف التي أثبتت فاعل
ة ودراسة  ة المدر ة في تحسين الكفاءة الذات ؛ ( ، ودراسة )٢٠١٢عبد الرحمن، ( الالعقالن أبو ازر

ة ) ٢٠١٣جردات،  ة وحديث الذات في رفع مستو الكفاءة الذات ة السلب ارات الذات ة تعديل الع في فاعل
ة   .المدر
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ة    :الثالثةالفرض
ة بين متوس درجات  اس الكفاءة أفراد ال توجد فروق ذات داللة إحصائ ة على مق ب المجموعة التجر

ة في  ة المدر عد(الذات اس ال اس المؤجل(ومتوس درجاتهم في ) الق  ).الق
المقارنة بين متوسطات درجات و  احثة  ة؛ قامت ال ة في المجموعة التجربأفراد للتحق من صحة الفرض

اس  عد والق اس ال اس  المؤجلالق ارعلى مق استخدام اخت ة وذلك  ة المدر للفروق بين ) ت(الكفاءة الذات
طةمتوسطي درجات العينات  ما هي موضحة في الجدولالمترا انت النتائج    : اآلتي ، و

  )١٠(جـدول
ة بين درجات  اس أفراد فروق المتوسطات الحساب ة في الق ب عدالمجموعة التجر اس  ال  المؤجلوالق

ة ة المدر اس الكفاءة الذات   على مق
عاد اس  األ المتوس   العدد  الق

  الحسابي
االنحراف 
ار    المع

درجة 
ة   الحر

مة ت مستو   ق
  الداللة

  القرار
عد االنفعالي عد  ال   غير دال  ٠,٦٠  ٠,٥٣-   ١٢  ٣,٦٢  ١٦,٨٥  ١٣  ال

  ٣,١٥  ١٧,٦٢  المؤجل
عد االجتماعي عد  ال   غير دال  ٠,٣٦  ٠,٩٣-   ١٢  ٢,٨٦  ١٨,٧٧  ١٣  ال

  ٢,١٠٠  ١٩,٩٢  المؤجل
الذات عد  عد الثقة    غير دال  ٠,٠٨  ١,٨٨-   ١٢  ٣,٦٣  ٢٠,٩٢  ١٣  ال

  ٤,٠٢  ٢٣,٧٧  المؤجل
مي عد األكاد عد  ال   غير دال  ٠,١٧  ١,٤٣-   ١٢  ٢,٥٣  ١٩,٦٢  ١٣  ال

  ١,٤٩  ٢٠,٩٢  المؤجل
عد  عد اإلصرار والمثابرة   غير دال  ٠,٧٧  ٠,٢٩-   ١٢  ٢,٩٤  ١٧,٧٧  ١٣  ال

  ٢,٩٤  ١٨,٠٨  المؤجل
ن عد  عد ثقة اآلخر   غير دال  ٠,٢٥  ١,٢٠-   ١٢  ٢,٧١  ١٩,٢٣  ١٣  ال

  ٢,٦٢  ٢٠,٦٩  المؤجل
عد المعرفي عد  ال   غير دال  ٠,٧٨    ٠,٢٨  ١٢  ٣,٣٢  ١٦,٧٧  ١٣  ال

  ٢٬٥٩  ١٦,٣٨  المؤجل
ة عد  الدرجة الكل   غير دال  ٠,٢٧  ١٠,١٥-   ١٢  ١٤,٢٨  ١٢٩,٩٢  ١٣  ال

  ١٤,٢٩  ١٣٧,٣٨  المؤجل
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ة بين متوس درجات وجود فروقٍ عدم إلى ) ١٠( تشير نتائج الجدول الساب  أفراد ذات داللة إحصائ
قينالمجموع ة في التطب عد و ( ة التجرب اس على ) المؤجلال ةمق ة المدر حيث بلغ ، الكفاءة الذات

ةفراد االمتوس الحسابي أل ة لمجموعة التجرب اس الكفاءة الذات عد على مق  )١٢٩,٩٢( في التطبي ال
  .)٠,٠٥(وهو دال عند مستو داللة درجة  )١٣٧,٣٨(المؤجلبينما في التطبي درجة 

ة التالي تقبل الفرض ة بينّ  فروقٍ في عدم وجود : و المجموعة أفراد متوس درجات  ذات داللة إحصائ
ة ة المدر اس الكفاءة الذات ة على مق ب عد(في  ،التجر اس ال اس (ومتوس درجاتهم في ) الق الق

  ).المؤجل
  : المناقشة

ة وتوضح هذه النتيجة أنَّ المتدراِت في  اعتماد نتيجة المعالجة اإلحصائ ة  تم قبول هذه الفرض
عد والتطبي  ة في التطبي ال ة ال توجد بينهن فروٌق ذاُت داللة إحصائ على  المؤجلالمجموعة التجرب

اس الكفاءة الذات ةمق   .  ة المدر
احثة أن    ةتأتي استمرارة التحستر ال فاءتهن الذات قد  ؛ن في تعديل أو تغير إدراكات المتدرات نحو 

قاً  اإليجابي الذاتي المتدرات الحديثاستخدام وممارسة  إلى عود   .ما ورد سا
احث ما أن استخدامَ  ة والحوار مع  ةال ة قد ساهمَ  متدراتألسلوب المناقشة الجماع في  المجموعـة التجرب

لة له نوٕادراكه نزادة وعيه ة التـي تقـع علـى عاتقه نَّ للمهام المو   .نوالمسـؤول
ة الفرصـة أمـامَ  وقد أتاح أسلوبُ   صراحة ون رائهآ للتعبير عن ؛في البرنامج المتدرات المناقشة الجماع

ادل الخبرات والمهارات في التعامل مع اآلخرن، والتعرف على  نرائهـآ وضوح خاصة في التعبيـر عـن وت
ال ات التي تساعده نتهمش التغلب على هذه  في نالخاصة وافتقارهم للمعلومات والخبرات والفن

الت    .المش
ضاً  ي التدربي لـد  الجانبَ  ما استهدف البرنامج أ انـت الخبـرات واإلرشادات المتدراتالسلو ، حيـث 

ا المستخدمة ذاتُ  ما تضمنه أكثر فهمًا وحرصًا عل ن، مما جعلهتهنمعنى ومغز في ح ـى االستفادة 
اإلضـافة لـذلك قـام ة،  احث تِ البرنامج من معلومات وخبرات وممارسات سلو من  المتدراتبتدرب  ةال

اتيـة عض المواقف الح ة لعب الدور في  ة خالل فن في ممارسة أنما من  نبهـدف إشراكه واالجتماع
ن منه في مواقف خارج إطار الجماعة، هذ وذلك متدرة ا بجانـب أسلوب التعزز لكل السلوك للتم

عه عني  ن؛لذاته نوٕادراكه نعلى زادة دافعتيه نلتشج ة  متدراتِ ن أوهذا   اللواتيالمجموعة التجرب
حتو عليها البرنامج األنشطةمـن ن في البرنامج قد استفد ناشتر سـعى  البرنـامجَ  ألنَّ  ؛والمهارات التي 
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قدراتهنإلـى تـوفير المعلومات واألساليب الالزمة والمهارات المتعددة حول تعزز   ر ت، و اعتقاداتهن 
احثُة  الت التي تواجه ال المش ة البرنامج وفاعليته وٕالى اهتمامه  عود إلى شمول أن السبب في ذلك 

اتِ الط عض الموضوعات منها  ال يد الذات، (وطـرح  الت، عزو اتو ساهمت  والتي) العتقاداتحل المش
، و  قدراتهن وعدم عزو فشله إلى الح دون  نوالتعبير عن مشاعره نبذاته نزـادة وعيهفي اعتقادهن 

التالي استمر التدرب على تلك المهارات خوف أو  خجل   .و
ة مع دراسة مان، ( وتتف نتائج الفرض شي، ( و) ٢٠٠٧أبو سل ؛ جردات(و ) ٢٠٠٧ح ) ٢٠١٣أبو ازر

عد  اً إحصائ دالةٍ  وجود فروقٍ ي ف قين ال ة في التطب  و المؤجلبين متوسطات درجات المجموعة التجرب
طة   .مقارنة مع المجموعة الضا

ة البرنامج اإلرشاد    :فعال
ة عن س  ولإلجا حث الرئ   :سؤال ال

ة مد ما اندورا في  برنامج فاعل ة التعلم االجتماعي لد  ي معرفي قائم على نظر  تحسينسلو
ة الكفاءة ة الذات   حماة؟ مدينة عض مدارس فيالعام  األول الثانو  الصف عينة من طالب لد المدر

ة الكسب المعدل على  قامتِ   حساب نس احثة  ةال اس الكفاءة الذات لحساب  )الك(استخدام معادلة  مق
ة ة المدر ة البرنامج المقترح في تحسين الكفاءة الذات شير إلى درجة فاعل ة البرنامج، والجدول التالي    فعال

مقارنة التطبي القِ  ة  اسبلي و لد متدرات المجموعة التجرب عد لمق حث  ال   :ال
  )١١(جدول

ة البرنامج المقترح ف ة فاعل ة المدر مقارنةي تحسين الكفاءة الذات ة  ب ات المجموعة التجر  لد متدر
اس عد لمق حث التطبي القبلي و ال   ال

اس حث مق متوس درجات   ال
  التطبي القبلي

متوس درجات 
عد   التطبي ال

ة  نس
  الكسب
  المعدل

  مالحظات
ة  اس الكفاءة الذات مق

ة الك   ٢,٤٣  ١٢٩,٩٢  ٨٦,٠٨  المدر ة التي حددها  النس
ة   ١,٢ حد أدنى للفعال
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  :شير الجدول الساب إلى
اتِ  نَّ أ ما يتضح  مت في البرنامج ذاتُ التي ُاستخدِ  الفن ة،  ة ومقبولة في تحسين الكفاءة الذات ة مناس فعال

ة  اس الكفاءة الذات ة التي حددها  درجة  )٢,٤٣(ذلك من خالل مقارنة نتيجة الكسب المعدل لمق النس
عد هذا مؤشرًا تجرب حدًا أدنى) ١٬٢(وهي  الك التالي  ة، و ة البرامج التدرب ة البرنامج لفعال ًا على فعال

  .المقترح
  :المناقشة

ن تفسير هذه النتيجة من خالل الخصائص التي اتّ    :والتي تضمنت اآلتي صف بها البرنامج اإلرشادم
ةتضمين البرنامج مجموع - ان لة من األنشطة التدرب مجموعة ال متدراتإيجابي على  دورٌ  اه، والتي 

ة من خالل إثارته ل فاعل؛ فه نعزمهو  نالتجرب ش ة  نظمن المعلومات  اللواتي نعلى المشار رن و ف
قدم ار و الت، حيث ن االواألف ن العمل الجماعي وف جلسات البرنامج والتأكيد إستنتاجات والحلول للمش

اته على مبدأ م إلجا اعي والحماس واالنفتاح للنقاش الجم الحرةَ  المتدراتِ قد أعطى  نعدم االنتقاد والتقي
ورطها مع المعرفة الجديدة التي تقدم لهم ضمن المواقف  وخبراتٍ  من معارفَ  نواستغالل ما لديه
ة   .واألنشطة التدرب

ة ضمن جلسات البرنامجطرقة عرض الموا - ال اه واهتمام ، قف اإلش زت على إثارة انت و نح المتدراتر
قه ير نوانشغاله نفرص تشتتهوتقليل ن تلك المواقف وحرصت على تشو ، وأسهمت في سالسة تف

اره المتدرات يز أف ما أنّ  نوتر م المعززات ساهم  والتأمل فيها،  ة التوقعات والنشاطات المرافقة وتقد تا
ة  ة وزاد فعال ة متماس ة معرف يل بن ته المتدراتفي تش  .نومشار

احترام معتقدات داعم وآمن يتّ  ناخٍ مُ توفير  - اره المتدراتسم  احثنوأف أحدث  المتدراتمع  ة، وتفاعل ال
ًا على مستو دافعيته تأثيراً  التي تحو  الجلساتلحضور المزد من  نورفع مستو حماسهن إيجاب

مي نواقعه ومعلومات تخصُّ  ونها موضوعاتٍ مضم  .الشخصي واألكاد
احث تهلما راع - حثعنـد اختيـار عينـة  ةال مِ واإلطار النظر الذ أُ  ال  البرنـامج، وحـرصِ  عد في ضوء تصم

انتظام متدرات ة على حضور هذه الجلسات  مات الملقـاة علـيه ،المجموعـة التجرب في  نومراعاة التعل
ل جزءًا هامًا في البرنامج ة، والتي تش ات المنزل الواج ام  التدربي المسـتخدم فـي  أثنـاء الجلسـة، والق

حث احثال  .تهيئة الجو النفسي المالئم لتنفيذ الجلسات ة، ومحاولة ال
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ين أساسيين ة البرنامج ومد نجاحه من خالل مح ح فعال ن توض م   :و
o ة ة المدر ة في مستو الكفاءة الذات  .التحسن الذ طرأ على حالة أفراد المجموعة التجرب
o  ات المتدرات ة من البرنامج حول مد االستفادة ة أفراد المجموعإجا ة في الجلسة الختام التجرب

ع المتدرات من أنهن استفدن من البرنامج فهن اآلن أكثر فهمًا  ات جم من البرنامج، حيث أجا
نهم من النجاح انات هائلة تم  .ألنفسهن وأكثر تقديرًا وٕادراكًا لما لديهن من قدرات وٕام

شي، ( و) ٢٠٠٢أحمد، ( لنتيجة مع دراسة و تتف هذه ا  ة البرنامج المقترح في   )٢٠٠٧الح في  فعال
ة ة المدر ة الكفاءة الذات   .تنم

ن القول     م ه الموجود بين نتائج الن الإو قة على الرغم من حث الحالي تشا ونتائج تلك الدراسات السا
ذلك اخت ة و الف أفراد عينة الدراسات و المرحلة العمرة لهم، اختالف األساس النظر للبرامج التدرب

ك في  ش الدراسات ال  إضافة إلى اختالف البيئات والثقافات، فضال عن اختالف األدوات المستخدمة 
ة في  ة البرامج التدرب ة لد العينةفاعل ة المدر   .تحسين الكفاءة الذات

احثة  تعقيب حث علىال   :نتائج ال
ة      حث أشارت نتائجُ في النها عالحالي إلى تحقي  ال فروضه التي قام عليها والتي تتضافر  جم

عُ  اتِ  هو أنَّ  ،مٍ ها نحو استنتاج عاجم التي تم استخدامها في البرنامج هي العنصر الفعال في تحسين  الفن
ة، وأن االعتقاداتِ  القدرات هي أحد وأهم العوا الكفاءة الذات ما يتعل  ة ف مل التي تؤد إلى الالعقالن

الكفاءة، وأنه عندما يتم تعديل هذه االعتقادات وٕاكساب المتدرات المهارات الفعالة تتحسن لديهن ض انخفا
صورة أعلى ما أن توقعاتهن للنتائج تكون أفضل وٕادراكهن للكفاءة    .الكفاءة، 

حث من نتائجَ  ه هذا ال ةٍ  إال أنه على الرغم مما توصل إل عض األمور التي ؛ وجب التإيجاب ه إلى  نب
حث ومنها   :أثرت على نتائج هذا ال

ارُ  -١ حثالفئة العمرة التي تم اخت عينة لل حث على  ؛ها  اتحيث اقتصر ال الصف العاشر  طال
 . فق

حث أنه  -٢ عًا من  نلم يهتم بجنس أفراد العينة؛ حيث إذلك يؤخذ على هذا ال انوا جم أفراده 
 .اإلناث
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أتي التوصلُ  النتائج التي تمَّ على ضوء  احثة ما    :إليها تقترح ال
متغيرات أخر  إجراءَ  -١ ة ورطها  ة المدر التحصيل الدراسي  المزد من الدراسات حول الكفاءة الذات

 .واإلنجاز
ة في -٢ ة المدر ة الكفاءة الذات ة تستهدف تنم ة  إعداد برامج مستقبل تحسين مستو التحصيل الدراسي ودافع

 .اإلنجاز
ة مع أساليبَ  -٣ أسلوب  مقارنة المهارات التي اشتمل عليها البرنامج في تحسين الكفاءة الذات أخر 

  .االسترخاء مع فئات عمرة مختلفة
ة، ومها إجراء دراساتٍ  -٤ ة السلب ارات الذات ة برامج قائمة على تعديل الع يد أخر تختبر مد فاعل رة تو

ير العقالني ومهارة العزو السببي لد فئات عمرة مختلفة الت والتدرب على التف   .الذات وحل المش
استخدامه مع الطالب  تدرب المرشدين في المدارس على المهارات التي اشتمل عليها البرنامج من أجلِ  -٥

ة لديهم   .لتحسين الكفاءة الذات
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ة   :المراجع العر
م عبد الستار - ي المعرفي الحديث)." ١٩٩٤. (إبراه دار الفجر للنشر : القاهرة". العالج النفسي السلو

  .والتوزع
م - م العزز؛ عبد الدخيل، الستار؛ عبد ،إبراه ي العالج"). ١٩٩٣. (رضو  ،إبراه  - للطفل السلو

ه ت المعرفة، عالممجلة " . حاالته من ونماذج أسالي   ).١٨٠(عددالوطني للثقافة والفنون،المجلس : الكو
، دمحم ؛ جردات، عبد الكرم - ض ). "٢٠١٣. (أبو ازر ة في تخف ة السلب ارات الذات أثر تعديل الع

م ة األكاد ة الذات مي وتحسين الفاعل ف األكاد ة، "ةالتسو و ة في العلوم التر ، ٩، مجلدالمجلة األردن
 .٢٧- ١٥، ص ص ١عدد
، نزه؛ حسين محمود أبو اسعيد؛ ميرفت، - ٍّ ). "٢٠٠٨.(حمد ة برنامج إرشاد على  قائمٍ  فاعل

الت وٕادارة الغضب وخفض العنف لد  ة مهارات حّل المش ة في تنم مات الذات ة والتعل النمذجة المعرف
صائر،". الزوجات المعنفات في األردن  . ١٠٠- ٧١صص ، ٢، عدد١٢مجلد  مجلة ال

مان، بهجت عبد المجي - الت في خفض القل )." ٢٠٠٧.(دأبو سل أثر االسترخاء والتدرب على المش
ة لد عينةٍ  ة الصف العاشر القلقين وتحسين الكفاءة الذات توراه غير منشورة،". من طل : عمان رسالة د

ة،  االجامعة األردن ة الدراسات العل  .ل
م معتقداُت معلمات العلوم قبل الخ)." ٢٠١٢.( أبو عاذره، سناء دمحم - ة في تعل فاءتهن الذات دمة 

مستو قل العلوم ة المتخصصة". العلوم، وعالقُة ذلك  ة الترو ، ص ١٠، عدد ١، مجلدالمجلة الدول
 .٦٩٩-٦٧٦ص 

ش، أحمد - ة ). "١٩٩٣.(أبو عا الت لد طل اء والتحصيل والجنس على حّل المش لٍّ من الذ أثر 
ع و السادس في مدينة عمان ة: عمان رسالة ماجستير غير منشورة، ".الصفيين الرا  .الجامعة األردن

ة أبو - ش سهام، عط ادئ ").١٩٩٧.( درو ر دار: األردن. "النفسي اإلرشاد م  .الف
ة)." ٢٠٠٤. (أبو عالم، رجاء - و ة والتر حث في العلوم النفس دار النشر  :القاهرة ،٤".مناهج ال

  .للجامعات
ة أثر)." ١٩٩٤.(أبو هاشم، السيد - ة على الراجعة التغذ توراه غير رسالة ".الذات فاعل  ، منشورة د

ة ة، ل  .الزقاز جامعة التر
و .")١٩٩٨(.أبوجادو، صالح دمحم  -  . رةيسمال دار: عمان ". علم النفس التر
  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت١. حوث ودراسات في علم النفس). ٢٠٠١.( األحمد، أمل -
ة الذات لد تالميذ الصف ). " ٢٠٠٢. (حمد حسانينأأحمد،  - ة فاعل أثر برنامج إرشاد على تنم

ا رسالة ماجستير غير منشورة،". الثاني اإلعداد ة اآلدا: المن  .بل
ٍ عقالني انفعالي في خفض درجة الشعور )."٢٠٠٤. (أحمد، نجو عبد هللا - ة برنامٍج إرشاد فعال
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ة لد عينٍة من طالب ال ة اآلداب : ، القاهرة رسالة ماجستير غير منشورة". جامعةالوحدة النفس : ل
  .جامعة عين شمس

ات اإلرشاد والعالج النفسي)." ١٩٩٠.(اترسون، س  - ت، ١حامد الفقي، : ت ."نظر دار : الكو
 .القلم
ي  - ، أحمد ز ة)." ١٩٨٢.(بدو ة لبنان: بيروت ".معجم مصطلحات العلوم االجتماع ت  .م
، منى حسن  - ة  أثر برنامجٍ )."٢٠٠١(.السيدبدو ة للطالب على فاعل م تدربي في الكفاءة األكاد

ة،".الذات ة للدراسات النفس  . ٢٠٠-١٥١ ص ص،٢٩، عدد)١١(مجلد المجلة المصر
طرس - الت)." ٢٠٠٨.( طرس حاف  ة وع المش  .عدار المسيرة للنشر والتوز: عمان ".جهاالالنفس
مان سالم  - ، دمحم سل ة الذات وأثرهِ )." ٢٠٠٩(البلو ة مهارة  برنامج تدربي لتحسين فاعل  حلّ على تنم

الت ة ،المش ة السعود المملكة العر رسالة ". والتحصيل الدراسي لد طالب الصف الثالث الثانو 
توراه غير منشورة، ة: القاهرة د  .جامعة القاهرة، معهد الدراسات الترو

ة برنامج تدربي في تحسين الكفاءة )." ٢٠١٥.( وآخرون بنات، سهيلة ؛ غيث، سعاد؛ مقداد - فاعل
اء واألمهات في األسر الحاضنة ةِ الوالدّ  ة لد اآل ة". المدر ة للعلوم االجتماع ، ٨، مجلد المجلة األردن
 . ١٢٥- ١٠٩، ص ص ١عدد

https://dspace.ju.edu.jo/xmlui/bitstream/handle/123456789/165843/5.pd
f?sequence=1  

اس"). ٢٠١٥. (بوقصارة، منصور؛ زاد، رشيد - ومترة للنسخة الجزائرة لمق  الخصائص الس
ة ة العامة لد تالميذ المرحلة الثانو ة. "توقعات الكفاءة الذات و ة والتر ، عدد ١، مجلدمجلة العلوم النفس

 .٥٢- ٢٤، ص ص ١
ش برك وآخرون، : ت". علم النفس الصحي"). ٢٠٠٨. (تايلور، شيلي - دار : األردن، ١وسام درو

  .والتوزع الحامد للنشر
ة الس - ة في الجمهورة العر ة). ١٩٩٣، ١٩٩٢.(ورةالتر   .التوثي الترو . وزارة التر
دار النهضة  :القاهرة ".مدخل إلى دراسة السلوك اإلنساني)."  ١٩٨٦. (جابر عبد الحميد، جابر -

ة  .العر
ة" ).١٩٩٠. (جابر عبد الحميد، جابر - ات الشخص ات - البناء -نظر طرق  - النمو -الدينام

حث م -ال ة :القاهرة .التقو   .دار النهضة العر
ة الذات وٕادراك القبول). "٢٠٠٧.(الجاسر، البندر عبد الرحمن - ٍل من فاعل اء وعالقته   - الذ

ات جامعة أم القر الرفض الوالد لد عينة ٍ  جامعة أم  رسالة ماجستير غير منشورة،". من طالب وطال
  .القر 

ة طه جميل - االتخلف العقلي استرات)." ١٩٩٨. (جميل، سم ة  تيج مواجهة الضغو األسر
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ة : القاهرة ".القاهرة ت   ".النهضة المصرةدار م
شي، دمحم سيف نصر - عض فنّ )."٢٠٠٧.(الح يأثر استخدام  المعرفي في تحسين  -ات العالج السلو

ة لد تالميذ المر  م ة األكاد توراه غير منشورة". ةة الثانوحلّ الكفاءة الذات ة الت: مصر ،رسالة د ةل ، ر
 .المنصورةجامعة 

اسم - ة برنامج إرشاد جمعي في التدرب على )." ١٩٩٨.(حداد، عفاف؛ دحادحة،   حلّ فاعل
الت واالسترخاء العضلي في ض التوتر النفسي ة،  ".المش حوث الترو ز ال جامعة قطر، مجلة مر

عة، ص ص ١٣العدد   .٧٣- ٥١، السنة السا
الحّال ال - يد )." ٢٠٠٧.(ق، إق هُ  دراسةٌ  –يف االجتماعي على التكُّ  الذات وأثرهُ تو ةٍ  ش على  تجرب

 َ ة : دمش رسالة ماجستير غير منشورة،". عينة من المرشدين النفسيين في مدارس مدينة دمش ل
ة، جامعة دمش  .التر

ة.") ٢٠٠٤ (.أحمد دعاء ، حمزة - ي إرشاد برنامج فاعل  السلوك خفض حدة في معرفي سلو
ة، جامعة: مصر. منشورة غير ماجستير رسالة ". أسراً  المحرومين األطفال لد العدواني ة التر  ل

 .طنطا
حث في علم النفس ). " ١٩٩١. (حمصي، انطون  - عة اإلتحاد: دمش ،"أصول ال   .مط
، عبدهللا - ة في مدينة الناصرة في ضوء ). ٢٠٠٧.(الخالد ة المدارس الثانو ة الذات لد طل فاعل

ة، جامعة اليرموك: األردنرسالة ماجستير غير منشورة، ."المتغيراتعض  ة التر   .ل
ت ".تعديل السلوك اإلنساني). "٢٠٠٣.(الخطيب، جمال-  - ة الفالح للنشر والتوزع: الكو ت  .م
ة المتحدة".النفسي في المدرسة اإلرشاد)." ٢٠٠٣.( صالح احمد، الخطيب - دار  :اإلمارات العر

 .الكتاب الجامعي
، نزه - مة؛ حمد ة )."٢٠٠٠.(داوود، نس االكتئاب والتوتر لد طل ة  ة المدر ة الذات عالقة الفاعل

ة ة في الجامعة األردن ة العلوم الترو ة". ل ة، مجل ،مجلة دراسات العلوم الترو ، ٢٧دالجامعة األردن
 .٥٦- ٤٤ص ص ، ١العدد

مة - ٍّ  برنامجٍ  ةفعال )."٢٠٠١.(داوود، نس  خفض في االنفعالي العقالني االتجاه إلى ستند إرشاد
ير  وتحسين التوتر ات لد العقالني التف ة". العاشر الصف طال ، ٢٨، مجلدمجلة دراسات العلوم الترو
 .٣١١- ٢٨٩، ص ص ٢عدد
اتجاهاتهم نحو  الكفاءةُ "). ٢٠٠٤.( الدردير، عبد المنعم - ات وعالقتها  اض ة لد معلمي الر الذات

ة لد تالميذهم عض المتغيرات النفس س و دراسات معاصرة في علم  ، )الجزء الثاني".( مهنة التدر
 .عالم الكتب للنشر والتوزع: القاهرةالنفس المعرفي، 

ارامتر ف)." ٢٠٠٦.(الدردر، عبد المنعم - ارامتر والال حوث اإلحصاء ال ار فروض ال ي اخت
ة ة واالجتماع ة والترو  .عالم الكتب: القاهرة، ١". النفس
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رم عمار - ة"). ٢٠١٠.( دردير، نشو  ة أساليب في انفعالي عقالني إرشاد برنامجٍ  فاعل  تنم
ة لد األحداث عن الناتجة الضغو مواجهة ات ة الح توراه غير منشورة،". الجامعة طل : القاهرة رسالة د

ة  . معهد الدراسات الترو
ع  - ة والدافع المعرفي لد الطالب ). "٢٠٠٩.(رزق، دمحم عبد السم ة المدر بروفيل الكفاءات الذات

الصف األول الثانو  ًا  ة، "العاديين والمتفوقين دراس ة التر ل ص  ،)٦٩( عدد ، جامعة المنصورة،مجلة 
 .١٦٩ -١٤١ ص
ة. ")١٩٩٧.(رضوان، سامر جميل - اس -توقعات الكفاءة الذات شؤون  مجلة". البناء النظر والق

ة، عة عشرة، ص ص ٥٥الشارقة، العدد  اجتماع  .٥١- ٢٥، السنة الرا
سير؛ القرراعة، أحمد - سي، ت القدرة على )."٢٠٠٩. (الرفوع، دمحم؛ الق ة  ة المدر عالقة الكفاءة الذات
ة جامعة الطفيلة التق حلّ  الت لد طل ة في األردنالمش ة ."ن ت،ا، جامعة المجلة الترو  ( مجلد لكو
 .٢١٤- ١٨١ص ص، )٩٢(عدد) ٢٣
ة لد طالب المر ). "٢٠٠٤.(أحمد ثابتالقدرة المأ). ٢٠٠٤.( أحمد ثابترمضان،  - ان ة حلّ القدرة الم

ة اسهُ  ؛الثانو ة ومهاراتُ ها وأثرُ ا وتنميتُ ق توراه غير ".المعرفة ما وراءُ  ها على الكفاءة الذات رسالة د
ا: القاهرة، منشورة  .جامعة القاهرة، معهد الدراسات العل

ة الذات)." ٢٠١٣( رهيو، سحر؛ دمحم ، هناء - ات ما وراء المعرفة في فاعل دراسة  - تأثير استراتيج
ة اإلدارة االقتصادحلّ ت ل ة في  ة - يل ة". جامعة القادس ة االقتصاد ة للعلوم اإلدار ، مجلة القادس

 .١١٤- ٨٥، ص ص  ٣، عدد١٥مجلد
مان الرحاني، - ار). "١٩٨٧. (سل ة األف يين األردنيين، عند الالعقالن ة عبر دراسة - واألمر  ثقاف

س ألبرت لنظرة ة،  ،دراسات مجلة". العاطفي العقلي العالج في أل  ،٥عدد ،١٤مجلد الجامعة األردن
 .١٠٢- ٧٣: ص
رت؛ دوسا، جيل - ة" ).٢٠٠٣(.رزونر، رو دليل المعلم ومواد " بناء تقدير الذات في المدارس الثانو

ة م ة: ت .تعل ة السعود ة، المملكة العر  .مدارس الظهران األهل
ة برنامجٍ ). "أ- ٢٠١١.(الزق، أحمد  - للتدرب على العزو السببي في رفع مستو التحصيل لد  فاعل

ة الجامعيين ة". الطل و ة، مجلد ، ال مجلة دراسات للعلوم التر ، ص ص ٢، ملح ٣٨جامعة األردن
٥٣٨- ٥٢٦. 

ة الكفاءة في التحصيل ومستو  السببي العزو في التدرب أثر )."ب- ٢٠١١(.الزق، أحمد -  الذات
ة م ة األكاد ة على الدراسة المدر ة والمواظ ة". للطل و ة، مجلة دراسات للعلوم التر ، الجامعة األردن

   .٢٤٣٢-٢٤١٧ ص ص ،٢، عدد٣٨مجلد
، رنا - الت في خفض التوتر حلّ أثر اإلرشاد الجمعي للتدرب على )."١٩٩٢.(الزواو رسالة ." المش

ة: األردن ماجستير غير منشورة،  .الجامعة األردن
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ن ) ١( يسلسلة علم النفس المعرف). "١٩٩٥.(ىمصطف فتحي الزات، - ة للتكو األسس المعرف
اعة والنشر دار الوفاء : المنصورة". وتجهيز المعلومات يالعقل  .للط

ة)." ٢٠٠١. (الزات، فتحي مصطفى - ة البن ة للكفاءة العامل ة ومحدداتها الذات م  سلسلة ".األكاد
 .دار النشر للجامعات: القاهرة،  ٢مدخل ونماذج ونظرات، ج، )٦(المعرفي النفس علم
، إجالل دمحم -  .الكتب عــالم: القاهرة ".علم النفس العالجـي)." ١٩٩٠.(سر
 .دار الكتاب الحديث : القاهرة ."اإلرشاد النفسي الجماعي)." ٢٠٠٦.(سعفان، دمحم  -
ران، دمحما - ة .")١٩٨٩( .لس س الدراسات االجتماع  .دار الشروق  : عمان."أساليب تدر
ة). "٢٠٠٤.(قاسم أنور الشبول، - ة الكفاءة على وأثرها التدبير إستراتيج ة الذات ز المدر  الض ومر
ة ةحلّ في المر  والمنخفض المرتفع التحصيل ذو  من عينة لد ا األساس توراه رسالة ".العل  غير د

ا، : عمان ،منشوره ة العل ة الدراسات الترو ة للدراسات عمان جامعةل ا العر  .العل
ة لد طالب )." ٢٠٠٠.(عالء محمود ،  الشعراو  - عض المتغيرات الدافع ة وعالقتها ب الكفاءة الذات
ةحلّ المر  ة". ة الثانو ة التر ل  .٣٢٥ - ٢٨٧، ص ص ٤٤عدد ،جامعة المنصورة ،مجلة 
- ، ات"). ١٩٩٤. (محروس دمحم الشناو اعة غرب دار: القاهرة".النفسي والعالج اإلرشاد نظر  . للط
-  ، ة)."١٩٩٦.(دمحم محروسالشناو ة والعالج ة اإلرشاد  .دار غرب للنشر : القاهرة ."العمل
مال أحمد -  ، ة). ٢٠٠٦.(الشناو عض وعالقتها الذات فعال ة سمات ب ة طالب لد الشخص  ل

ة ة التر ة األول العلمي المؤتمر ".النوع ة لكل ة  التر ل13-12 النوع ، ص ١٢ المنصورة جامعة ،أبر
 .٥٠٠-٤٧٠ ص
ي مقترح في خفض حدة ). ٢٠١٣.( حمود، سوسنمالشيخ  - ة برنامج إرشاد معرفي سلو فاعل

توراه غير منشورة،". الخوف المرضي من المدرسة ة : دمش رسالة د ةل  .جامعة دمش ،التر
فر، شارلز؛ ميلمان، هوارد - الت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة )." ١٩٨٩.( ش  ".فيهامش
، : ت مة داوود؛ نزه حمد ة: األردن ،١نس عة الجامعة األردن  .مط
اب )." ١٩٩٣.(عواطف حسين ، صالح - اة لد الش ضغوطات الح ة وعالقتها  ة الذات الفاعل

ة". الجامعي ة التر ل  .٤٨٧- ٤٦١، ص ص ٢٣، جامعة المنصورة، عدد مجلة 
ة برنام). "٢٠٠٥.(الطراونة، نايف سعيد - انفعالي معرفي في  عقالني جمعيٍ  نفسيٍ  إرشادٍ  جِ فعال

ة جامعة مؤتة ذو  ة اإلنجاز والمعدل التراكمي لد طل ة ودافع ة الذات المدر تحسين مستو فعال
توراه غير منشورة". التحصيل المتدني ة الدراسا: األردن، رسالة د ةل ا، الجامعة األردن  .ت العل

اء )."٢٠٠٣.(طعمة، أمل؛ العظمة، رند - ير والذ ة مهارات التف ير لتنم برنامج هندسة التف
ورت ة: األردن، ١".العالمي CORT االعتماد على برنامج  عة الهاشم   .المط

http://saaid.net/book/19/12276.pdf 
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ير ما). ٢٠١٠(طالفحة، مصعب حسين - ة وراء  مستو التف ة المدر الكفاءة الذات المعرفة وعالقته 
ة المر  ز الض لد عينة من طل عض المتغيرات، حلّ ومر ة في ضوء  توراه غيرة األساس  رسالة د

ة، ،  منشورة ة التر  .جامعة اليرموك: األردنل
ارات جـديدة في العـالج النفسي)."١٩٨٩.(، دمحم عبد الظاهر الطيب - ندرة١ ".ت دار : ، اإلس

 .المعارف
 .جامعة دمش.  اإلرشاد النفسي العملي).٢٠٠٢.( العاسمي، راض نايل -
 .جامعة دمش. برامج اإلرشاد النفسي). ٢٠٠٩.(العاسمي، راض نايل  -
صل - اس، ف ة للذات النفسي يلحلّ الت)."١٩٩١.(ع ة اإلنسان ر دار: بيروت ."والتطبي النظر  الف

 .بيروت اللبناني
مالعبد الرحمن،  - ةُ )."٢٠١٢.(سالف  ٍ  برنامجٍ  فعال ة وعالقتُ  إرشاد ة الكفاءة الذات ها بجودة لتنم

اة لد تالميذ ال م األساسيحلّ الح ة من التعل ة :مصر رسالة ماجستير غير منشورة، ".قة الثان ة التر ل
 .جنوب الواد جامعة قنا،
ة). "١٩٩٨.(عبد الرحمن، دمحم سيد - ات الشخص اعة والنش: رةالقاه ".نظر اء للط  .ردار ق
ة دمحم - ة اإلنجاز الفائ تقديرُ " ).٢٠١١.( عبد العال، تح ة  جديدةٌ  قراءةٌ  ،الذات وقض ولوج في س

ة المؤتمر ا". المبدع  ة بجامعة بنها، لعلمي األول لقسم الصحة النفس ة التر ،  ص ٢٠١١يوليو ل
١٧١- ١١٧. 

ةُ )." ١٩٩٣(. عبد العال، حامد عبد العال - ة الذات وعالقتُ  فعال ل من مستو الطموح ودافع ها 
ة". اإلنجاز ة التر ل  .١٨جامعة طنطا، عدد ،مجلة 

ة" .)٢٠٠٣.(سفينة صابر القادر، عبد -  الجنسين من المراهقين القرار لد ذِ خااتّ  وعالقتهما الذات فعال
 .شمس عين جامعة : القاهرة، منشورة غير ماجستير رسالة ".
اء ف يالبناء العامل)."٢٠٠٧. (عبد القادر، فتحي؛ أبو هاشم، السيد دمحم - ضوء تصنيف جاردنر  يللذ

ة الذات و  لٍّ وعالقته  الت والتحصيل الدراسي لد طالب الجامعة حلّ من فعال ة  ".المش ل مجلة 
ة،  .٧٢- ١ص ص ، جامعة الزقاز التر

faculty.ksu.edu.sa/70810/DocLib1/اءات  doc.الذ
ة برنامج التدرب على أسلوب )." ٢٠٠٣.(عزت،هللا  علي ، أحمد؛ عبد - الت في  حلّ فعال المش

ةِ  ة الذات وتخفيفِ  تنم ة". من طالب الجامعة حدة القل لد عينةٍ  فعال ة التر ل زهر، ، جامعة األمجلة 
 .١٨٦- ١٤٩، ص ص ١١٦عدد
ة اإلنجاز ). "٢٠٠٦.(ول، دمحم عبدهللا حلّ العلي، نصر دمحم و س - ة الذات ودافع العالقة بين فاعل

ة في مدينة صنعاء ة الثانو مي لد طل مجلة جامعة أم القر للعلوم ، "وأثرهما في التحصيل األكاد
ةال ة واإلنسان ة واالجتماع  .١٣٠- ٩١، ص ص  ١،عدد١٨مجلد ،ترو
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ة). "٢٠٠٣.(خديجة عمر، - يٍّ  انفعاليٍّ  عقالني عالجي برنامج فـاعل  الرهاب درجـة خفض في سلو
 .شمس عين جامعة: مصر ، منشورة غير ماجستير رسالة ".االجتماعي

ي االنفعالي العال"). ٢٠٠٣.(عمر ماهر، محمود - ة ت"العقالني ج السـلو ة لمدرسـة ألبرت حلّ رؤ يل
ة  س اإلرشـاد اعة:  القاهرة، ١." أل ز الدلتا للط  .مر

، ثائر أحمد - ار ة  )."٢٠٠٧.( غ ة والتطبي: الدافع  .مسيرة للنشر والتوزعدار ال: عمان ".النظر
، يوسف وآخرون  - ، ثائر؛ أبو شند ار ة أنما العزو السببي للنجاح والف)."٢٠١٢.(غ شل لد الطل

ار التخصص حاث ."الجامعيين في ضوء متغير الجنس وحرة اخت مجلة جامعة القدس المفتوحة لأل
 .٢١٦-١٩٠، ص ص )٢(عدد) ٢٦( مجلد والدراسات،

يد الذات، مدخل لتنمّة الكفاءة الشخصّة )."١٩٩٨(فرج، طرف شوقي  -  .دار غرب: القاهرة". تو
م - املة؛ عبد الجابر، ت ه واإلرشاد النفسي)." ١٩٩٩. (الفرخ ،  ادئ التوج دار : ، عمان  ١ ."م

 . صفاء للنشر والتوزع
م"). ٢٠٠٥.( الفرحاتي، محمود السيد - ا العجز المتعلم مفاه ولوج ات -س قات - نظر ". تطب

ة إشراقاتسلسلة  م والتنترو ة للتعل ز العر ة، الكتاب األول المر  .م
ة لد طالب الجامعة)." ١٩٩٠(.حمد عليأ، الفرماو  - ة وسمات الشخص ة الذات ". توقعات الفاعل

ة ة التر ل  .٣٧٣- ٣٧٢ص ص  ،)١٤(العدد ،الجزء الثاني، جامعة المنصورة، مجلة 
ات )." ٢٠٠٤.(الفواعير، أحمد دمحم  - ة ذو صعو ة لد الطل ة المدر أثر برنامج تدربي على الكفا
ة ال: األردن، رسالة ماجستير غير منشورة". علمالت ةل ا، الجامعة األردن  . دراسات العل
مه").١٩٩٠.(قطامي، يوسف - ير األطفال وتطوره وطرق تعل ة للنشر والتوزع: عمان ".تف  .األهل
ماً  النفسي العالج").١٩٩٤. (علي مال، - ة المؤسسة: بيروت. "وحديثاً  قد  .:والنشر للدراسات العر
اس، المحرز  - ة في " ).٢٠٠٣ .(عبد هللا ع ه إطارأثر استخدام ثالث طرق عالج  إتقان استراتيج

ة المر  ةة حلّ التعلم على تحصيل طل ات واتجاهاتِ  األساس توراه غير  رسالة . "هم نحوهافي مادة الراض د
ة : العراق،  منشورة ة التر غداد  ،)ابن الهيثم(ل  .جامعة 

دة - ةُ )." ٢٠١٠. (حنفي؛ الجمالي، فوزة محمود، هو ة ومد تأثيرها على جودة  فعال الذات المدر
اً  ة الجامعة من المتفوقين والمتعثرن دراس اة لد طل ة ،"الح اك علم ة  ،مجلة أمارا ة األمر م األكاد

ا،  ة للعلوم والتكنولوج  .١١٥- ٦١ ص ص،) ١(، عدد١مجلدالعر
ار. ")١٩٩٦. (صهيب دمحم مزنوق، - ة األف عض وعالقتها الالعقالن ة المتغيرات ب  لد الشخص

 .شمس عين جامعة : القاهرةمنشورة، غير ماجستير رسالة". المراهقين
ة الذات ومستو الطموح لد عينة )." ٢٠٠٩.(المشيخي، غالب - ٍل من فاعل قل المستقبل وعالقته 

توراه غير منشورة ".من طالب جامعة الطائف ة: ، جامعة أم القر رسالة د ة السعود  .المملكة العر
شار  - شر دمحم  ة )."٢٠١٤.(المغرل،  ة وعالقتها  فاءة الذات المدر ة اإلنجاز لد طل بدافع
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ت".  الصف الثاني الثانو في مدارس مدينة حماة ت، مجلة جامعة الكو مجلس النشر العلمي، مج : الكو
 .  ٢٥٥-٢١٩ ، ص ص١، ج١١٣، عدد ٢٩
، يوسف موسى فرحان - يد في خفض القل ). "٢٠٠٣. (مقداد اللعب والتدرب التو ة العالج  فاعل

ة لد األطفال المساء إليهم ة المدر توراه غير  ".وخفض التعرض لإلساءة وتحسين الكفاءة الذات رسالة د
ة: األردن، منشورة  .جامعة عمان العر

- ، يد التدرب فاعلّة"): ٢٠٠٩(.يوسف مقداد ة الذاتّة الكفاءة تحسين في التو  وخفض المدر
اة جودة السادس الدولي المؤتمر إلى مقدمةٌ  دراسةٌ  ".نظرة دراسة - القل في الفترة  النفس وعلم الح

سان  ٢٨- ٢٦من  ة: طنطا ،٢٠٠٩ ن  .طنطا جامعة اآلداب، ل
امل - س  ة، لو ي وتعديل السـلوك)."١٩٩٤. (مل ة: القاهـرة ". العـالج السلو  .دار النهضة العر
 .، منشورات جامعة دمش٣. التعلم ونظراته). ٢٠٠١.(منصور، علي  -
ة الحديثة. " )٢٠٠١(.امطانيوس يخائيل،م - م في التر اس والتقو ة ".الق ة التر مديرة  ،ل

ة، منشورات جامعة دمش  .المطبوعات والكتب الجامع
و  علم). "١٩٩٧.(نشواتي، عبد المجيد -  .مؤسسة الرسالة: بيروت". النفس التر
عي - ة المهارات )."٢٠١٠.(هللا عبد معتوق  ،النف ة وعالقتها االجتماع ة  لد الذات فاعل الطل

ة ةحلّ المر  طالب من والعاديين المتفوقين ة  غير منشورة، ماجستير رسالة ".جدة محافظة الثانو م
رمة  .القر  أم جامعة :الم

 الراضيين لد العزو أسلوب). "٢٠١٥.(الهران، عواطف؛  الزغلول، عماد؛ الهندال، هد  -
ة عض في والمتفوقات المتفوقين ة األلعاب الجماع ت دولة في والفرد  المؤتمردراسة مقارنة،  ".الكو

ين الثاني الدولي ة نحو" شعار تحت - والمتفوقين للموهو ة إستراتيج ة وطن ن لرعا م "المبتكر  تنظ
ة قسم ة الخاصة، التر ة، جامعة ل ة اإلمارات التر ص ص  / ٢٠١٥مايو  ٢١- ١٩المتحدة  العر

٣١٢- ٢٩١. 
ة للصحة: علم نفس الصحة)." ٢٠٠١. (يخلف، عثمان - ة والسلو دار : قطر ".األسس النفس
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  )١(ملح
  سحبت منها العينة في مدارس مدينة حماةأسماء المدارس التي 

ة ة  العينة المسح ة  العينة االستطالع ب   العينة التجر
  راض نايف الجمال  أحمد شيخ طه  أحمد شيخ طه

  أحمد شيخ طه    راض نايف الجمال
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      سامي حمزة عرفة
      أم الشهيد

      السيدة عائشة
      عبد العزز عد
      السيدة ناعسة

      صالح خضير
م        قحّال إبراه
      غرناطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢( ملح
مين السادة أسماء س الدراسة عرض تم الذين المح   عليهم مقاي

تور م الد ة المح ة المرت ة الجامعة  العلم ه عمل الذ والقسم والكل  ف
تور أحمد الزعبي ة  أستاذ مساعد  الد ة ل   اإلرشاد النفسي قسم - دمش جامعة -التر
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و رحال تور مار ة  أستاذ مساعد  الد ة التر عث  - ل قسم اإلرشاد  –جامعة ال
  النفسي

تورة زة الد ة أستاذ مساعد رحمة عز ة ل م قسم - دمش جامعة -  التر  التقو
اس  النفسي والق

تور  اسر الد
ة مدرس جاموس ة ل م قسم - دمش جامعة -  التر  التقو

اس  النفسي والق
تورة ة مدرس قوشحة رنا الد ة ل م قسم - دمش جامعة -  التر  التقو

اس  النفسي والق
م قصاب تورة ر ة  مدرس  الد ة التر عث -ل   قسم اإلرشاد النفسي - جامعة ال

تورة سوسن شيخ  الد
ة  مدرس  محمود ة التر عث -ل   قسم اإلرشاد النفسي - جامعة ال

  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملح
م استمارة اس تح ة الكفاءة مق ة الذات   المدر

تور حضرة   المحترم.............................. الد
ل شر : مقدمته ة في معيدة – المغر ة ل عث جامعة التر   .      ال
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احثة تقوم        ة" عنوان بدراسة ال ة الكفاءة لتحسين جمعي  إرشاد برنامج فاعل  عينة لد ةالمدرَ  الذات
ات إحد، "حماة مدينة مدارس عض في العام الثانو  األول الصف طالب من  درجة لنيل المتطل

توراه ، جامعة من النفسي اإلرشاد في الد توراألستاذ  بإشراف دمش   .المحترم الن مال الد
م نعهده ولما م نأمله وما ،العٍ طّ او  خبرةٍ  من ف حث مجر  لمساعدة واستعدادٍ  تعاونٍ  من ف  العلمي، ال

م بين أضع فإنني اس، هذا أيد اس إلى يهدف الذ المق ة الكفاءة ق ة الذات ات لد المدر  الصف طال
، األول اغةً  مصاغٌ  هاعُض  فقرةً ) ستين( من يتكون  حيث الثانو ةً  ص عض موج  مصاغٌ  اآلخر وال

اغةً  ةً  ص عة على وموزعة ،سال عاد س عد: هي أ عد االنفعالي ال عد االجتماعي، وال عد الذات، الثقة و  وال
مي، عد األكاد عد والمثابرة، اإلصرار و عد اآلخرن، ثقة و   .المعرفي وال

ة أسلوب عتمد  بدرجة تنطب قليلة، بدرجة تنطب أبدًا، تنطب ال: الراعي التدرجَ  الفقرات هذه على اإلجا
ح وسيتم بيرة، بدرجة تنطب متوسطة، اس تصح ورة للدرجات ،)١،٢،٣ ،٠(األوزان بإعطاء المق  المذ

قاً  ًا، الفقرة اتجاه ون  حين الترتيب سا س إيجاب اً  الفقرة اتجاه ون  حين األوزان وتع   .سال
اس تور إعداد من المق ة الكفاءة في النظر  األدب إلى استناداً ) ٢٠٠٤( الشبول أنور الد ة الذات  المدر
عض س و ة الكفاءة مقاي اس ومنها، الذات اس) Sherer(شيرر مق ة الذات فاءة لق  في المستخدم المدر
اس) ٢٠٠٢(الجبور دراسة ة ومق ة الذات فاعل ـــ  المدر   .) ٢٠٠٠(وحمد  داوودلــ

مُ  نإ ة للمالحظات متقد ة، بدقة الكاف مٍ  إلى شك ال سيؤد وموضوع  الدراسة، لموضوع أفضلَ  تقي
احث لكم قدرت حيث م في ستبذلونه الذ والوقت الجهد حجمَ  ةُ ال اس، هذا فقرات تح ر مع المق  الش

  .والعرفان
                                                                    

احثة   ال
  لالمغر شر 

  
  )٤(ملح

ة صورته األول ة  اس الكفاءة الذات   مق
عد االنتماء  الفقرة الرقم اغة  الوضوح  لل   مالحظات الص
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ة  غير منتم
ة  غير واضحة منتم

مة واضحة  غير سل
مة    سل

عد االنفعالي: أوال     ال
ع ١ ١ طرة أستط         .مشاعر  على الس
ة أجد ١٠ ٢  مشاعر  من التخلص في صعو

ة  السوداو
       

طرةَ  أفقد ١٩ ٣  عندما تصرفاتي على الس
 .أغضب

       

ع ٢٥ ٤         .القل شعور  على التغلب أستط
ع ٣١ ٥ ة الضغو مع التعامل أستط ات  الح

 .تواجهني التي
       

ٌ  شخٌص  أنا ٣٧ ٦         .هاد
        .والمزاح والضحك المرح أجيد ال ٤٤ ٧
 لوقت بهدوءٍ  الجلوُس  علي صعب ٥١ ٨

ل   .طو
       

اً  عد االجتماعي: ثان   ال
         .بإعجاب أصدقائي إلي ينظر ٢ ١
ة أجد ١١ ٢         .اآلخرن مع الكالم في صعو
ن علي صعب ٢٠ ٣  مع صداقات تكو

 .اآلخرن
       

التهم عن أصدقائي حدثني ٢٦ ٤         .مش
 والتعاون  اآلخرن مع العمل أستمتع ٣٢ ٥

 .معهم
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عد االنتماء  الفقرة الرقم اغة  الوضوح  لل   مالحظات الص
ة  غير منتم

ة  غير واضحة منتم
مة واضحة  غير سل

مة    سل
        .الناس مع التعامل أجيد ٣٨ ٦
        .لي سيئون  عندما ناآلخر  أسامح ٤٥ ٧
مةٌ  أقاري مع عالقتي ٥٢ ٨         .حم

الذات: ثالثاً    عد الثقة 
        .قدير شخٌص  أنني أعتقد ٣ ١
        .ومهمٌ  مشرقٌ  مستقبلي أن عتقدأ  ٨ ٢
اة مناحي شتى في للمهارات أفتقر ١٢ ٣         .الح
ة أجد ١٧ ٤  القرارات خاذاتّ  في صعو

ة  .الصائ
       

 معظمّ  أن أجد وراءإلى ال أنظر عندما ٢٧ ٥
 .الصواب عن عيدةً  انت قراراتي

       

ة أجد ٣٣ ٦ اء مع التعامل في صعو  األش
ةً  اآلخرون  يجدها التي اد  .اعت

       

ع ٣٩ ٧ ةٍ  ةِ أ تذليلَ  أستط ةٍ  عق ات  ح
ةٍ  اد  .اعت

       

        . وطيبٌ  رٌ خيِّ  إنسانٌ  أنا ٤٦ ٨
        .وضعفي قوتي أنا ما نفسي أتقبل ٥٣ ٩

        .المهمة القرارات في نفسي على أعتمد ٥٧ ١٠
قها عن أعجز ثيرةٌ  مهاراتٌ  هناك ٦٠ ١١         .تحق
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عد االنتماء  الفقرة الرقم اغة  الوضوح  لل   مالحظات الص
ة  غير منتم

ة  غير واضحة منتم
مة واضحة  غير سل

مة    سل
عأ مي: را عد األكاد   ال

يٌ  أنني أعتقد ٤ ١         .ذ
ةً  أجد ٩ ٢         .دروسي تحضير في صعو
اً  فاشلٌ  أنني زمالئي بين سمعتي ١٣ ٣         .دراس
 من المدرسي النجاح أن أعتقد ١٨ ٤

اة في الفاشلين خصائص  .الح
       

اتي أنجز ٢١ ٥ ة واج         .أول أول المدرس
 من أنني أساس على المعلمون  عاملني ٢٨ ٦

 .الجيدين الطالب
       

ةَ  الموضوعاتِ  أحب ٣٤ ٧         .الدراسة في العلم
ني ال ٤٠ ٨ ة الموضوعاتُ  تستهو  األدب

ة  .واإلنسان
       

ع ٤٧ ٩  المصادر من االستفادة أستط
 وخارجها المدرسة داخل الموجودة

 .دراستي لخدمة
       

ع ٥٤ ١٠ ُ  أستط ار التخط  الفرع الخت
 علمي،(قدراتي يناسب الذ الدراسي
 ..)صناعي زراعي، أدبي،

       

 
ارة الرقم عد االنتماء  الع اغة الوضوح  لل   مالحظات الص
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ة  غير منتم
ة  غير واضحة منتم

مة واضحة  غير سل
مة    سل

  عد اإلصرار والمثابرة: خامساً 
ع  ٥ ١  أضعها التي الخط تنفيذَ  أستط

ام  .ما شيء للق
       

        .مراتٍ  عدةَ  أحاول أن عد أهدافي أحق ١٤ ٢
        .إتمامها قبل األعمال أو المهام أترك ٢٢ ٣
        .أكبرَ  اجتهادٍ  للعمل الفشل يدفعني ٤١ ٤
 تواجهني عندما سهولة أتراجع ٤٨ ٥

التُ   .المش
       

٥٥ ٦  ّ  في والتحمل الصبر على القدرةُ  لد
 .الصعاب مواجهة

       

 أخر  إلى مهمة أو عمل من أنتقل ٥٨ ٧
 .منها اً أّ  أكمل أن دون 

       

ن: سادسًا   عد ثقة اآلخر
 أتعامل الذين ثقة موقعُ  أنني أعتقد ٦ ١

 .معهم
       

ع ١٥ ٢ َّ  أقنع أن أستط  بوجهة شخصٍ  أ
 .نظر 

       

 أجدهم الناس مع أتعامل عندما ٢٣ ٣
 .بي ستخفون 

       

 فعلون  اآلخرن جعل في أنجح لم إذا ٢٩ ٤
 .الكذب إلى ألجأ أرد ما
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ارة الرقم   الع
عد االنتماء اغة الوضوح  لل   مالحظات الص
ة  غير منتم

ة  غير واضحة منتم
مة واضحة  غير سل

مة    سل
        .حولي الذين الناس احترام موضع أنا ٣٥ ٥
        .قراراتي يثقون  أصدقائي ٤٢ ٦
        .دالجِ  مأخذ أخذني أحد ال ٤٩ ٧
ابي يؤثر ال ٥٩ ٨  هم نْ مَ  على وجود أو غ

 .حولي
       

عاً  عد المعرفي: سا  :ال
        .واسعةٌ  العامة معلوماتي ٧ ١
        .والحزازر األلغاز حلّ  أستمتع ١٦ ٢
ة فهمُ  عجبني ٢٤ ٣ اء عمل ف         .األش
 والمقاالت الكتب على العطّ اال أجيد ٣٠ ٤

ة  .العلم
       

قةً  أعتقد ٣٦ ٥ سٍ  خيرُ  الكتابَ  أن حق         .جل
اء مع التعامل أتعلم ٤٣ ٦         .سرعة األش
 وٕاهمال للمهم االلتفاتُ  علي سهل ٥٠ ٧

 .التفاهات
       

قى والنحت الرسم الفنونَ  أجد ٥٦ ٨  والموس
عةً  والمسرح  .للوقت مض
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  )٥(ملح
مين فقرات ة التي تم التعديل عليها من قبل السادة المح ة المدر اس الكفاءة الذات   مق

  عد التعديل الفقرة  قبل التعديل الفقرة  الرقم
يٌ   ٤   .ناجحٌ  أعتقد أنني شخٌص   .أعتقد أنني ذ

اةأفتقر للمهارات في شتّ   ١٢ ثيرٍ   .ى مناحي الح اة أفتقر للمهارات في    .من  مناحي الح
ة  ١٧ ة في اتخاذ القرارات الصائ ةَ   .أجد صعو ة  أجد صعو في اتخاذ القرارات الصائ

  .بنفسي
طرة على تصرفاتي عندما أغضب  ١٩ طرة على نفسي عندما أغضبأفقد   .أفقد الس   .الس
القل لد القدرةُ   ٢٥ القل  .على التغلب على شعور  ع التغلب على شعور    .أستط
انت   ٢٧ عندما أنظر للوراء أجد أن معظم قراراتي 

  .عيدة عن الصواب
خذتها عندما أعيد النظر في القرارات التي اتّ 

انت خاطئةً أجد أن معظَ    .مها 
  .جيدٌ  عاملني المعلمون على أنني طالبٌ المعلمون على أساس أنني من الطالب عاملني   ٢٨
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  .الجيدين
العمل مع اآلخرن، والتعامل معهم  ٣٢ العمل مع اآلخرن  .أستمتع    .أستمتع 
  .مع اآلخرن أحب التعاونَ   .مع الناس أجيد التعاملَ   ٣٨
ع تذليَل أ  ٣٩ ةٍ  ةِ أستط ةٍ  عق ات ةٍ  ح اد اة ةِ أ ع تذليلَ أستط  .اعت ة تواجهني في الح   .عق
  .ال أجيد المرح والمزاح  .ال أجيد المرح  والضحك والمزاح  ٤٤
أخذني مأخّ   ٤٩ ٍّ   .ذ الجدال أحد  ِل جد ش   .ال أحد يهتم بي 
سهولةٍ   ٤٨ الت أتراجع  سهولة ٍ   .عندما تواجهني المش لةأتراجع    .عندما تواجهني مش
اهُ   .للمهم وٕاهمال التفاهات االلتفاتُ سهل عليَّ   ٥٠   .للمهم وٕاهمال التفاهات سهل عليَّ االنت
٥٤   َ ع التخط ار الفرع الدراسي الذ  أستط الخت

علمي، أدبي، زراعي، (يناسب قدراتي
  .....).صناعي

 َ ع التخط ار الفرع الدراسي الذ  أستط الخت
  ).علمي، أدبي(يناسب قدراتي

  
  
  
  

  )٦(ملح
اس ة مق صورته النهائ ة  ة المدر   الكفاءة الذات

ة    :أختي الطال
ارات حول اعتقادك عن قدراتك، ضعي عالمة   أتي مجموعٌة من الع ما  ما يلي ) √(ف ارة ف ل ع أمام 

ِة أو مد موافقتك  ارة مع قناعاتِك الشخص ل ع ِ مضمون  ان مد تطاب تحت العمود المناسب لب
ارة   .على الع

ٌة خاطئٌة أو أخر  س هناك إجا عتقده الشخُص عن قدراته، لذلك ل اٌس لما  اَن هو مق إّن هذا االستب
حةٌ  حث. صح ِطلَع عليها أحٌد ولن تستْخَدم إال ألغراض ال اِت لن    .ما أن هذه اإلجا

م رًا لتعاون   وش
شر المغرل احثة    ال
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةا اسم،:................................المدرسة  اسم   .......................................لطال

ة   ...................الفرع:................الشع

  الفقرة  الرقم
تنطب 
بدرجة 

  بيرة
تنطب 
بدرجة 

  متوسطة
تنطب 

  لةبدرجة قلي
ال تنطب 

  أبداً 
طرة على مشاعر   ١ ع الس           .أستط
          .ينظر إليَّ أصحابي بإعجاٍب   ٢
          .قديرٌ  أعتقد أنني شخٌص   ٣
          .ناجحٌ  أعتقد أنني شخٌص   ٤
ع تنفيذُ   ٥ شيء ما أستط ام            .الخط التي أضعها للق
          .ثقة الذين أتعامل معهم أعتقد أنني موضعُ   ٦
          .معلوماتي العامة واسعةٌ   ٧
          .ومهمٌ  أعتقد أن مستقبلي مشرقٌ   ٨
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  الفقرة  الرقم
تنطب 
بدرجة 

  بيرة
تنطب 
بدرجة 

  متوسطة
تنطب 

  بدرجة قليلة
ال تنطب 

  أبداً 
ةً   ٩           .في تحضير دروسي أجد صعو

ةً   ١٠ ة أجدصعو           .في التخلص من مشاعر السوداو
ة في   ١١ نأجد صعو           .الكالم مع اآلخر
اةأفتقر للمهارات في شتّ   ١٢           .ى مناحي الح
اً   ١٣           .سمعتي بين زمالئي أنني فاشل دراس
عد أن أحاولَ   ١٤           .عدة مرات أحق أهدافي 
ع أن أقنعَ   ١٥ َّ  أستط           .بوجهة نظر  شخصٍ  أ
ر األلغاز و حلّ أستمتع   ١٦           .الحزاز
ةً   ١٧ ة بنفسي أجد صعو           .في اتخاذ القرارات الصائ

أعتقدأن النجاح المدرسي من خصائص الفاشلين   ١٨
اة   .في الح

        

طرة على نفسي عندما أغضب  ١٩           .أفقد الس
نُ   ٢٠ ن صداقاتٍ  صعب عليَّ تكو           .مع اآلخر
أوّ   ٢١ ة أوًال  اتي المدرس           .لٍ أنجز واج
          .قبل إتمامها أترك المهام أو األعمال  ٢٢
ستخفّ   ٢٣           .ون بيعندما أتعامل مع الناس أجدهم 
ةِ  عجبني فهمُ   ٢٤ اء ف           .عمل األش
القل  ٢٥           .لد القدرة على التغلب على شعور 
التهم  ٢٦           .حدثني أصدقائي عن مش

خذتها أجد عندما أعيد النظر في القرارات التي اتّ   ٢٧
انت   .خاطئةً  أن معظمها 

        

          .جيدٌ  عاملني المعلمون على أنني طالبٌ   ٢٨
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  الفقرة  الرقم
تنطب 
بدرجة 

  بيرة
تنطب 
بدرجة 

  متوسطة
تنطب 
بدرجة 

  قليلة
ال تنطب 

  أبداً 

فعلون ما   ٢٩ ن  إذا لم أنجح في جعل اآلخر
د ألجا إلى الكذب والحيلة   .أر

        

ة أجيد االطالع على الكتب والمقاالت  ٣٠           .العلم

ة التي   ٣١ ات ع التعامل مع الضغو الح أستط
  .تواجهني

        

ن  ٣٢ العمل مع اآلخر           .أستمتع 

ةً   ٣٣ اءَ  أجد صعو يجدها  في التعامل مع أش
ة اد   .اآلخرون اعت

        

ة في الدراسة  ٣٤           .أحب الموضوعات العلم
          .أنا موضع احترام الناس الذين حولي  ٣٥
قةً   ٣٦ س أن الكتاب خيرُ  أعتقد حق           .جل
          .هادئٌ  أنا شخٌص   ٣٧
٣٨  
  

ن           .أحب التعاون مع اآلخر

ع تذليل أ  ٣٩ ةٍ  ةِ أستط اة عق           .تواجهني في الح
ة  ٤٠ ة واإلنسان           ال تجذبني الموضوعاُت األدب
اجتهاٍد أكبرَ   ٤١           .يدفعني الفشل للعمل 
          .قراراتيأصدقائي يثقون   ٤٢
سرعة  ٤٣ اء  ع التعامل مع األش           .أستط
          .ال أجيد المرح والمزاح  ٤٤
سيئون لي  ٤٥ ن عندما            .أسامح اآلخر
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  الفقرة  الرقم
تنطب 
بدرجة 

  بيرة
تنطب 
بدرجة 

  متوسطة
تنطب 
بدرجة 

  قليلة
ال تنطب 

  أبداً 
          .أنا إنساٌن خيٌِّر وطَّيبٌ   ٤٦

ع االستفادة من المصادر الموجودة   ٤٧ أستط
  .داخل المدرسة وخارجها لخدمة دراستي

        

لة  ٤٨ سهولة عندما تواجهني مش           .أتراجع 
ٍل جيد  ٤٩ ش           ..ال أحد يهتم بي 
اه للمهم وٕاهمال التفاهات  ٥٠           .سهل عليَّ االنت
ل  ٥١           .صعب عليَّ الجّلوس هادئًا لوقت طو
ي ممتازة  ٥٢           .عالقاتي مع أقار
قوتي وضعفي  ٥٣ ما أنا            .أتقبل نفسي 

ار الفرع الدراسي الذ   ٥٤ ع التخط الخت أستط
  ).علمي، أدبي(يناسب قدراتي

        

لد القدرة على الصبر والتحمل في مواجهة   ٥٥
  .الصعاب

        

قى   ٥٦ الرسم والنحت والموس أجد الفنوَن 
عًة    .للوقتوالمسرح مض

        

          .أعتمد على نفسي في القرارات المهمة  ٥٧

أنتقل من عمل أو مهمة إلى أخر دون أن   ٥٨
  .أكمل أًّا منها

        

ابي أو وجود على َمْن هم   ٥٩ ال يؤثر غ
  .حولي

        

قها  ٦٠ ثيرةٌ أعجز عن تحق           .هناك مهاراٌت 
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  )٧(ملح

مين البرنامج    اإلرشادأسماء السادة مح
تور م الد ة المح ة المرت ة الجامعة  العلم ه عمل الذ والقسم والكل  ف

ا رتيب.د ة، قسم اإلرشاد   مدرس  ناد ة التر ل  ، جامعة دمش
  .النفسي

ة، قسم اإلرشاد   مدرس  ارولين المحسن. د ة التر ل  ، جامعة دمش
  .النفسي

مة طاهر .د ة   مدرس  أس ل  ، ة، قسم اإلرشاد جامعة دمش التر
  .النفسي

م قصاب. د ة، قسم اإلرشاد   مدرس  ر ة التر ل عث،  جامعة ال
  .النفسي

ة، قسم اإلرشاد   مدرس  سوسن شيخ محمود. د ة التر ل عث،  جامعة ال
  .النفسي
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  )٨(ملح
م البرنامج اإلرشاد طلب   تح

تور الفاضل   المحترم -----  -----  -------  -- :الد
عد ة و ة طي   :تح

ة لد عينة من طالب الصف : الموضوع ة المدر م برنامج إرشاد جمعي لتحسين الكفاءة الذات طلب تح
الن مال  تور  عض مدارس مدينة حماة، بإشراف األستاذ الد   .األول الثانو العام في 

احثة بإجراء  ة لد هدف إلى بناء برنامج اإلرشاد الجمعي حث يتقوم ال ة المدر لتحسين الكفاءة الذات
عض مدارس مدينة حماة ات الصف األول الثانو العام في  ات . عينة من طال أحد متطل وذلك 

توراه حثإرشاد نفس/الحصول على درجة الد احثة ب ي وألغراض تحقي أهداف هذا ال برنامج  إعدادتقوم ال
ة و ة المدر م بين تضع أن سرهاإرشاد جمعي لتحسين الكفاءة الذات ة أيد س  البرنامج، لهذا المحاور الرئ

ة صورته في سيتألف البرنامج هذا أن علما في األسبوع تتراوح جلسات ) ٣( بواقع جلسة،) ١٢(من  األول
ة قة وفقاً  )٩٠-٦٠(مددتها الزمن عة دق  على مجموعة من األنشطة، جلسة ل وستشمل جلسة، ل لطب
  .المقترحة واألساليب واإلجراءات،

ما م و ة واالختصاص الخبرة أصحاب من أن ة والدرا ة؛ العلم م تم فقد والعمل ار  لجنة أعضاء أحد اخت
م م وٕابداء المقترح، على البرنامج اإلطالع التكرم يرجى لذا البرنامج؛ لهذا تح ة آرائ  ومالحظاتكم وأ

الت، ة ترونها مقترحات أو تعد  :حول مناس
 .للبرنامج العام هدفال -
ة، الجلسات عدد -   .وترتيبها اإلرشاد
ة المدة -   .جلسة لكل الزمن
ة، األساليب - ات اإلرشاد   .المقترحة والفن
  .جلسةٍ  ل محتو  -

احثةُ  سع ال ختاماً  رَ  أن إال ال م على متش م في ستبذلونه الذ الثمينِ  كمووقتِ  ،المثمرةِ  جهود  هذا تح
م حسن لكم ًة شاكر  ، جالبرنام م اهتمام   .وتعاون
انات بتعبئة مُ التكر  يرجى ة الب   :اآلت
م اسم ة الدرجة ...................................:المح   .............................:العلم

ان  .....................................:التخصص   .................................:العمل م
ع  .........................................:القسم   ......................................:التوق

احثة شار المغرل  :ال   شر دمحم 
عث   معيدة في جامعة ال

توراه في جامعة دمش ة د ة -طال ة التر   قسم اإلرشاد النفسي- ل
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  )٩(ملح
م استمارة ة الكفاءة لتحسينبرنامج اإلرشاد الجمعي  تح ة ال الذات  الصف طالب عينة من لدمدر

  .حماة مدينة مدارسعض  في العام الثانو  األول
م  الموضوع  م الت التي ترونها   الح المقترحات والتعد

ة   غير مناسب  مناسب  مناس
        البرنامج عنوان  ١
        أهداف البرنامج  ٢
        عدد جلسات البرنامج  ٣
        الجلساتترتيب   ٤
ة األساليب  ٥         اإلرشاد

٦  
 في المستخدمة األدوات

 تنفيذ
ة األساليب   اإلرشاد

      

        للبرنامج النظر  اإلطار  ٧
ب سيتم التي المهارات  ٨  تدر

ة المجموعة   عليها اإلرشاد
      

  
التٍ  ةُ أ ةً  ترونها مقترحاتٍ  أو تعد   :مناس

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 
.................................................................................................... 
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 مجال 
م  تقو

  البرنامج

 المقترحات
الت  والتعد

 ترونها التي
ة   مناس

 إجراءات
 ومحتو 
  الجلسة

ة  مناس
 األدوات

 المستخدمة

ة  مناس
 األساليب
ات  والفن

ة   اإلرشاد
 أهداف
  الجلسة

ة  المدة مناس
ة  الزمن
 للجلسة

ة  اإلرشاد

ة  مناس
 عنوان

  الجلسة
غير 
  مناسب

غير   مناسب
  مناسب

غير   مناسب
  مناسب

غير   مناسب
  مناسب

غير   مناسب
  مناسب

غير   مناسب
  مناسب

غير   مناسب
  مناسب

  مناسب
عدد 

  الجلسات
الجلسة 

                              األولى
 الجلسة
ة                              الثان
 الجلسة
                             الثالثة

 الجلسة
                             عةراال

 الجلسة
                             الخامسة
 الجلسة

                             السادسة
 الجلسة
عة                              السا
 الجلسة
                             الثامنة
 الجلسة
                             التاسعة
 الجلسة
                             العاشرة
 الجلسة

 ةالحاد
 ةعشر 

                            
 الجلسة

 ةالثان
  ةعشر 

                            
الت أ ة ترونها مقترحات أو تعد   :مناس

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
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  )١٠(ملح
احثة   تب تسهيل مهمة ال
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  )١١(ملح
  البرنامج اإلرشاد

ة ة الكفاءة لتحسين جمعي إرشاد برنامج فاعل ة ال الذات  الثانو  األول الصف طالب عينة من لدمدر
  حماة مدينة مدارسعض  في العام

  :األولى الجلسة
ة  البرنامج –التعارف " تمهيد ف    "إرساء قواعد العمل - التعر

ة          قة ٦٠:المدة الزمن   دق
 أهداف الجلسة: 

عاد البرنامج للمجموعة  -١ ح أ ةتوض ات البرنامج التجرب  .ونظام الجلسات ومتطل
احثة لكسر الحواجز بينهن والشعور  -٢ رف التعارف بين متدرات المجموعة وال الثقة واأللفة، ثم ُتعِّ

احثة نفسها للمتدرات  .ال
وناته، ومدة تطبي  المجموعة على البرنامج اإلرشاد والهدفِ  أن تتعرف متدراتُ   -٣ منه وم

ل جلسةٍ   .البرنامج وعدد جلساته وزمن وأجزاء 
ة البرنامج اإلرشاد وفائدتِ  -٤ أهم تعامل في ب اله المأمولة، وأساليِ تعرف متدرات المجموعة 

 .الجلسات
احثة على توقعات المجموعة من البرنامج -٥  .أن تتعرف ال
ة  -٦ المجموعة والبرنامج بجلساته اإلرشاد م الخاطئة المتعلقة  التعرف إلى االعتقادات الخاطئة والمفاه

 .لد المتدرات ومناقشة تلك األمور معهن
ةٍ  -٧ ة تحدد قواعدَ  عقد اتفاق  .العمل خالل الجلسات اإلرشاد
ان ومواعيد جلسات البرنامج وضرورةِ  -٨  .االلتزام بها االتفاق على م

 ات المستخدمة ز :الفن ة، الحوار، التعز   .المناقشة الجماع
 طاقاتٌ : الوسائل المستخدمة  ،   .، أقالمأوراقٌ من الورق المقو
 اإلجراءات واألنشطة: 
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ات ):١(نشا  احثة والمتدر قة) ١٥(التعارف بين ال  :دق
ة واالشتراك في البرنامج  تقوم رهن على الحضور واالستجا عضوات المجموعة وش الترحيب  احثة  ال

ة، ثم تقدم نفَ  ، وتوضح لهن أن )االسم، المؤهل، التخصص، العمل(سها اإلرشاد برغبتهم الشخص
عضاً  مشتركٍ  وجودهن هنا هو من أجل هدفٍ  عضهن    وهو مساعدة 

ل متدرةٍ  احثة من  ات، الميول ، األسرة (ن تعرف نفسهاأ تطلب ال  ).االسم، الهوا
ة والتفاعلِ  ات المشار احثة عن دورها في المجموعة من خالل تسهيل عمل متدرات بين ال ثم تتحدث ال

عض المعلومات ةُ وٕامدادهن ب السرة، والرغ د التزامها  د أنَّ  ، وتؤ هذه المجموعة  في المساعدة، وتؤ
صلنتستمد قوتها من أفرادها  لٌ ت ةٍ حلّ من اللحظات إلى مر  في لحظةٍ  اللواتي قد  ، خر منهن األ ساعد 

 . احترم مشاعرهوت
وناته): ٢(نشا  البرنامج وأهدافه وم ف  قة) ١٠(التعر   :دق

وناتهُ  رة عن البرنامج من حيث م م ف البرنامج  دليلمن خالل توزع  ؛همنه وأهميتُ  والهدفُ  ،يتم تقد
أن هذا البرنامج يتكون من )١٢(انظرالملح احثة للمتدرات  ة، جلسةً  )١٥(، حيث توضح ال  إرشاد

اتٍ ) ٨٠-٦٠(تتراوح مدة الجلسة ل جلسة تتضمن تدر قة، و ة الخبرات حواراتٍ و  ومناقشاتٍ  دق ، ومشار
م نبذة  حلّ و  ة، وتقد ات المنزل اإلضافة للواج ير العقالني والمنطقي  الت وصنع القرار، والتف المش

ة  ات البرنامج وعناصره واألهداف من هذه الجلسات هو زادة مستو الكفاءة الذات مختصرة عن محتو
 هن أفضلَ جعل تعاملَ واإلرهاق والتشتت والخوف الشديد من الفشل، و يجنبهن التعبَ  لديهن، وهذا األمرُ 

زد من التهن ومعلماتهن وأفراد أسرتهن، و اح وس مع زم االرت ساعدهن على مواجهة الصعاب شعورهن 
ات المهمة  .من خالل مجموعة من التقن

ات في البرنامج) ٣(نشا ات المشار ة لد الطال قة )١٠( بناء توقعات مالئمة وواقع  :دق
احثةُ  لمة مع المتدرات توقعاتِ  تناقش ال احثة على السبورة  تحت ) توقعاتي( هن من البرنامج، تكتب ال

لَّ توقعاتِ  عنوان البرنامج، ثم تناقش المتدراتِ  ، الخاطئةَ  التوقعات، وتصحح لهن التوقعاتِ  هن، فتكتب 
حةَ  التوقعاتِ  زُ وتعزِّ    .الصح

قة ) ١٠:(بناء العقد اإلرشاد) ٤(نشا   :دق
ة والعالقةِ  قواعدِ  ف منه تحديدُ الهد-  ين أفراد  العمل أثناء الجلسات اإلرشاد احثة والمتدرات و بين ال

  .المجموعة أنفسهنّ 
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احثةُ توضِّ  -  اتٍ  د عدةُ أنه توجَ  ح ال ةٌ  سلو فضل ممارستهُ  ،مرغو مثل عالقات  ،ا داخل المجموعةو
ل مناس ش قات  ار والتعل ادل اآلراء واألف م وت عض التدع ما توجد  ب والتفاعل الفعال بين المتدرات، 

ات  جب عدم ممارستها مثلالسلو ة و ع أنشطة  :غير المرغو ة في جم فاعل االنسحاب، عدم االشتراك 
المجموعة، عدم االنتظام في حضور الجلسات، أو الحديث دون مراعاة مشاعر اآلخرن، أو مقاطعتهم 

 .وعدم إعطائهم فرصة للحديث
عد-  وزع هذا العقد )١٣(، انظر الملح )بنود العقد اإلرشاد(ذلك يتم التوّصل إلى مجموعة من  و ، و

انت هناك أ ،على المتدرات ومناقشة بنوده مع عضوات المجموعة ارها  استفساراتٍ  ةٌ وٕان  شأنها، واعت
التوق ، ثم تقوم المجموعة  تابته على ورق مقو احثة  ة، وتقوم ال ه، ووضعه على أحد قواعد أساس ع عل

ه ومراجعته ير    .جدران القاعة للتذ
احثة على المجموعة ملفًا خاصًا لكل متدرةٍ -  ها خالل الجلسات، ، لحف األنشطة التي يتم تنفيذُ توزع ال

ة ات المنزل ذلك الواج  .و
ص الجلسة) : ٥(نشا قة) ٥(تلخ   :دق
    ُ يرَ  ساعد هذا النشا ة المطروحة في الجلسة تذ ن األساس العناو وذلك بتكليف إحد  ؛المتدرات 

ة التي تم تداولُ  ار األساس ر األف ص ما تمَّ المتدرات بذ ه التوصلُ  ها في الجلسة، وتلخ   .إل
م الجلسة  قة) ٥(تقي   :دق

ة تقدمُ  ة الجلسة التمهيد مَ  في نها احثة التقي ة على األسئلة ال ة من خالل اإلجا   :التال
أتيدائ يضع ما  ح ف ار الصح   :رًة حول االخت

ات المرغوب ممارستها دا -١ عض السلو م خل المجموعةتتمثل  ار : في عالقات التدع ادل اآلراء واألف ت
ل مناسب، والتفاعل ش قات   االجتماعي الفعال بين المتدرات؟ والتعل

 ............ .خطأ..........  صح 
كِ  -٢ ة؟في هذه الجل ما رأ   سة التمهيد

..................................................................................................
........................................................................ 

ة قد أضافت جديدًا إلى  هذه الجلسةَ  هل تعتقدين أنَّ  -٣ انت إجابتك ) نعم، ال( معلوماتك؟ التمهيد إذا 
 .بنعم فما هي هذه اإلضافات

..................................................................................................
........................................................................ 
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ك في أثناء الجلسة؟ ما لم تفههل حدث شيٌء   -٤ عج ه أو لم  انت إجابتك بنعم فما هي ) نعم، ال(م إذا 
 .؟هذه اإلضافات

..................................................................................................
........................................................................ 

ار والمشاعر التي راودتكِ  -٥  بها في أثناء الجلسة؟ وشعرتِ  ما أهم األف
..................................................................................................

........................................................................ 
ةِ  -٦ ة أ تا اتٍ  ترحاتٍ مق برجاء  فيد في تحسين  أو انتقاداتٍ  أو توص ساعد و لجلسة اليوم؛ مما قد 

 .الجلسة القادمة
.....................................................................................................

..............................................................................................  
ة الجلسة  احثة المتدرات في نها ر ال ة على تش عه ،ه الجلسةلهذ والحضور الدعوة تلب  أمل على نوتود

  .ةالقادم الجلسة موعد االلتزام
قة) ٥(الواجب المنزلي    :دق

احث طلبت اتِ  من ةال تبنَ  المتدرات المشار قها من خالل البرنامج ن في ترغبْ  توقعاتٍ  ثالثةَ  أن  تحق
سلّ  احثة تلك األوراقَ  نَ مْ و   .لل
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الجلسة األولى  م الخاصة  ات على استمارة التقي عض الطال ة    :وهذا نموذج إلجا
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ةا   :لجلسة الثان
اب تدنيها ة وأهميتها وأس ة المدر   مفهوم الكفاءة الذات

ة قة ٧٠: المدة الزمن   دق
 أهداف الجلسة: 

 .مناقشة الواجب المنزلي  -١
ةِ  على مفهومِ  فُ التعرَّ  -٢ ة وأهم ة المدر ات  الكفاءة الذات ة، وسلب ة والعلم اة العمل تنميتها في الح

اة العامة   .تدنيها، ودورها في التحصيل الدراسي والح
اتُ  -٣ ابُ  ذواتُ  التعرف على السمات التي تتصف بها الطال ة المنخفضة، وأس انخفاض  الكفاءة الذات

 .هذه الكفاءة
مُ  -٤ أنفسهن المتدرات مستو الكفاءةِ  تقي ة   .الذات
فاءتهن  المتدراتُ درك أن ت -٥ ة وانخفاض  ة واالجتماع ة والعمل م التهن األكاد ا بين مش مد االرت

ة ة  المدر  .الذات
ينُ  -٦ ةالمتدرات من معرفة المهارات التي ت تم ة المدر  .عمل على زادة مستو الكفاءة الذات
أن الكفاءةَ  تأكيد االعتقادِ  -٧ ةَ  للمتدرات  ن تنميته من خالل  الذات م ة هي تلك الشيء الذ  المدر

حِ  واالعتقادِ  ،الممارسة والمثابرة على بذل الجهد  .العلى التعلم الفعّ دراتهن في ق الصح
مُ  -٨  .منزليٍّ  واجبٍ  تقد

 ات الم ة والحوار،  :ستخدمةالفن ح والتساؤل، الواجب المنزليالمناقشة الجماع  .التوض
 مبيوتر: الوسائل المستخدمة  .سبورة، أوراق، أقالم، جهاز 
 اإلجراءات واألنشطة: 
قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق
     ُ قةإلى التذ يهدف النشا ما ورد في الجلسة السا احثة ومن ّثمَّ . ير  د على ترحب ال المتدرات، وتؤ

عَ  ة حضورهن جم نَّ  أهم ع المهارات التي تعمل على تحسين الكفاءة من اكتساب جم الجلسات حتى يتم
ة لديهن ة المدر قة . الذات ما ورد في الجلسة السا يرهن    .ثم تقوم بتذ

قة) ١٥(مناقشة الواجب المنزلي):٢(نشا   :دق
الطلب من المتدرات  احثة  اتِ تقوم ال ة العضوات هن من الواجب المنزلي، ثم مناقشتِ قراءة إجا ق ها مع 

حِ  قهُ  وتوض ن تحق م مُ  مَّ ومن ثُ . من تلك التوقعات ما  ة الراجعةِ  تقد ه  التغذ ة لما قامت  المناس
 .المتدرات
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ة ): ٣(نشا  م مفهوم الكفاءة الذات قة) ٢٥(تقد  :دق
احثة بتعرف مفهوم الكفاءة -  ةتبدأ ال ة المدر ام مجموعةٌ أنها : الذات  عن تعبر والتي ،اعن الصادرة األح

ام على اتهقدر  حولالفردد  معتقدات ات الق ة المواقف مع التعامل في هومرونت معينة، سلو  الصع
لف المهام إلنجاز همثابرت ومد الصعاب، وتحد والمعقدة،  .بها الم

احثة إلىتشي-  ة سواًء لمستقبلهن  العلمي أو في تحقي توافقهن النفسي  ر ال ة المدر ة الكفاءة  الذات أهم
ة ات  .واالجتماعي وتحقي أهدافهن الح

مِ   احثةُ  عد تقد ة تقوم ال ة  مفهوم الكفاءة الذات ة المدر ات تدّني الكفاءة الذات مسب بتعرف المتدرات 
  :وذلك من خالل لديهن
ة مثالٍ  اب التي تؤد إلى انخفاض مستو الكفاءة الذات قي ألحد األس في  من خالل عمل مقارنةٍ  ؛تطب
ه الصورُ  ،خاّصِ  ميزانٍ  فت ةُ  إحد  الفرد بها في عالمه الخاص والتي يرد حتف الجيدة التي  الذهن

اع حاجاته اعاتُ  بها، والكفةُ  إش قة الموجودة في عالمه الم األخر اإلش عرفه الحق ه و درك الذ يدر
عَ والمفروض أن   .هبها حاجاتِ  ش
فةُ  انت  تصوره في عقله فإذا  فة ما  أثقلَ  ما يرده و ه ملكه وما هو متوفرٌ من  ينتج عن ذلك عدم  ؛لد

ي، ومن ثَ  توازن  القل والتوتر وعدمم فتي الميزان مما يؤد إلى عدم التوازن السلو  الكفاءة نتيجةَ  شعر 
اطات التي أصا ة تحقي ما ياإلح ان   .ردهبته من عدم توفر إم

عضهنثم -  آراء  ة الراجعة على مناقشات المتدرات واألخذ  م التغذ احثة بتقد  .تقوم ال
قولها-  احثة للمتدرات تحثهن  ع ال م عمل : ومن منطل تشج فاءتهن قادرات على تقد أنه بجهودهن و

الكفاءة والنجاح  ون ذلك العتقادهن يتميز  فشلن فإنما  ضًا أنهن عندما  عتقدن أ إذا حاولن، وجعلهن 
ات غير فعالة طورن استراتيج التالي    .ضعف قدراتهن و

احثة أنَّ -  ةَ  االعتقاداتِ  توضح ال قه، والبد من أن الت سعى هدفٌ  اإليجاب أهم  على عرفل فرد لتحق
من  تسب الكثيرَ ها ال بد أن قوم ببنائاء هذه االعتقادات؛ وحتى ا في بنعليه األمور التي يجب االعتمادُ 

االعتماد هعلى  المهارات    .الثقة في قدراته ومهاراته والطموحات الموجودة لد
احثة إلى أنّ -  رة أو اعتقاد تيجب  هوتشير ال ل ف ارُ ن ه أن تراود نعتقدفي  ة األف  :اآلت

  ير  ؟مفيد لكمهل هذا التف
 فاءة؟ معهل يدف  للعمل 
 ؟أفضلَ  ه إلى نتائجَ  لنصهل ت 
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  مةَ  اإلحساُس هل سيجلب لكم ةَ  التقدير والق  ؟الذات
ن إلى اتجاه إيجابي سعين ير ن تف ن إلى اتجاه سلبي إلى ممار  فإذا قاد ح، وٕاذا قاد س صح سته والع

م ن م يرٍ تحَّ ال توقفتم عنه و   .آخرَ  ول عنه إلى تف
حُ -  احثة ا ثم تت ار المتدرات لكي يناقشنها لفرصةَ ال تشجع ،آلراء وأف ا و و ن على استدعاء موقف إح

هر مر فشل  ا وتدني االعتقادِ  نتج عن سوء اإلدراك لهذه المواقف زادةُ ، وقد ن  اإلح الكفاءة  الشعور 
ة  .الذات

احثةُ -  :نموذجين يتمثالن بـــــ ثم تعرض ال
ة نموذجٍ  ة العال  .للكفاءة الذات
ة المنخفضة نموذجٍ   .للكفاءة الذات

يرُ  ة للنموذجين والمقارنةُ  وعلى المتدرات التف   :في اإلدراكات الذات
ة ة العال   :نماذج الكفاءة الذات

 .ميحّال على تحقي طموحاتي وأ القدرةَ  لقد وهبني هللاُ  -١
نني أن أتقنَ  -٢ ّ  ،إذا أردت ذلك مهارةٍ  ةَ تعلم واكتساب أ م  .على ذلك المقدرةُ  فلد
٣-  ُ ستحقه،ال  حتى الح أتي إالّ  والمستقبلُ  أتي إال لمن  حسن التعاملَ ال  مع مواقف  فاءةٍ   لمن 

اة  .الح
ة المنخفضة   .نماذج للكفاءة الذات

 .؟الغموض والجهد على التعلم والمستقبل مليء لماذا التعبُ  -١
اني -٢ قى واقفًا في م  .دائمًا أنتظر مساعدة اآلخرن  وأ
عتمد على الح النجاحُ  -٣ اة   .في الح
ع أن أقوم بهذا العمل، أنا غير مستعدٍة ال  -٤ مٌ  "أستط ٌ  ح  ".مسب
 .ما أفتقده لهذا العمل فهناك شيءُ  لةٍ أنا غير مؤهَّ  -٥
ةَ  أث تمامَ  -٦  .أدائي سوف تكون فاشلةً  الثقة أن نها
ع تخطيها -٧ ات ال أستط  .أواجه عق
عمل على مساعدتي وتحق نْ ل مَ  -٨ هلم  ستح أن  يءٌ سّ  فهو إنسانٌ  ، ي ما أصبو إل و

 .أقاطعه
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احثة مع المتدرات تلك النماذج مع التأكيد أنَّ -  في الظروف  رعلى التأثي قادرٌ  اإلنسانَ  ثم تناقش ال
م في م وأنه قادرٌ  ،واألحداث ة؛ إذا أ على تغيير األمور والتح ة والعمل اته العلم فاءته سار ح عتقد 

ة  ة يتّ الذات ة المدر ة، وأن منخفضي الكفاءة الذات عدة خصائَص العال ةٍ  سمون   ضعفِ : ، تتمثل فيأساس
ٍل من االستمرارة والمثابرة، وضعف القدرة على األداءالشعور  وعدم القدرة على استكشاف  ،الداخلي 

ار أنسبها و  بدائلَ  األداء والتحصيل حلّ واخت طة  الت المرت ا و المش  .القضا
ر نماذجَ -  عد ذ رَ  من تلك االعتقادات تطلبُ  و احثة من المتدرات ذ ة التي  ال عض االعتقادات السلب

ة ن على سؤالٍ جبْ نها ألنفسهن حين يُ يوجهْ  فشلن في اإلجا تم على السبورة، وت ل هذه الردودُ وتسجَ  ،أو 
ٍل منهن مناقشةُ   .هذه االعتقادات وآثارها على 
م مستو ):  ٤(نشا  ة لد المتدرات تقي قة) ١٠( الكفاءة الذات  :دق

اسٍ   احثة بتوزع مق مي لكفاءتي تقوم ال  الهدفُ  واألنشطة حتو على مجموعة من المهام ،عنوان تقي
مُ  فاءتَ  منه تقي أنفسِ المتدرات  ل التالي هنهن  فئات على الش   :من خالل وضع رقم متدرج 

ل)  ١٠٠، ٩٠، ٨٠، ٧٠، ٦٠، ٥٠، ٤٠، ٣٠، ٢٠،١٠( ل متدرة لقدر  ؛بند بجانب  م  ها تبهدف تقي
ما مالح في ال ل مهمة،  ام   ).١(نموذج رقمعلى الق

فاءتك في  الذ رقمالضعي  س  ة قفامو الق ) ١٠٠إلى ٠(استخدام  ما ترنه من وجهة نظرك التال
لي اآلتي   :ما هو موضح على الش

١٠٠     ٩٠    ٨٠   ٧٠   ٦٠    ٥٠    ٤٠    ٣٠    ٢٠    ١٠    ٠  
ة مرتفعة فاءة ذات ة متوسطة                  فاءة ذات فة                       ة ضع   فاءة ذات

  )١(نموذج 
  )١٠٠إلى ٠(الدرجة  

                                                 .أرد أن أحققها محددةٌ  لد أهدافٌ  -١
العمل في  -٢ افآتٍ أستمتع  عٍ  المهمات حتى بدون م  .من اآلخرن أو تشج
أنني حرةٌ  -٣ ة إزاء اآلخرن أشعر  ق  .في التعبير عن مشاعر الحق
اتّ  -٤ ير الخاص و ممارسة تف  .خاذ قراراتي الخاصةأستمتع 
األخطاء أو الهزائم دون أن أشعر أنني فاشلةٌ  -٥ ع أن أعترف   .أستط
ع أن أقبل االختالفاتِ  -٦ اإليذاء أستط  .في الرأ بدون أن أشعر 
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المهانة أو الفشل -٧ ع أن أضحك من نفسي بدون أن أشعر   .أستط
 .وقناعاتهم رائي وقناعاتي حتى عندما أختلف عن آراء اآلخرند في التعبير عن آال أتردَّ  -٨
يَ  -٩ ع أن أح ة لنفسي قصةً  أستط  .عن نفسي بدون أن أميل إلى التفاخر أو الدعا

ا - ١٠ التحد  .ت الجديدة وأواجهها بثقةٍ أرحب 
ة إزاء تصرفاتي أو أعمالي بدًال من أن  ألوم اآلخرن في حالة الفشل حملُ أتّ  - ١١  .المسؤول
لٍ  سهولةٍ  أصدقاءَ  نُ أكوِّ  - ١٢ ش عي و  .طب
اآلخرن - ١٣  .أميل إلى الثقة 
ع أن أ  - ١٤ اء التي لم أعملْ أستط األش ي أو تقصير أو  عيو لٍ عترف  ش  .دجي ها 
 .عندما أحتاج إلى ذلك أو طلب مساعدةٍ  طرح أسئلةٍ ال أنزعج من  - ١٥
شأن ما يخبئه المستقبل - ١٦  .ال أميل إلى القل 
 .نحوهم أجد من السهل أن أسامح اآلخرن وال أحمل ضغينةً  - ١٧
مجموعةٍ  نظرُ أ - ١٨ اة  ات والفرص ل إلى الح الت حلّ من التحد رزونر؛ دوسا، ( المش

٣٠: ٣٠٠٣(. 
احثة  ها وذلك من خالل بتقيعد ذلك ثم تقوم ال ما تدر ة  فاءتها الذات ل متدرة لمستو  م مد معرفة 

أنفسهن ة  فاءتهن الذات م    .توزع مدرج  لتقي
  

               ١٠٠     ٩٠    ٨٠   ٧٠   ٦٠    ٥٠    ٤٠    ٣٠    ٢٠    ١٠    ٠       
ة     فاءة ذات فة                       ة ضع ةفاءة ذات ة عال فاءة ذات   متوسطة                 
ة؛ وذلك بوضع إشارٍة على -  ة المدر دد مد معرفتها لكفاءتها الذات ل متدرة أن تحَّ احثُة من  تطلب ال

 .إحد درجات المدرج، ومن ّثمَّ مناقشة تلك الدرجة مع عضوات المجموعة
م الحا-  التقي حتفْظن  احثُة من المتدرات أن  لي لحين االنتهاء من البرنامج اإلرشاد إلجراء تطلب ال

عد االنتهاء من تطبي البرنامج   ٍم    ).Bandura,2006,p:312( تقي
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ص الجلسة): ٤(نشا قة) ٥(تلخ   :دق
يرَ  ة المطروحة في الجلسة ساعد هذا النشا تذ ن األساس العناو ؛ وذلك بتكليف إحد المتدرات 
ار  ر األف ة التي تم تداوُ المتدرات بذ هاألساس ص ما توصلن إل   .لها في الجلسة، وتلخ

م م الجلسة : التقي  .)١٦(، انظر ملحدقائ)  ٥(توزع استمارة تقي
قة) ٥: (الواجب المنزلي   .دق

ار التي تعتقدينها ضرورةً  عض األف َّ  :لتحقي الكفاءة في مهمة معينة، قرر ؛ ضعي  العناصر تعتبر  أ
ةً  أكثرَ  ة ناجحةً  ي تكون وصفةً  أهم   .للكفاءة الذات
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  الجلسة الثالثة
ب على مهارة  الت حلّ التدر   المش

١  
ة              قة ٧٠: المدة الزمن   دق

 أهداف الجلسة : 
قة مراجعة ما تمَّ  -١  .في الجلسة السا
حُ  -٢ لٍ  حلّ مهارة  توض ش الت   .عام المش
ات على الخطوات  -٣ لة وتعرفهاأن تتعرف الطال  .الخاصة بتحديد المش
اتُ  -٤ التهن بدقةٍ  أن تتدرب الطال اغة مش  . ووضوح  على ص
الت حلّ  مهارة تطبي -٥ اً  المش اً  علم  .وعمل
م واجبٍ  -٦ اتِ  الهدفُ  ،منزلي تقد لة منه تدرب الطال ة تحديد المش ف  .على 

 ات الجلسة صار : فن لة، واجب منزليالحوار، المناقشة، التعزز، االست  .المش
 السبورة، أوراق، أقالم، جهاز داتا شو، عرض  :الوسائل المستخدمةpower point. 

  :اإلجراءات واألنشطة
قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق

 ُ قة يهدف النشا ما ورد في الجلسة السا ير  ما يخصُّ  ،إلى التذ ة  التعرفَ  ف ة على الكفاءة الذات المدر
ا المتدراتِ  ب تدنيها،وأهميتها وأس احثة    .ثم تبدأ الجلسة وترحب ال

قة) ١٥(مناقشة الواجب المنزلي ):٢(نشا   :دق
ة، ومن ثَ  الكفاءة الذات ح الواجب المنزلي الساب المتعل  مراجعة وتصح احثة  ة تقوم ال م التغذ م بتقد

ه المتدراتُ  ة لما قامت    .الراجعة المناس
م مهارة ): ٣(نشا الت   لّ حتقد قة) ٢٠(المش   :دق
احثة هذه المهارة من خالل الشرح التالي      :تقدم ال

لةً  نقد تواجهي الت، وهنا تجدي أو مجموعةً  معينةً  مش حاجةٍ  نمن المش ٍ  إلى تحديدٍ  نفسك  لة  دقي للمش
ك أن تجد ال نالتي تعاني ثيرٍ  لكن. المناسب لها حلّ منها، وعل ان  في  ون من األح ةً قد   هناك صعو

التالي قد تلجئين لتك، و ةٍ  غيرِ  ولٍ حلّ إلى  في تحديد مش ذلك قد تأخذ مناس لتك، و  سرعٍ  حلٍّ  لمش
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ار البديل األفضل والمناسب ل ، واخت ير في البدائل األخر لة دون التف ها، وهذا يجعلنا نقع في حلّ للمش
غنى عنها الت أخر نحن    . مش

متلكون ا    عرفون طرقة استخدام  حلّ على  لقدرةَ معظم الناس  الت، ولكنهم في معظم الحاالت ال  المش
طرقة حلّ هذا ال الت تساعد في إزالة معوقات استخدام هذه ال حلّ ، والمعالجة  ول، وجلب حلّ المش

التالي إيجاد مجموعة من ال مهمةٍ  موضوعاتٍ  يز، و لة والنظر إلى حلّ إلى دائرة التر لة اول للمش على لمش
 .للتعلم أنها فرصةٌ 

ل جيدٍ  ش لةَ  لذلك يجب علينا أن نحدد  عَ  المش ار جم البدائل  التي نعاني منها، ثم نضع في عين االعت
نة في  ةحلّ المم حيث نحصل على أفضل النتائج اإليجاب عه    .ها، ثم نختار البديل المناسب ونت

لة على أنها ننا أن نعرف المش م   :و
o حتو على ع حول بين المرء وتحقي هدفه المتصل بهذا الوضعوضٌع   ٍ  .ائ
o قودها إلى ما ترد ة طرقًا واضحًا ومحددًا  ، حيث ال تر الطال حتاج إلى حلٍّ  .موقف 
o س لها حّل جاهز سهولة أو ل  .ال تحّل 
o  ًون حّلها دائما ةٍ  ال  حة واحدةٍ  بإيجاد إجا   .صح
o   ٌعتها معقدة طب   .ومتداخلة العناصر وغير واضحة المعالم 
o   ًحثاً  يتطلب حّلها تأمال   .في عدة اتجاهات واستكشافاً  و
o   ًا ات جديدة معلوماتِ  بإضافةما تتغير  غال   .أو معط
o  ةً هي ي أرفع من  :، مثلحّالً أو  أو معلوماتٍ  اً أو تفسير  سؤال أو موقف يتطلب إجا ماذا أفعل 

 .معدلي في المدرسة
o  ،ه انات المتوفرة لد اإلم ع بلوغه  ستط لة عندما يواجه الفرد هدفًا محددًا، ولكنه ال  توجد المش

نني دراسة الطب  :مثالً  م شر يف  ات  انخفاضالرغم من ال معدلي في مادة الراض
 .والفيزاء

عرض -  احثة  ه المرا هبنر نموذجل power pointتقوم ال ة ل حلّ يبين ف الت حلّ العلم  ، انظرالمش
  ) .١٤(ملح رقم 

لة): ٤(نشا ب على مهارة تحديد المش قة) ١٥(التدر   :دق
ات أن يتوزعْ  تطلبُ - احثة من الطال لٌ  نَ ال قةَ  التعرفاتِ  منهنّ  إلى مجموعات تدرس  لة، ومن  السا للمش
لة لكل مجموعةٍ  بتعرف خاصٍ  م الخروجُ ثَ    .للمش
ٍل أدقَّ -  ش احثة  ةَ  األمورَ  ثم توضح ال لته حلّ التي تساعد الفرد  في التوصل إلى  التال   :مناسب لمش
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o  ُحدد الفرد عاني منها أن  ة  لة فعل شعر بوجود مش ان   .إذا 
o عرفها لة بدقة و عة هذه المش حدد طب  .أن 
o لة اب المش  .أن يتعرف على أس
o ع البدائل وال لةحلّ أن يتعرف على جم نة للمش  .ول المم
o حلّ فحص ال ٍّ  .ول التي سوف يتم استخدامهاحلّ من ال ول ومن ثم اتخاذ القرار حول أ
o  لة حلّ ول على حلّ ول المختارة ومد قدرة هذه الحلّ تجرة ال  .المش

احثة إلى المر - لة وتوضحها من خالل حلّ تنتقل ال ة والمتمثلة بتحديد المش ةة التال   : النقا التال
 الذا حلّ سبب السعي ل لة   .المعلومات عنها ت، ولماذا تردين جمعَ هذه المش
  ُلة، وطرح ة تحديد حجم المش س الت الرئ المش ة المتعلقة  الت الفرع ع المش  .جم
 لة ، فهم عناصر المش ة، والسلوك الظاهر س الجسد االنفعاالت والمزاج واألحاس  ،

اق ار والحوار الداخلي، والس ة، واألف ات الحر  . واالستجا
 لة تحديد درجة   .تكرار المش

م المتدرات إلى ثالثِ  -  احثة بتقس لة التي تم مجموعاتٍ  ثم تقوم ال م مهارة  تحديد المش ؛ بهدف تقي
  :التدرب عليها من خالل التمرن التالي

، مستواها الدراسي متدنٍّ ) س( ة في الصف األول ثانو في معظم المواد، تقضي معظم يومها  طال
قسوةٍ عاملها والدشاردة الذهن،  مهمومةً  ةٍ  ها    . تتراوح بين الزجر والتهديد والضرب متناه

ة على األسئلة  مهاراتِ  ياستخدم دقائ) ٥(من خالل مجموعتك وفي غضون  اإلجا لة  تحديد المش
ة   :اآلت

لة فعًال؟ -  هل توجد مش
 ها؟ما مد تكرارِ  -
ةُ  - ر؟ وماذا تفعل عندما ت من صاح م تف ماذا تشعر؟  لة؟  لة؟المش  واجهها مش
لة؟ أين حدثتِ  - لةُ  ما الذ يؤد إلى حدوث المش  ومتى؟ المش

لة؟-    .ما الذ نتج عن المش
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ص): ٥(نشا  قة)٥(تلخ  : دق
احثةُ   ة الجلسة تلخص ال  ولٍ حلّ التي تؤد إلى ها وصفاتِ  حلّ التحديدات المتعددة على ال أثرّ  في نها

حددُ  الفعالَ  ، وتشير إلى أن الشخَص الةٍ فعّ  لة، و انات حول المش ها عمل على جمع المعلومات والب
اراتٍ  اس والمالحظة، وذات عالقٍ  ة، قابلةٍ واضحٍ  استخدام ع قدمّ للق قة بها، و ها، حلّ ل عديدةً  مقترحاتٍ  ة وث

اتٍ  تفي بإجا  .عنها قصيرةً  وال 
م م الجلسة :التقي   .دقائ)  ٥(توزع استمارة تقي

قة) ٥(: الواجب المنزلي   :دق
احثة للمتدرات الواجبَ  ة الجلسة تقدم ال مهن تحديدَ  في نها لة،  المنزلي الذ يهدف إلى تعل المش

نة في  والتعرفَ  ها، وذلك من خالل المواقف والمشاكل التي تواجههن في المدرسة، حلّ على البدائل المم
  .البيت ، السوق 

لة ابها  المش لة  أس   ما الذ نتج عن المش
      :المدرسةفي 

      :في البيت 
      :في السوق 
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عة(الجلسة    )الرا
ب على مهارة  الت حلّ التدر   المش

٢  
ة           قة ٩٠: المدة الزمن   دق

 أهداف الجلسة : 
لة مراجعةُ  -١ قة في التدرب على مهارة تحديد المش  .ما تم في الجلسة السا
ات على مفهوم توليد البدائل -٢  .أن تتعرف الطال
تسبْ  -٣  .ن مهارة توليد البدائلأن 
ات على مفهوم موازنة البدائل -٤   .تعرف الطال
ات مهارة موازنة البدائل -٥  .أن تكتسب الطال
م واجبٍ  -٦  .منزلي بهدف التدرب على مهارة توليد وموازنة البدائل تقد

 ات الجلسة لة، العصف الذهني، الواج :فن المش صار  ب الحوار، المناقشة، التعزز، االست
 .المنزلي

 السبورة، أوراق، أقالم :الوسائل المستخدمة. 
 اإلجراءات واألنشطة:  
قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق

ما يخصُّ  قة ف ما ورد في الجلسة السا ير  لة، ثم   التدربَ  يهدف النشا إلى التذ على مهارة تحديد المش
المتدرات وتبدأ الجلسة احثة    .ترحب ال

قة) ١٥(اجب المنزليمناقشة الو ):٢(نشا   :دق
لة، ومن ثَ  مهارة تحديد المش ح الواجب المنزلي الساب المتعل  مراجعة وتصح احثة  م تقوم ال م بتقد

ه المتدراتُ  ة لما قامت  ة الراجعة المناس   .التغذ
م مهارة توليد البدائل ): ٣(نشا قة) ١٠(تقد   :دق

ح معنى توليد البدائل وال احثة بتوض نة حول  عددٍ  ذ يتمثل في توليد أكبرِ تقوم ال ار المم ن من األف مم
لةٍ  احثةُ  أن ُتسألَ . محددة موضوع أو مش ن أن نتصرف أثناء اندالع ح ال م ون توليد يف  ، و ر

أن  ر البدائل  ن أن نتصرَّ  أكبر عددٍ  ن ف م ن من الطرق التي  ف بها أثناء اندالع حر ما، بهدف مم
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رة  ح ف احثةُ  عُ وتشجّ  ،توليد البدائل وأهميتهاتوض اتِ  ال انت على المقترحات وتقبل بها  الطال حتى لو 
طةً  ات تحت عنوان  أو ساذجةً  س   ).البدائل( وتدونها على السبورة بلغة الطال

احثة إلى أنَّ  ٍل أفضلَ  حلّ ساعد على قد البديلة  ولِ حلّ ال إيجادَ  ثم تشير ال ش لة   - أن – ، والسببُ المش
التِ  ديلٌ ما تكون معقدةً  عادةً  المش ًا غيرُ  حلّ واحد ل ، و لة غال لكل  عدة بدائلَ  فيجب إيجادُ   ؛افِ  المش

ةيث إح من األهداف، هدفٍ  ة تؤد إلى النوع ة ال. ن الكم م لما زادت  احلّ و ر بها رول واألف  التي نف
لما زاد عددُ ان ذلك أفضلُ  هذا سوف يؤد إلى زادة  التي نقوم على إنتاجها فإنّ  لو حلّ بدائل ال ، و

ةحلّ ال   .ول النوع
ب على مهارة توليد البدائل): ٤(نشا قة) ١٥(التدر   :دق

احثةُ  لةَ  تقدم ال ة مع طرح عدة بدائلَ  المش    :بهدف مناقشة البدائل للوصول إلى البديل األنسب التال
لة لةٌ : المش ه مش في توفر المال الكافي لدفع أجور العمال، إذ لو دفع أجورهم  صاحب مصنع لد

التالي سيتعرض العمالُ  رُّ ضطَ سُ  ن  إلغالق المصنع و م يف  طالة،  لة ؟  حلّ لل طعمة؛ (هذه المش
 .)٥٠-٤٩: ٢٠٠٠العظمة، 

احثة في  هتلجأ ال البدائل التي  قدر من كبرِ ؛ لتوليد أالعصف الذهني الخطوة األولى إلى استخدام استراتيج
لة وهذه البدائل هي حلّ تسهم في الوصول إلى    :للمش

١-  َ حق عملون حتى  عذرونه و   .المصنع رحاً  يخبر العمال بوضعه المالي، فقد 
العمل بنصف طاقته -٢ ستمر المصنع    .عطيهم نفس رواتبهم و
عطيهم رواتبهم، وقد يتذمر العمال -٣   .ال 
غل ال -٤   .مصنععطيهم رواتبهم و
العمل -٥ ستدين مبلغًا من المال الستمرار المصنع    .عطيهم رواتبهم و
ةً  -٦   .تعاونهم معه من رحه لقاءَ  ستشير العمال بإعطائهم نس
  .أخذ قرضًا من البنك -٧
  .طلب المساعدة من أصدقائه -٨
  .من عدد العمال قللُ  -٩

  .من الراتب مبلغٍ  المصنع بدلَ  منتجاتِ  عطي العمالَ  - ١٠
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عض ممتلكاته أو ممتلكات زوجته - ١١ ع    .ب
ع المصنعَ  - ١٢ شتر مصنعًا أقلَّ  يب   .ثمناً  و
  .المصنع يرهن آالتِ  - ١٣
ًا معهدخِ يُ  - ١٤   .ل شر
ع - ١٥   .عرض قسمًا من أسهم المصنع للب
لفة واالستغناء عنها أو استبدالها - ١٦ حث عن األمور الم   .ال
  .آخرَ  الهروب إلى بلدٍ  - ١٧
عض العمال إلى مصانعَ  - ١٨ قلل من عدد العمال يرسل  عض أصدقائه ف   .أخر ل

ان أنّ ، مهارة توليد البدائلوهي موازنة البدائل مع تلخيص  يةللخطوة الثانثم تنتقل الباحثة  يزَ  و في  التر
ار غيرِ  هذه المهارة يتضمنُ  يرَ  عدم انتقاد األف ار  م دمجُ تامة، ومن ثَ  حرةٍ  المرغوب فيها، والتف األف

ةٍ  م رها من خالل الحصول على    ول البديلةحلّ من ال بيرةٍ  وتطو
م مهارة موازنة البدائل ): ٥(نشا قة) ٥(تقد  :دق

احثةُ   ةُ  أن موازنةَ  تبين ال مِ  البدائل هي عمل ل من البدائل التي تم توليدها، وذلك  تقي ات  ات وسلب إيجاب
احثةُ  حُ خاذ القرار، وتوّض من أجل المساعدة في اتّ  م البدائل وموازنتها تتم في أرعة  ال ة تقي يف أن عمل

عادٍ    :هي أ
ات -١ ات وسلب ل بديل من إيجاب م نواتج  حذف البدائل ذاتِ  ؛تقي ة الواضحة وذ وذلك  ات النواتج السلب

 .االحتمال الضعيف للنجاح
مُ  -٢ اته تقي صال الفرد لغا ل بديل في إ ة ناتج   .احتمال
مُ  -٣ ة الفرد وتفضيله للبدائل تقي  .رغ
  .خطة عملٍ  ضعُ اتخاُذ القرار في ضوء هذه الموازنة وو  -٤

ب على مهارة موازنة البدائل ): ٦(نشا قة) ٢٠(التدر   :دق
ة    احثة بإجراء الخطوة الثان البدائل وتمييز االختالف بينهما،  وهي موازنة ،من التمرن الساب تقوم ال

إلزالة هذا االختالف والوصول إلى  ؛ه في الخطوة األولىالبديل األنسب الذ تم طرحُ  ومن ثم تحديدُ 
  :البديل األنسب
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استخدام ورقة عملٍ البديل  يتم تحديدُ  ر  قة الذ ات  األنسب من السا م البدائل حسب مح ة لتقي مناس
لُّ  عطى  فة، غير مالئمة: ات هيبديل تقديرًا على محك، وهذه التقدير  حيث    .جيدة، ضع

ات  البديل  الرقم   المح
فة  جيدة   غير مالئمة  ضع

١         
٢          
٣          
٤          
٥          
٦           
٧           
٨           
٩          

١٠          
١١          
١٢          
١٣          
١٤         
١٥         
١٦         
١٧          
١٨         

احثةُ  تحاولُ  وفي الخطوة األخيرة ر هي األكثرُ  أن تحددَ  ال قة الذ ، نفعًا وفائدة ً  أًّا من البدائل الثالثة السا
االستعان حلٍّ وتسهم في  لة وتحقي الوضع المستهدف،  ه العصف الذهني لملءللمش استراتيج الجدول  ة 

  :التالي
ة  رقم البديل عيدة المد  النتائج المتوسطة المد  النتائج الفور   النتائج ال
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ا  - ١٤-  يدخل شر
  .معه

تقاسم رح المصنع مع   .دفع أجور العمال
  .الشرك

ضمان سير المصنع -  
ل المرغوب  .الش

معرفة الخلل الساب  - 
طة والحذر   .واخذ الح

عرض على  -  قد 
الشرك مبلغا من المال 

ستعيد مصنعه مجدداً    .و
حث  ١٦ عن ال

لفة  اآلالت الم
  .واستبدالها

قد تكون اآلالت سرعة  -   .دفع أجور العمال
 .العطب

ة إنتاج -  قد تنخفض نس
  المصنع

عدم سير إنتاج المصنع 
ل المطلوب   .الش

ستشير العمال  ٦
ة من  إعطائهم نس و
الرح لقاء تعاونهم 

  .معه

إرضاء العمال لفترة 
  .مؤقته

ــــ ـــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ حث عن بديل آخر  ـــ   .ال

احثةُ  ذا تحدد ال لة وهو البديل رقم  حلّ ل المناسب البديلَ  وه ا معه،) ١٤(المش عد  وهو أن يدخل شر و
احثة  الساب المثالَ  أن تقرأ المتدراتُ  حه لهم، تبرر ال احثة بتفسيره وتوض اعَ اوالذ قامت ال  هات

أنَّ  قة  عَض  للخطوات السا ه أكثرَ  المشاكل التي قد تستدعي من الفرد استخدامَ  هناك   حلّ ل  من استراتيج
لة،  ة، واألثر المنشود في كذلك المش م ذلك على أساس الفاعل ار أحد البدائل ثم تقي مناقشة البدائل، واخت

ار البديل الذ يرجح تفضيله واإليجاب اب التي أدت إلى ضوء األهداف، واخت ات لها واألس ات والسلب
مُ  يف  ارهن لهذا البديل و   . أخر مشابهةٍ  ن تطبي ذلك في مواقفَ اخت

ص): ٨(نشا قة) ٥(تلخ   :دق
     َّ ة الجلسة تذ احثةُ  رُ في نها ة المطروحة  المتدراتِ  ال ن األساس ار العناو ر األف في الجلسة مع ذ

س ُص  هاة التي تم تداولُ الرئ ه، ثم تستمع ألراء  التوصلُ  ما تمَّ  في جلسة توليد وموازنة البدائل، وتلخ إل
ة تطبي ال. المتدرات في التقدم ومد الفائدة التي اكتسبنها صعو ات  ير الطال ول المقترحة حلّ مع تذ

عِ  ثيرةٍ جم اب  ُ : منها ها، ألس انات الالزمة، أو استحالتوافر  الوقت، أو عدمُ  ضي عضها وعدم اإلم ة 
يز واالهتمام بواحد من الا؛ جدواه انات حلّ ولذا البد من التر ول المعقولة القابلة للتطبي في إطار اإلم

  .المتوفرة
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م م الجلسة: التقي   .دقائ)  ٥.(توزع استمارة تقي
قة) ٥: (الواجب المنزلي   :دق

احثةُ  عد أن تتأكدَ  طاقٍة  عليهم الموقفَ  من فهم المتدرات للمثال الساب تطرحُ  ال الي التالي على  اإلش
ةٍ  تو قة، الخ اعَ وتطلب منهن ات م وصول ذج موازنة البدائل والتي ستساعدهن للاستخدام نمو طوات السا

لة حلٍّ إلى    .للمش
لة   :المش

عد من أصعب المواد التي  جاء موعدُ     ات والذ  تدرسها، وقام المعلم بتوزع يتم امتحان الراض
اتِ  ةٍ  على مقاعدَ  الطال نَ  فرد َ  أحدٌ  لكي ال يتم طر المعلم مقعٌد فاُض  لكِ  من الغش في االمتحان ولم يب

قي الملفُ  ألن يجلسكِ  دأ بتوزع األوراق و ة  على طاولته، و حتو بداخله على ورقة اإلجا الذ 
نت تجلسين عليها، وحينما قرأت األسئلة ل ة على الطاولة التي  نالنموذج ة إال علىم تتم  ي من اإلجا

حت لك الفرصةُ سؤالين فق من أسئلة االمتحان الخمسةِ  ة  ، فأت لفتح الملف واالطالع على اإلجا
عد أن انشغلَ  ة  ات النموذج عض استفسارات الطال ة عن  اإلجا عد أن تمَ  ،المعلم  حُ  و أوراق  تصح

نتِ  ات املةٍ  عالمةٍ  على تي حصلة التالوحيد ةالطال أنتِ  االمتحان  ان مستو عالمات طال ، بينما 
ة أسئلة االمتحان، فأثنى المعلم على جهودكِ صفك ت القّمة في  تراوح بين المتوس ودون المتوس لصعو عد يوم اتِ  ين قرر المعلم إعادةَ الدراسة،  و ةٍ  على عالمةٍ  نَ اللواتي حصلْ  االمتحان للطال بهدف  ، متدن

ة، فتوجهرفع مستو العالما ك  تت الصف اتإل ات المعن األمر لكي تساعديهم في دراسة المادة،  الطال
التك وٕاصرارِ إال إ ت االعتذارَ فحاولْ  مثل هذه  ي لهنهن على أن تقدمنه لم يجد نفعًا إزاء محاوالت زم

كِ  ،الدراسة أنك ستساعدينهن المعلمَ  منطل الصداقة والزمالة، وأخبرن  الخدمة من  مرةً  فأثنى المعلم عل
التك بيرًا فأنتِ  ،أخر لتعاونك مع زم مثل هذه  على أداءِ  قادرةٍ  غيرُ  سّبب هذا الموقف لك إحراجًا 

ما أنّ  التك  فقدك احترامَ  االمتناعَ  الخدمة لزم مها س التك لك عن تقد من  العديدَ  نوستخسر ،وتقدير زم
نه الصداقات التي تحرصين د أدومًا على تكو قرار عدم المساعدة مؤ أ  نه سيزعج ا، ومثل هذا الن

  .معلمك
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ات المطلوبُ  زاتي الطال ن عز   :من
ه قدرٍ  أكبرَ تقترحن  -١ استخدام استراتيج ة من البدائل   إيجادفي ) م(العصف الذهني لمساعدة الطال

لة حلٍّ   .للمش
ةً  البديل األكثرَ  أن تحددن -٢ ة، واألثر ثم من البدائل المقترحة،  فعال م ذلك على أساس الفاعل تقي

ات لها  ات والسلب ار البديل الذ يرجح تفضيله واإليجاب المنشود في ضوء األهداف، واخت
اب التي أدّ  ن لهذا البديلواألس ار   :باستخدام النموذج التالي ت إلى اخت

  )١( جنموذ
  موازنة البدائل

رقم 
  البديل

م النوا         البديل         م   تجتقي تقي
ة  احتمال

ل  نجاح 
  بديل

التفضيل 
الشخصي 
ات  لكل بديل ات  إيجاب   سلب

١            
٢            
٣            
٤            
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ات على الواجب المنزلي عض الطال ة    :وهذا نموذج من إجا
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  الجلسة الخامسة
ب على مهارة  الت حلّ التدر   المش

٣  
ة قة ٨٠: المدة الزمن   دق

 أهداف الجلسة : 
مهارة توليد البدائل وموازنتها ما تمَّ  مراجعةُ  -١ قة المتعلقة    .في الجلسة السا
ار البديل األنسب خاذِ التعرف على مهارة اتّ  -٢  .القرار في اخت
اتُ  -٣ ار البديل األنسب مهارةَ  أن تكتسب الطال  .اتخاذ القرار في اخت
مُ  -٤ اتِ  ممارسةِ  تقي الت حلّ لمهارة  الطال  .المش
ار البدائل -٥ م واجب منزلي الهدف منه التدرب على مهارة اتخاذ القرار في اخت  .تقد

 ات الجلسة لة، الواجب المنزلي :فن المش صار   .الحوار، المناقشة، التعزز، االست
 السبورة، أوراق، أقالم :الوسائل المستخدمة. 
 اإلجراءات واألنشطة:  

قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق
ُ يهدف     ما يخص التدربَ  النشا قة ف ما ورد في الجلسة السا ير  على مهارة توليد وموازنة  إلى التذ

المتدرات وتبدأ الجلسة ، ثمالبدائل احثة    .ترحب ال
قة) ١٥(مناقشة الواجب المنزلي):٢(نشا   :دق

ح الواجب المنزلي الساب المتعلَّ  مراجعة وتصح احثة  مهارة توليدٍ تقوم ال م ازنةٍ ومو    ، ومن ثم بتقد
ه المتدرات ة لما قامت  ة الراجعة المناس   .التغذ

م مهارة اتخاذ القرار ): ٣(نشا قة) ١٠(تقد   :دق
احثةُ -  ون الفرد قد ولّ  توضح ال ار أحد البدائل التي  أنها اخت قًا مهارة اتخاذ القرار  ون دها سا و

ار على أساس موازنة إ ات االخت ات وسلب   .ل بديلٍ يجاب
ماتِ -  ات وٕاعطائهن التعل ه الطال احثة بتوج ةَ  ثم تقوم ال ما حلّ من أجل فحص قائمة ال المناس ول البديلة 

  :يلي
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لة، ونحتاج  لذلك من  حلّ ول البديلة، وذلك من أجل حلّ نحتاج اآلن إلى فحص ومراجعة قائمة ال-  المش
  . ول حلّ أجل مراجعة ومسح القائمة للوصول إلى أفضل ال

م-  ار التقي احثة بتوفير مع ل : ثم تقوم ال م  ات على تقي م حلّ من أجل مساعدة الطال ، ومن خالل التقي
ةُ  ة ستتم اإلجا  :على األسئلة التال

لة بواسطة هذا ال حلّ هل سيتم  -   ؟حلّ المش
 ؟حلّ يف ستكون مشاعر عند استخدام هذا ال - 
لة؟ حلّ ن الوقت والجهد لم سأحتاج م حلّ استخدام هذا ال إذا قمتُ  -   المش
استخدام هذا ال -  ة إذا قمت  ة وعالقاتي االجتماع  ؟حلّ يف ستكون حالتي الشخص

ل  م  ة على هذه األسئلة حلٍّ مع اإلشارة إلى العمل على تقي   .بواسطة اإلجا
ًا يتضمن تدرب المتدرات على مهارة اتخاذ القرار -  احثة نشاطًا جماع من خالل عرض عد ذلك تقدم ال

ة بهدف توليدِ  لة التال ة ثم مناقشتْ  المش ها من خالل نموذج اتخاذ القرار لموازنة البدائل البدائل المناس
ة ار أحد البدائل المناس   .واخت

ب على مهارة اتخاذ القرار): ٤(نشا قة) ١٥(التدر   :دق
عد يومٍ ) س(عادت سبب تعرضها  دراسيٍّ  إلى بيتها  ولديها مشاعر من االنزعاج والغضب والخوف، 

استمرار أدواتِ  قة من قبل زميلتها، حيث تأخذ منها  ةَ المستمر للمضا تبَ  ها المدرس اتها ولَ حلّ ها و و ، واج
قاتها والتكلمَ  ةً  وهذا األمر وّلد حالةً . عنها لصد لة) س(لد  سيئةً  نفس التخلص من هذه المش   . وترغب 

لةفال قة من قبل زميلتها، وهذا سّبب لها حالةً هي تعرُض ) س(التي تعاني منها  مش من  ها للمضا
  .من الغضب االنزعاج والخوف المستمر ومشاعرَ 

ابها استمرار والتكلمُ  ولُ حلّ زميلتها ألدواتها و  أخذُ  :أس اتها  قاتها واج   .السوء عنها لصد
ع التي  البدائل اعها في ا) س(تستط لتها هي حلّ ت   :مش

 .أن تضرب زميلتها
 .وها للمعلمةأن تشَ 
 .وها  لمديرة المدرسةأن تشَ 

ة الموجودة في المدرسة ة النفس لتها لألخصائ  .أن تطرح مش
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لتَ  ةأن تذهب إلى األخصائ) س(فاختارت  :القرار   ارٌ حلّ ها في ها وتساعدَ لتطرح عليها مش  ها، وهذا اخت
ة سوف ت ألنّ  جيدٌ  ذلك قد تساعد  حلّ ساعدها في األخصائ ، و لة أخر لتها دون أن تتعرض لمش مش

لتها التي تتمثل في ة من اآلخرات زميلتها في التخلص من مش من دون إذن،  أخذ األدوات المدرس
  .وتحسن العالقات بينهما

احثةُ  لةَ  تقدم ال ةَ  للمتدرات المش طاقةٍ  التال ةٍ  على  تو ع وتطلب من م لمجموعة أن عضوات ا جم
قًا، ووضعِ  لة تحديدًا دق ن في تحديد المش نة في  شار بين أفضل البدائل  ها، ثم الموازنةِ حلّ البدائل المم

اتُ  من حيثُ  اتُ  السلب البديل المناسب واإليجاب   .ومن ثم اتخاذ القرار 
لة   :المش

ة  ة الطال ة النفس ع )م(استدعت األخصائ مالحظات جم انت  والمدرسات المدرسين، وأخبرتها  عنها، و
ة التي تبديها المدرسين  المالحظات هي تقديرَ  عة المشار ة )م(لطب ةٌ  ، داخل الحصص الصف  فهي طال

ة ) م(ون من عدم التزام المالحظات القّمة، ولكنهم مستاؤ  على إبداء حرصةٌ  ات المدرس أداء الواج
  .ة عليها في الوقت المحددالمّقرر 

ات المطلوب  زاتي الطال ن عز  :من
ةُ  قًا، ووضعِ  في تحديدِ  المشار لة تحديدًا دق نة في  المش بين أفضل البدائل  ها، ثم الموازنةِ حلّ البدائل المم

ات ومن ثَ  ات واإليجاب البديل المناسبمن حيث السلب   .م اتخاذ القرار 
ات لمهارة ) ٥(نشا م ممارسة الطال ة ا حلّ تقي الت في نها قةالمش ب دق   ):٢٠( لتدر

ة جلسات التدرب على  احثةُ  حلّ في نها الت تقوم ال م مهارة  بخل فرصةٍ  المش  حلّ للمرح، وتقي
الت التي تم التدربُ    :عليها من خالل المش

مِ  -  .المتدرات إلى ثالث مجموعات تقس
 .ل مجموعة حول طاولة منفصلة  جمعِ  -
ل مجموعة صغيرةٍ  - التٍ  مواقفَ  تعطي   .من المجموعة األخر  مقترحةً  ومش
لةَ  - ابَ تتكون المجموعة الصغيرة الواحدة من متدرة تحدد المش ، وأخر تولد ، وأخر تحدد األس

عة فتوازن البدائل، واألالبدائل، أما الم  .خر تتخذ القرارتدرة الرا
ادل المتدراتُ  - لُّ األدوارَ  تت ع خطوات  ، حتى تمارس  لة حلّ متدرة جم   .المش
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ص): ٦(نشا قة) ٥(تلخ   :دق
ة الجلسة تذِّ     احثةُ في نها ة المطروحة في الجلسة المتدراتِ  ر ال ن األساس ار العناو ر األف ، مع ذ

س الت حلّ ها في جلسات التدرب على مهارة ة التي تم تداولُ الرئ ُص المش ه، ثم  ، وتلخ ما تم التوصل إل
  . نهاومد الفائدة التي اكتسبْ راء المتدرات في التقدم تستمع آل

م م الجلسة: التقي   .دقائ)  ٥( توزع استمارة تقي
قة) ٥: (الواجب المنزلي   :دق

ة تو طاقة م احثة الواجب المنزلي على    :تقدم ال
اتِ  ن قد تعَّ  نْ مَ  عززاتي الطال ه الغش في  عن شخصٍ  أو قرأ أو سمع، رَض من واجه حدثًا استدعى ف

فعل ؟ ما هي المقترحاتُ  ه أن  يف تصرف ؟ ماذا وجب عل أو  االمتحان ؟ ماذا ترتب على ذلك ؟ 
ة مجراتِ البدائل التي توصي بها الحدث وأحضره معك في الجلسة القادمة لكي  ؟ اكتبي على ورقة جانب

  .مناقشته معاً  نقومَ 
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  السادسة الجلسة
ب على مهارة العزو السببي   )النجاح والفشل( التدر

ة                               قة ٨٠: المدة الزمن   دق
  :أهداف الجلسة

قة -١  .مراجعة ما تم في الجلسة السا
 .لخبرات النجاح والفشل لد المتدرات أنما العزو السببيّ استقصاء ُ   -٢
 خبراتهن عن الحديث خالل من هن وفشلهننجاحَ  عزون إليها التي العوامل المتدرات وعي زادة -٣

ِة  التهن واالستماع لخبرات الشخص  .زم
ة لديهن -٤ ة المدر الكفاءة الذات  .تدرب المتدرات على العزو الداخلي لرفع مستو اإلحساس 
 .على عزو خبرات النجاح وعزو خبرات الفشل التدربُ  -٥
أن النجاحَ تحسين وزادة االعتقاد لد المتدر -٦ ةٍ  إلى عواملَ  والتفوق ُعز  ات  القدرة والجهد ( داخل

س ) والمثابرة ةٍ  عواملَ إلى ول ة المهمة والح والصدفة( خارج  .)صعو
م واجب منزلي يهدف إلى التدرب على عزو خبرات النجاح والفشل -٧   .تقد

 ات الجلسة ة، التعزز، الواجب المنزلي،المناقشة الج النمذجة، :فن ةٌ  نشرةٌ  ماع ف إرشادات (عنوان  تثق
  ).ب على عزو خبرات النجاح والفشلفي التدر 

 السبورة، أقالم: الوسائل المستخدمة.  
 اإلجراءات واألنشطة:  

قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق
قة ما ورد في الجلسة السا ير  استعراضٍ . يهدف النشا إلى التذ المتدرات، وتقوم  احثة   وترحب ال

قة  سرعٍ    .لما تم في الجلسة السا
قة) ١٥(مناقشة الواجب المنزلي):٢(نشا   :دق

مهارة  ح الواجب المنزلي الساب المتعل  مراجعة وتصح احثة  لة واتخاذِ  حلّ تقوم ال م القرار، ومن ثَ  المش
ه المتدراتُ  ة لما قامت  ة الراجعة المناس م التغذ   .بتقد

م مهارة العزو ): ٣(نشا قة) ١٠(السببي للنجاح والفشل تقد   :دق
احثةُ  دمُ تقَّ    :اآلتيمن خالل المثال  هذه المهارةَ  ال
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ة، وأرجعتِ  إذا فشلتِ -  لٍ في امتحان مادة اللغة العر ش أنك لم تدرسي  للموضوعات  جادٍّ  ه إلى اعتقادك 
انت محورَ  مزد من الجهد والمثابرة ؛األسئلة التي  استعدادًا لالمتحان القادم،  فإنه من المرجح أن تقومي 

راهيتك لك لمُ يرجع إلى عدم تقبُّ  السبَب األساَس  أما إذا اعتقدت أنَّ  التالي  ة، و درسة اللغة العر
ضًا في االمتحان القادمفإنّ ها؛ نفسِ للمادة ِ  يزك أ قلل ذلك من تر ن أن    .ه من المم

عزو أ" العزو السببي" هذه التفسيرات للنجاح والفشل تسمى -   وفشلهم نجاحهم األفراد بها الطرقة التي 
التالي، في دافعيتهم، في تؤثر   .تحصيلهم و

ةٍ  عواملَ  عزو األفراد نجاحهم أو فشلهم إلى أرعةِ  و -  ة المهمة والح: هي أساس . القدرة والجهد وصعو
ةٍ  مرتفعةٍ  فقد ير الفرد أنه ذو قدرةٍ  عيد نجاحه أو فشله محدوداً  أو بيراً  ، أو أنه بذل جهداً أو متدن ، وقد 

عيده إلى الح ة المهمة، وقد  عُض . إلى سهولة أو صعو عزو ال  إلى عواملَ  والفشلَ  النجاحَ  ما قد 
ة، والمساعدة من قبل المدرس ة، المرض، والتعب، والشخص   .أخر مثل الحالة المزاج

ات ): ٤(نشا ه إعادة بناء المدر ب على استراتيج قة) ١٠(التدر   :دق
ه من خالل    احثة التدرب على هذه االستراتيج م،  تبدأ ال اتُ  تتلقى وفيها مرحّلة التعل  تفسيراتٍ  الطال
ات العالقة تبين يف والسلوك، بين المدر فاءتهن تؤثر العالقة هذه مثل أنّ  و  خالل من يتم وهذا  .في 

ارات مجموعًة من المتدرات إعطاء ة الع  المتدرات الطلِب من ثم القدرة، إلى الفشل عزو تتعل السلب
مَ  اراتهن تقد ة ع    .ألنفسهن قْلنها التي السلب
مَ  نمنه طلبثم ت اراتٍ  قائمةٍ  تقد ةٍ  ع اراتِ  تنِاقُض  إيجاب ةَ  الع   ال أنا" تقول التي المتدرةُ  ذلك، مثالُ ، السلب

ع امَ  أستط ةٌ  ألنني العمل بهذا الق ن "غب ارةً  تقدم أن م  ألنه إنجاُز المهمة، أستطعْ  لم" مثل جديدًة، ع
  ".أكبرَ  بجدٍ  أعمل أن عليّ  يجب ان

يلَ  ٍل منهن تخُّ م المتدرات إلى مجموعاٍت وتطلب من  احثة بتقس ر تبدأُ  ثمٍل فش خبرةِ  ثم تقوم ال  بذ
اراتٍ  ةٍ  ع ارات إيجاب ة تناقُض الع ، مرحّلة مسموع، ثم صوت السلب  المتدرات من فيها وتطلب التطبي
 ُ ارات التلف ة الع   .بها مرْرن  التي المتعددة الضغ مواقف في اإليجاب
ب على عزو خبرات الفشل ) ٥(نشا قة) ١٠(التدر   :دق
احثةُ -  وتم عزوها  واستخدمن فيها هذه االعتقاداتِ  فشلٍ  وخبراتِ  مواقفَ  المتدرات استدعاءَ  من تطلب ال

ابٍ  ةٍ  إلى أس ةَ غير منطق تا لٍ  ،ت على نوع االعتقادالنتائج التي ترتبّ  ، و ش فاءتهن  سلبيٍّ  وأثرت  على 
مناقشة المتدرات، والرد على استفساراتهن  احثة  ة، ثم تقوم ال   .الذات
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احثة عرض ثم ت-  ه  موقفٌ  المتدراتح على طرَ لفهمها؛ ُ  تتطلب تفسيراً  المتدراتعلى  مواقفَ ال ثم يل
حَ  لَ يالبدختار تأن  ا، وعليهبدائلَ  ةً ثالث     :الصح

ت: الموقف ن يأشتر ة في المدرسة، و قة ثقاف اعتقادكفي مسا ات أداًء،  عود السبب  ت أفضل المشار
  :في ذلك إلى

ثيراً  -   .أنني أقرأ وأطالع 
انت سهلة -  .أن األسئلة 
ال - قة تفضلني على زم  .تيأن المعلمة التي تدير المسا
ة وسرعة البديهة -  .أنني ذ

قة -  الض السبب في أدائي المتميز في المسا   .أنني ال أعرف 
عد إعطاء  -  احثةُ و ل  الموقف تطلب ال ةَ تأن  متدرةمن  حة بنفسه ختار اإلجا تناقش مع ت، ثم االصح

ة التي  امجموعته حة، ثم تدور مناقشةٌ  ، ثم يتم االتفاقُ اختارتهافي اإلجا ة الصح ةٌ  على اإلجا  جماع
ةعلى مستو  ا، وتحديداً  فيها عدةَ  نيناقش المجموعة التدرب مُ  نمنه لبُ طَ ُ  قضا م  نتفسيراته تقد مع تقد

حاءات من قبل  احثةإ حة ةالعاجز  للمتدرة ال ة الصح   .عن إدراك اإلجا
ب على عزو خبرات النجاح ) ٦(نشا قة)١٥) (نمذجة المثابرة( التدر   :دق
ةٍ  لنماذجَ  المتدرات وذلك من خالل تعرضِ    ات سلو  ّن ممن ولم ،نجاحِ  بخبرات مررن  لطال

مْ  سر، سهولة المهام نَ يتح ات لتجاوز نافحْ  ممن ولكنهن و  ولنُحّ  إنهن  بل ينجحن، أن قبل العق
احثةُ نجاح؛  إلى الفشلَ  اتٍ  لثالث قصيرٍة  قصصٍ  ثالث قراءة حيث تقوم ال  لنحوّ  بتجاربَ مررن  طال
تضمننجاح،  إلى الفشل خاللها  في متدنٍ  أداءٍ  َت ذا دائماً  انتًة طال القصص إحد ملخُص  و

ات ات في الراض ة،  ةحلالمر  بدا انتاإلعداد ةٍ  ذات المادةُ  هذه و  بدراسة الشديدة لرغبتها لها قصو  أهم
لة، حلّ  سبل حول واألقارب المدرسين عض مع تناقشت ثمة، المعلوماتالهندسة  علوم  أنه توعرف المش

م متعلَّ  من بدَّ  ال ة المفاه قة الراض ةٍ  سنواتٍ  في هاتْ درسَ  قد انت التي السا قٍة، دراس  نقطةَ  هذه سا
ة انطالق ة بتحقي جتوِّ تُ  التي النجاحات من سلسلة نحو الطال از درجةَ  الطال ة في االمت  العامة الثانو

   .المادة هذه في
لي يز ثم مناقشةٌ قصٍة  ل قراءَة  و عة على فيها التر ار مشاعر طب  ومن النجاح، قبل القصة طلة وأف

  .النجاح خطوات صناعة من خطوةٍ  أهم تحديدُ  ثمَ 
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  .دقائ) ٥(ملخص الجلسة ): ٧(نشا
احثةُ  تقوم ص ال ة المطروحة في الجلسة  المتدراتِ  رُ تذَّ و ، الجلسة في دار ما بتلخ ن األساس العناو

ة التي تم تداولها في جلسة التدرب على العزو  ار األساس ر األف وذلك بتكليف إحد المتدرات بذ
احثة لهن  ةً ال نشرةً الالسببي للنجاح والفشل، ثم تقدم ال ف إرشادات في التدرب : "عنوانوهي لإلطالع  تثق

  ).١٨(ملح  "و خبرات النجاح والفشلعلى عز 
م م الجلسة: التقي   .دقائ) ٥( توزع استمارة تقي

قة) ٥( :الواجب المنزلي   : دق
أن تكتب المتدراتُ  يتمثل الواجبُ  ارَ  آراءهنّ  المنزلي في هذه الجلسة  واجبٍ وأف ارات  هن  منزلي حول الع

ة   :التال
ارة عن - ة  ١٠: النجاح ع  .في المائة ح ٦٠و جهد ٣٠، وفي المائة موه

  :..............................................................................................منطقي
  : .......................................................................................غير منطقي 
  .اد على الحأساس نجاح العمل ولي االعتم-

  :.............................................................................................منطقي
  .............: .........................................................................غير منطقي 

ون لإلنسان أهداف محد أسو حة، دة وواضتحقي النجاح يتطلب أن    .جهودًا ال تعرف ال
  ...............:..............................................................................منطقي 
  .............: .........................................................................غير منطقي 
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ات على الواجب المنزلي إل وهذا نموذج  عض الطال ة    :جا
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عة(الجلسة   )السا
ير الالعقالني ب على التف   التدر

١  
ة                      ٨٠: المدة الزمن

 أهداف الجلسة:  
مقدور المتدرات ون  ة الجلسة س   :في نها

أنفسهن القدرةُ  -١ ة لديهن، والتعرف عليها  ة السلب  .على تحديد الجوانب المعرف
فاءة ذواتهن وتحصيلهن العلمي -٢ يرهن وٕادراكهن لمستو   .معرفة العالقة بين طرقة تف
ة القدرة على الر بين -٣ ير العقالني من خالل تنم ( تدرب متدرات المجموعة على التف

ار، المشاعر، السلوك  ).األف
مُ  -٤ ار والمشاعر والسلوك واجبٍ  تقد  .منزلي بهدف التدرب على إدراك العالقة بين األف

 ات الجلسة ة، التعزز، الواجب المنزلي: تقن   .النمذجة، المناقشة الجماع
 ار والمشاعر والسلوك: الوسائل المستخدمة   ).A,B,C(أوراق، أقالم ، نموذج العالقة بين األف
     اإلجراءات واألنشطة:  
قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق

م ملخصٍ  احثة بتقد قة ومن تقوم ال   .اقشة النقا الهامة التي وردت فيهاسرع عن محتو الجلسة السا
قة) ١٥( مناقشة الواجب المنزلي):٢(نشا   :دق

ع المتدرات م التعزز والثناء لجم ، مع تقد ح الواجب المنزلي الساب مراجعة وتصح احثة  ثم . تقوم ال
ة الحديث عن مضمون الجلسة الحال   .البدء 

ة ): ٣(نشا عقالن ير  م مهارة التف قة )١٥(تقد   :دق
ة تدور حول موضوع وهدف واحد وهو التدرب  -  احثة أن الجلسات الثالث المتتال ة توضح ال في البدا

ة؛ وأن عقالن ير  سي هو الكشف  على التف ة الهدف الرئ ار الالعقالن لديهن والمعتقدات عن األف
ة  م ة وأكاد ات ار جديدة، واالعتماد على مواقف ح أف الخاطئة، ومحاولة تعديل هذه المعتقدات وٕابدالها 
ستجبن في  يف  ل منهن  عهن على أن تتخيل  ة المتدرات في الحوار وتشج والتأكيد على ضرورة مشار

  .المواقف
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احثة -   عشرةَ  األرعَ  وضع الكلماتِ  الذ) مونتين(وف الفرنسي الفيلس عنحديثها مع المتدرات تبدأ ال
ةَ  اته شعارٍ  التال حدث" لح ما  ه ف سبب رأ ضار  حدث مثلما  ما  ثيرًا  ضار    ".إن اإلنسان ال 

ارٌ  ونُ  المقابل إذا راودتنا أف ح سعداءَ  سعيدة فسوف ن سة فسوف نص ار تع س إذا راودتنا أف ، والع
ارٌ ، وٕاذا راودتتعساءَ  د أننا سوف  نا أف رنا في الفشل فمن المؤ ون مرضى، وٕاذا ف مرضة فسوف ن
طةً نفشلُ  س ست  اة ل ما أن الح طرقٍة إإلى هذا الحد ولكنن ؛  ير  ة بدًال من ي أدعو إلى التف يجاب

شأنها مشاكلنا ال قلقين  ون مهتمين  ير السلبي، نحن نحتاج إلى أن ن  .التف
احثة ب-  رةٍ ثم تبدأ ال تم شرحُ ) A-B-C(عامة عن نموذج  إعطاء ف ل حرف و   .معنى 
A :وهو يرمز إلى الحدثActivating event   
B  :الذهن ار التي تعل    Beliefوهو يرمز إلى االعتقاد أو األف
C : وهو يرمز إلى النتيجةConsequence    ار والمعتقدات وتقترح هذه النظرة الناتجة عن تلك األف

انت معتقدات ةً  شخصٍ ) B(أنه إذا  سا وتكون  ما عن األحداث إيجاب السعادة واالن شعر  فإن الشخص 
اء سارة انت معتقداته  ،األش ةً ) A(عن األحداث ) B(أما إذا  شعر بتعاسةٍ  سلب اء  فإنه س وتبدو األش
ذلك ضًا    .أ

            A                               B                                    C 
    
احثةُ -  ٍل منامتدراِت  تعطي ال اة  ًا في ح حدث تدرج وتطلب من المتدرات  ،المجموعة حدثًا منشطًا 

ةَ  الحدث  المشار ما يتعل  ار ف ار  أن تعطي متطوعةٍ  وتطلب من متدرةٍ ) A(المعتقدات واألف  اً أف
ة طةً محِ  فاءة الفرد الذات السلب على  عرفن  ،وتؤثر  ة خل أو إيجاد هذا فإنهن سوف  ف وٕاذا عرفن 

ة التخلص منها  .ف
احثةُ  تخبرُ -  طًا فإن الطمأنينةَ  المتدراتِ  ال ير مح ان التف ن أن تحدث بنفس الطرقة  أنه مثلما  م

  .د الكفاءةوتولِّ 
ير العقالني من خالل نموذج ): ٤(نشا ب على التف قة) ٣٠( )A-B-C( التدر   :دق
احثة من المتدرات أن يتخيلْ -  ة)A(ما ن في امتحان مادةٍ ن أنفسهَ تطلب ال حددن األقوال السلب  B( ، وأن 
ة، وتسجَ حين يُ  ؛ألنفسهنالتي يوجهنها )  فشلن في اإلجا ات  ل هذه الردودُ جبن على سؤال أو  واالستجا
)C ( ِتم مناقشة هذه األقوال وآثار ل متدرةٍ على السبورة، و   - .ها على 
  

م نموذجٍ  عد ذلك احثة بتقد ات يوضح العالقةَ   تقوم ال ير والمشاعر والسلو   من خالل  ؛بين أنما التف
 
 
  

ة         العواقب االنفعال  األفكار    األحداث 
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م مثالٍ  ير اإليجابي والسلبي وعالقتِ  تقد مستو التحصيل العلمي على أنما التف لها  يوضح ) ٥(والش
  :ذلك

  )A(رب موعد االمتحان تقا
  )B( تفسيراتك لهذا الموقف واعتقاداتك نحوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  )C(النتائج
ل ات) ٤(ش ير والمشاعر والسلو   )٢٠٠٥:١٤٨الطراونة، (  العالقة بين التف

ة ة غير مرغو ات سلب   :سلو
 أرق توتر جسمي

 هروب من الدراسة
 إهمال المظهر الخارجي

المتفوقين  عدم االختال 

ة ة مرغو ات إيجاب   :سلو
م الوقت  تنظ

 وضع جدول للدراسة والراحة
حة للدراسة ار طرق صح  اخت

 االهتمام المظهر الخارجي
  بذل الجهد والمثابرة

ة ير سلبي(اعتقادات العقالن  ):تف
ة ة متدن ة ذات مدر   :فعال

  ن هناك امتحاناتٌ تكومن أسوأ األمور أن  إن
  من المستحيل أن أتحمل االمتحان

ة   المادة صع
 يجب أن أكون األول

ة   :مشاعر ايجاب
ة ة إنجاز عال   :دافع

القوة والطاقة،  حماس، مشاعر المنافسة، شعور 
ة للدراسة ة عال م على الدراسة، دافع  تصم

ة   :مشاعر سلب
ة ة إنجاز متدن   :دافع

الضعف  الذنب شعور  قل شديد خوف شديد شعور 
ة المادة ومدرسها تدني الحماس  راه والعجز 

ة للدرا  سةوالدافع

ة ير (اعتقادات عقالن  ):إيجابيتف
ةُ  ة  ذاتٍ  فعال ةمدر   :عال

م عي وجود االمتحانات إلجراء التقي   من الطب
  االمتحان احتمال ا قادرة على أن

اة س الموقف األول واألخير الصعب في الح   إنه ل
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م النموذج الساب لالعتقادات و -  ة وغير العد تقد ات العقالن ةالمشاعر والسلو احثة  مُ تقسِ  ،عقالن ال
ل مجموعة أرع متدراتٍ  إلى ثالث مجموعاتٍ  المتدراتِ  ل مجموعة وضعَ  ،في   مثالٍ  وتطلب من 

ة)  A- B- C(اعتمادًا على نموذج  اتهن وخبراتهن الدراس يرهن  ،من ح يوضح العالقة بين أنما تف
احثةُ  عرض المثال أمامَ  واحدةٌ  أن تقوم متدرةُ  ومشاعرهن وأدائهن، ثم تطلب ال ل مجموعة  أعضاء  من 

ل جماعي، ثم تقّ  ش ة ومناقشة األمثلة  ةَ المجموعة التجرب   .الراجعة دم التغذ
ة إحد المجموعات على النشاوهذا نموذج إل   :جا
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ص: نشا   .دقائ) ٥(تلخ
احثة ما تمَّ  ما اكتسبنه من معلوماتٍ  مناقشتهُ  تلخص ال تمتعن ف رن و ف  في الجلسة وتطلب منهن أن 

ارٍ    .في جلسة اليوم وخبراتٍ  وأف
م م الجلسة: التقي   .دقائ)  ٥( توزع استمارة تقي

قة) ٥( :الواجب المنزلي   : دق
ل متدرة  احثة من  تحصيلها  أن تكتب مثاًال توضح من خالله مد تأثرُّ  - واجب منزلي–تطلب ال

ة عن نفسها ومستقبلها والعالم من حولها العلمي جراءَ  ارها السلب   .أف
ة إجراء الواجب المنزلي أثناء الجلسةمتدرة قد تدّ  لَّ  نَّ حيث إ ف وذلك من خالل مناقشة  ؛رت على 

ل الساب ة للمثال المبين في الش   .المتدرات الجماع
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  )الثامنة(الجلسة
ير العقالني ب على التف   التدر

٢  
ة               قة ٩٠: المدة الزمن   دق

  الجلسةأهداف:  
ات مقدار المتدر ون  ة الجلسة س   :في نها

الت التي يواجهيل المواقف أو حلّ ت -١ نها من خالل التدرب على مهارة إدارة المواقف العالقات أو المش
 .والخبرات 

ة على األقلّ  أو خبراتٍ  مواقفَ  حددن ثالثةَ  -٢ فاءتهن الذات  .تؤد إلى اعتقادهن بتدني 
ابَ  -٣ رن األس يرَ  يذ قًا للسلوك اإليجابي التي تجعل التف   .السلبي مع
ة يلِ حلالتدرب على مهارة ت -٤ ار الالعقالن  .األف
ةتغيُّ  خطواتِ  يناقشنَ  -٥ ار الالعقالن  .ر األف
م واجب منزلي -٦  .تقد

 ات الجلسة ة الراجعة، الواجب المنزلي  :فن ة، التغذ   .النمذجة، المناقشة الجماع
 أوراق، أقالم ، سبورة: الوسائل المستخدمة.  
     اإلجراءات واألنشطة:  
قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق
احثةُ  تبدأُ  المجموعة التدربّ  ال م ملخصٍ الترحيب  قة ومناقشة  ة وتقوم بتقد سرع عن محتو الجلسة السا

أن هذه الجلسةَ  ،النقا الهامة التي وردت بها ه لهن  عة لهاللجلسة ال لةٌ مّ هي مِ  مع التنو قة ومتا   .سا
قة) ١٥(مناقشة الواجب المنزلي):٢(نشا   :دق

مراجعةِ  احثة  مِ  تقوم ال ، مع تقد ح الواجب المنزلي الساب ع المتدرات وتصح ثم . التعزز والثناء لجم
ة البدءِ    .الحديث عن مضمون الجلسة الحال
ب على مهارة إدراك المواقف والخبرات التي تؤد): ٣(نشا ة التدر  إلى انخفاض الكفاءة الذات

قة ) ٢٠(لديهن   .دق
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احثة المتدراتِ  -  ات تغيير أساس من نطلأن هذه الجلسة ت تعرف ال  في تغييرٍ  إحداث أجل منهن مدر
ة علىن مساعدته مثَ  ومن ،السلوك  تغيير في هنساعد ،جديد إطار أو جديدة صورةٍ  وٕادراكها األمور رؤ
اراته وتغيير نمشاعره ة نخ تطلب. المدر ة استكشافَ ذلك  و  ما، موقفٍ  أو لحدثٍ  المعتادهن إدراك ف

ةً  أو إطاراً  نمنحه مثَ  ومن ه ن فسر  الذ ،المعنى تغيير على نتساعده قفاللمو  جديدةً  رؤ  الحدث ف
التالي اته نمشاعره تغيير و   .نوسلو

ة لديها الكشفُ  ى لكل متدرةٍ و حتى يتسنّ  -  اب تدني الكفاءة الذات ارِ  فعليها وضعُ  ،عن أس ها تحت أف
لٍ يل لتتَّ حلالت ش ة أدقَّ  عرف  ارها السلب عة أف بتدني الكفاءة  ةٍ متمثل يؤد إلى نتيجةٍ  سببٍ  ؛على طب

التالي تدني التحصيل العلمي لديها   .لديها و
احثةُ قسِّ تُ  -  ل مجموعةٍ  ،اتٍ متدرَّ  ل مجموعة أرعُ في  إلى ثالث مجموعاتٍ  المتدراتِ  م ال   وتطلب من 

الت التي يتعرضن لها دقائ محاولةَ  )خمسِ (خالل ير في المواقف أو الخبرات أو المش فتؤد إلى  ؛التف
ة فاءتهن الذات ة هذه المواقفومن ثَ ... اعتقادهن بتدني  تا  .م 

احثة نموذجَ ثم توِ -  الت على النحو التالي يلِ حلت زع ال   :المواقف، والعالقات والمش
التحلّ ت نموذج   يل المواقف والعالقات والمش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٧٢: ٢٠٠٥طراونة، ( 

َّ : الزمن ان في تماملذلك الموقف أ من اليوم تعرضتِ  وقتٍ  في أ ؟ إنه    و الحدث الضاغ
 .......الساعة
ان َّ : الم  للموقف أو الحدث الضاغ ؟ األماكن تعرضتِ  في  أ

نت في  اص  ، في السوق   المنزل  ، المدرسة لقد  قة    ، ال ان  ، في منزل صد ، م
  .آخر  

نِت عندما تعرضتي للموقف أو الحدث الضاغ: األشخاص   .مع من 
نِت مع العائلة  نِت وحيدة    ،   قتك نِت مع صد  ،  نِت مع مدرستك  ،  نِت مع أناس  ،

ن   .آخر
ةالمواقف واألحداث  سببمنفعلةً  ما الذ جعلكِ : الحال  .. ؟ 

ن  معي  قيلت لي نقدٍ  لمات قة تعامل اآلخر الت (، طر يز ) المعلمة، الوالدين ، الزم ،  تر
الت المنزل   ، عدم فهمي  مقبول بتقديرٍ  عالمةٍ  ، أخذِ  ،  قلقي حول المستقبل على مش

 .ي عالماتي  لتدنّ  ّ والد، غضب  ، تفوق زميلة لي في االمتحان للمادة 
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 ُّ ل متدرة أن تقوم بتعبئة هذا النموذج من خالل تذ احثة من  المواقف واألحداث التي تعرضن ر تطلب ال
الكفاءة والتي أدّ  ،األسبوع الماضيلها  التالي تدني الشعور  ة؛ ت فعًال إلى تدني تقديرهن لذاتهن و الذات

فاءتها  ضللوقوف على الحدث أو األحداث التي أدت فعًال إلى انخفا ثتلك األحدا يلُ حلليتسنى لهن ت
ة، وتتم مناقشةُ  لٍ  الذات ش ع المتدرات    .جماعي تلك النماذج من قبل جم

ن العرض والمرض): ٤(نشا ير السلبي تمر اب التف قة) ١٠(للكشف عن أس   :دق
احثة مثاالً  -  لة تدني التحصيل الدراسي-  تعطي ال ممارسة سلوٍك خاطئ، وهذا ل ه نتيجةٌ على أنّ  - مش

ةٍ  عن مشاعرَ  ناتجٌ  السلوك ار سلب ة متمثلةٍ  وأف احثة بتوزع  سلب ة، ثم تقوم ال ة المدر بتدني الكفاءة الذات
ارةٌ ) المرض –العرض ( تمرن   :عن التمرن التالي وهو ع

ضها مستخدمًا ) حمى(عاني من ارتفاع في درجة الحرارةما  اً ن أن هناك شخصورْ تّص   وسعى جاهدًا لتخف
ثيرةُ  ًا؟ من مخفضات الحرارة، فهل تتوقعن أن تزول الحرارةُ  أنواعًا  ل   المرتفعة 

احثةُ حلّ عد أخذ  -  ًا، توضح ال ع المتدرات ومناقشتهن جماع ةَ  ول التمرن من جم هذا التمرن على  إجا
ع ال: النحو التالي اشرةً  ،الط عد زوال مفعول خافض  فهي ستزول مؤقتًا ولكنها ما تلبث أن تعود م

ارة عن عرض  س المرض، حيث أن الحمى ع الحرارة، وما ذلك إال أنه سعى إلى معالجة العرض ول
ه أن ي ة تتمثل بوجود التهاب جرثومي لعضو ما داخل الجسم، لذا فإن عل لة داخل حث عن السبب لمش

قي وراء تكرار الح معالجة المرض األصلي المسبب الرتفاع حرارة الجسم عن ق ارتفاع حرارة جسمه، وذلك 
عي تنخفض درجةُ  رن المجهودَ تحرارة الجسم، يجب اآلن أن  معدلها الطب ن أن توفرن على  تذ م الذ 

لة ما تعانن ن إذا تعرفتن على سبب مش   .راضهامنها ومعالجتها بدًال من عالج أع نَ ينفس
احثة للمتدرات أنه حتى يتسنى لكل متدرةٍ  الكفاءة  الكشفُ  ثم توضح ال اب تدني شعورها  عن أس

ة، فعليها وضعُ  ارها تحت المجهر الت الذات لٍ حلّ أف ش سبب  أدقَّ  يلي لتتعرف  ة  ارها السلب عة أف على طب
ة متمثلةٍ  يؤد إلى نتيجةٍ  الكفاءة الذات الفشل بتدني الشعور    .والشعور 

ب على مهارة ت): ٥(نشا ةحلّ التدر قة)٣٠(يل األفكار الالعقالن   :دق
احثة المتدراتِ -  ل  العواطف، ومجموعةِ  إلى مجموعتين، مجموعةِ  تقسم ال ات، وتطلب من  السلو

يرَ  مجموعةٍ  حَ  التف طًا، وتطلب منهن توض قًا ومح ير السلبي مع اب التي تجعل التف سبب الذ ال األس
احث ات  ة عواطفَ تقسمهن إلى مجموعِ  ةَ جعل ال احثةُ .. ومجموعة سلو اتهن تقدم لهن ال  عد أخذ إجا

ةَ    .الراجعة التغذ
احثةُ  -  مِ  نموذجَ  ثم توزع ال ةِ  ممارسةِ  تقي ار يلِ حلت عمل ل متدرةٍ  ،األف ه وهو على تعبئتُ  وتطلب من 

  :النحو التالي
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  نموذج
م ممارسة  ة  تتقي   يل األفكارحلّ عمل

  
  
  
  
  
  
  )١٦٩: ٢٠٠٥الطراونة،(
احثة من المتدرات عرَض -   اتهن على النموذج الساب تطلب ال َ  ؛إجا بهذا  ومن ثم تطلب منهن االحتفا

ة تالنموذج واستخدامَ  ل عمل عد  ٍ  يلٍ حله  ار التي تراودهن عند التعرض لموقف مح   .لألف
احثة من المتدرات محاولةَ  -  ص أهم األسئلة و  تطلب ال يل حلفي مساعدتهن على ت األكثر فائدةً تلخ

ة  ارهن الحال ة( أف ةوالتي أدّ ) الالعقالن فاءتهن الذات احثة  ،ت إلى شعورهن بتدني  عد ذلك تقدم ال
ة الراجعة وتلخص للمتدرات أنه تم االنتهاء من الخطوة األولى التي تمثلت بتدرب المتدرات على  التغذ

ةَ أن انفعاالِ  اتِ  تهن اإليجاب ة وسلو ماتهن  وغير الفعالة ناتجةٌ  هن الفعالةَ والسلب ارهن وتقي عن أف
  . حداث بهاوتفسيراتهن لألحداث النشطة وال عالقة لأل

ة ة عن األحداث النشطة والعواقب  والخطوة الثان ة والالعقالن ارهن العقالن تتمثل في التمييز بين أف
ة   .االنفعال

احثةُ  حُ توِض   وفي الخطوة الثالثة ة سنتدرب على مهارةِ  ال  مناقضةِ  أنه خالل هذه الجلسة والجلسة التال
ار  ة ودحضهااألف ارٍ واستبدالها  ،الالعقالن ة من خالل طرح األسئلة التي تتحد أف ار عقالن  األف

ل خاص ش ة و ات المطلقة" الالعقالن غ ورثة النتائج وغير ذلك من "الين ا و ، وعدم تحمل اإلح
ة مة الذات، والكفاءة الذات   . االستنتاجات التي تقلل من ق

ا وا-  ار المثيرة لإلح احثة بتوزع نموذج رصد األف تم تقوم ال ة و لفشل وعدم الكفاءة في المواقف الدراس
ة استخدامه، التدربُ  ف ملء النموذج على  قمن  عد ذلك تتم مناقشته وتطلب من المتدرات أن    .و

ان، األشخاص، :  هل استخدمت قائمَة تحليل األفكار ضمن المحاور األرعة الزمن، الم
ة؟    نعم                    ال                                    ة المدر واألحداث وذلك عندما شعرت بتدني الكفاءة الذات

يز على نم التوقف والتر مالحظتها أثناء تلك المحا/  هل قمتِ   ير التي  قمت  ور أنما التف
س ذلك على صحة أفكارك؟                                نعم                      ال                                                                   وانع

انت هذه األفكار فعالً  ما إذا  سؤال نفسك ف حًة؟                     نعم    ال هل بدأت   صح
ةُ : هل قلت لنفسك نني رؤ م قةٍ  يف  طر اء  ةً  أكثرَ  األش ة؟     نعم    ال موضوع  وواقع

امَ  ات؟ هل استطعت الق  بهذه الواج
ة ُ  انت اإلجا ل جيدٍ : نعمإذا  ش يرَ فقد عملت  عتبر  عوالعمل على مشاكلك خالل األسبو  ، ذلك أن التف

ة فاءتك الذات   .جزءَا  هامًا  لرفع مستو 
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  )٤(نموذج 
ة   .رصد األفكار التي تؤد إلى الشعور بتدني الكفاءة الذات

ير  االنفعال  الحدث النتيجة أو األثر المترتب   الدحض  التف
ير العقالني على   التف

 يصف
الموقف أو 

  الحدث
انفعاالتك  يصف

تجاه الموقف أو 
  الحدث

ار التي  يصف األف
  سببت االنفعال

حاولي وناقشي 
ارك ومعتقداتك  أف
ة  اإلجا الخاطئة 
على التساؤالت هل 
ة؟  ار منطق هذه األف
ما الدليل؟ هل هناك 

ارٌ  أخر تفسر  أف
طرقة  الموقفَ 
ة؟   منطق

أداؤك هل تحسن 
استخدام  وانفعاالتك نتيجةَ 

ار البديلة   .األف
  نعم 

عض  تحسن 
 الشيء

  ال

طاقةً -  احثة  تو تقدم ال ةٍ  عليها مثالٌ  اً م ولكنه في إحد المرات حاولت بذل  ؛دراسي جيد لديها أداءٌ  لطال
ةَ  ،إضافي للدراسة والحف جهدٍ  عد ذلك وعند محاولتها اإلجا ة  ولكنها  على أسئلة المادة فشلت في اإلجا

عض تلك األسئلة ارُ  وفي الحال شعرتّ  ،عن  ة النقص وغضبت من نفسها وراودتها األف أنا سيئة، : التال
ل  ، لن أكون أفضل من ذلك، أنا لست محظوظة،  ع الحف فة وال أستط استمرار، ذاكرتي ضع أنا أنسى 

طرقة سيئة،  س ما أتمناه و سير ع س أشيء  فةولكن السبب الرئ ثم ...) نني دائمًا أنسى وذاكرتي ضع
احثة للمتدرات أنه سيتم مناقشةُ  ة تطبي خطةِ  توضح ال ة ذات  ف ار الالعقالن تحد ودحض األف

  :الخطوات الثالث على هذا المثال
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ير  االنفعال  الحدث   الدحض  التف
النتيجة أو األثر 

ير  المترتب على التف
  يالعقالن

عند محاولتي 
ةَ اإل على  جا

ع أسئلة  جم
المادة فشلت في 
ة  ر إجا تذ
سؤالين من 

ة أسئلة   ثمان

شعور 
النقص 

والغضب 
  من نفسي

رة  ح الف توض
اشر وهي  ل م ش

ا دائما أنسى أن: 
اء  األش

، أنا والمعلومات
  .فاشلة

عض األسئلة : طرح 
ة على  هل عدم اإلجا
ارثة  السؤالين حقًا 

  مدمرة؟
ما هي أسوأ نتيجة - 

تترتب على عدم 
 إجابتي؟

ع  -  لماذا ال أستط
 تحمل ما حصل؟

د أنني -  هل من المؤ
ةَ  ع اإلجا  سوف أستط
  بجدارة في المرة القادمة؟

  ؟ ماذا فعلتِ 
النوم  لىإ ذهبتِ 

وتجنبت الدراسة مرة 
؟  أخر

ان  ٍل عام هل  ش
ق ير مع ( أم  اً ذلك التف

 لي؟) اً محفز 
  

ص: نشا   .دقائ) ٥(تلخ
احثةُ  ما اكتسبنه من معلوماتٍ  تلخص ال تمتعن ف رن و ف  ما تم مناقشته في الجلسة وتطلب منهن أن 

ارٍ    .وخبرات في جلسة اليوم وأف
م م الجلسة: التقي   .  دقائ) ٥( توزع استمارة تقي

َ ) ٥( :الواجب المنزلي احثة الواجبَ : دقائ   :المنزلي التالي تحدد ال
عَض تطلب  واجب منزلي أن تسجل  ل متدرة  احثة من  الشعارات التي تحملها وتمثل وجهة نظرها  ال

اة، مع التحدث عن مد تأثيرها على قوتها   ).؟هل تزد من قوتها، هل تضعف من قوتها( نحو الح
  : مثال

ع مواجهتها -  لة سوف يجعلها تزداد وأعلم أنني لن أستط   .تجنب المش
ًال وسوف أواجهها سيئةٌ  شاعرٌ رما تراودني م -    .لكنها لن تدوم طو
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  التاسعةجلسة ال
ير العقالني ب على التف   التدر

٣  
ة قة ٨٠:المدة الزمن   دق

  :أهداف الجلسة
ة -١ ار الالعقالن عة التدرب على مهارة اكتشاف وتحديد وتفنيد األف  .متا
ة -٢ ار السلب قة( التمييز بين األف ة) المع ار اإليجاب  .واألف
مُ  -٣ ار إمنزلي حول مهارة  واجبٍ  تقد أف ة  ار السلب ةاستبدال األف   .يجاب
ات ة :الجلسة فن ف ة، التعزز، الواجب المنزلي، نشرة تثق ة مواجهة ( النمذجة، المناقشة الجماع ف

ة - الموقف الغامض فاءة وفاعل   .، فيديو عن الضفدع الفائز)الضاغ  
  .اق، أقالم، شاشة عرض سبورة، أور  :الوسائل المستخدمة

  :اإلجراءات واألنشطة 
قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق

احثةُ  م ملخصٍ  تقوم ال قة ومناقشة النقا الهامة التي وردت بها مع  سرعٍ  بتقد عن محتو الجلسة السا
أن هذه الجلسةَ  ه لهن  ملةٌ  التنو عة لها هي م قة ومتا   .للجلسة السا

قة) ١٥(المنزليمناقشة الواجب ):٢(نشا   :دق
ع المتدرات م التعزز والثناء لجم ، مع تقد ح الواجب المنزلي الساب مراجعة وتصح احثة  ثم . تقوم ال

ة الحديث عن مضمون الجلسة الحال   .البدء 
ة): ٣(نشا ب على مهارة اكتشاف وتحديد وتفنيد األفكار الالعقالن عة التدر قة )٤٥(متا   .دق
احثةُ -  عض أنما المعتقدات الخاطئة والتي رأت أنه من الضرور أن تتعرض لها  تقوم ال عرض 

غرض تعديل المعتقدات الخاطئة لديهن، وٕاكسابهن معتقداتٍ  ةً  المتدرات  ِّ  منطق عد أ حدث،  قبل و
يف أنّ ذّ وتُ  يف أننا عندما نقوم بهذا العمل نتعرف  يل تؤد إلى تعط الخاطئةَ  المعتقداتِ  ر المتدرات 

التالي تمنعنا من تحقي أهدافنا ير؛ و   .السلوك والتف
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احثة نماذجَ -  السلب على  تقدم ال ة، وتقوم بنمذجتهامن االعتقادات الخاطئة التي تؤثر  ، ثم الكفاءة الذات
ة  .التعلي عليها ومناقشة المتدرات في المجموعة التدرب

م :( الخاطئ األول االعتقاد اتأعرف ح ن إلّي على أنني فاشلة وهذا يؤثر علّي، فهن ينظر األخر
 ).السلب على أدائي

قول  احثة النموذج التالي وهو رأ أحد أعظم فالسفة العصور الحديثة برتراندراسل  و أنا ال " تعرض ال
ما مضى أهتُّ  نت ف ه من أعمال، ولقد  ما أقوم  آراء الناس ف ثيرًا  الثقة ر من لي قدٌ  فرُ وَ م حتى تَ أهتم 

حهم وأشعر أنني أَ  ّ  درُ قَ النفس جعلني أستغني عن مد مة عملي آخرَ  إنسانٍ  من أ فالعمل  ؛على معرفة ق
ة لي هو احترامُ  ، وأهم شيءٍ بيرةٌ  إذا سار على ما يرام فهو في حد ذاته متعةٌ  الذات الذ أحصل  النس

ه من العمل   ".عل
ةإنني فاشلة في ذ(  :االعتقاد الخاطئ الثاني ة غب  ).لك االمتحان وأر نفسي طال

ن عالم الوراثة الشهير الذ ظل واحدًا وعشرن عامًا يجمع  احثة  نموذجين  األول تجرة دارو تعرض ال
عد أن شعر  الشواهد واألدلة قبل أن يجرؤَ  ة  حاثه في التطور العضو للكائنات الح على نشر قوانينه وأ

ة لسخ ا والفشل في البدا   .رة اآلخرن منهاإلح
منجوا ر العالمي الذ قام بتعديل روايته" والنموذج الثاني ه تسعًا وثالثين  )وداعًا للسالح (األديب والمف

ل مرةٍ  فشله مرة قبل أن يرضى عنها وفي  شعر فيها    .ان 
ل متدرة أن تضع نفسها في موقفٍ -  احثة من  هٍ  تطلب ال ة التي تتصورها مشا وأن  - موقف الشخص

ّن مررنَ  ر حالتها عندما تكون في موقف مماثل، حتى وٕان لم  هذا  تذ يجب أن تضع موقفًا  –موقف 
ه قمن  الدور الذ  أنفسهن و شعرن  ًا وأن  ال   .خ

ه (:االعتقاد الخاطئ الثالث ل ما أطل ايل،.. يجب أن أحصل على   )إلخ... البتوب، مو
ن  القول تفنيدُ م رة  ان عند البتوب، أنا أُ  :الف ن حبذا لو  ان عند البتوب، وٕاذا لم  فضل لو 

اني الحصو  درجةٍ  لبإم ش بدونه، و اني الع أس بإم ةٍ  على البتوب فال  من السعادة،  مناس
ملك؛ وسعادة ُ  ما  ست  الرضا عن ذاته، وعن عالمه، واالستمتاإلنسان ل مقدار شعوره  ه إنما  ما لد اع 

ه عبدل صرف الوقت والجهد في الحزن واألسى على ماال تستط ذا... الحصول عل   .وه
ع ات حب أن أحصلَ : (االعتقاد الخاطئ الرا اض   ).على الدرجة الكاملة في امتحان الر
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رة احثةُ : تفنيد الف عًا هذا أمر سيئ ولكن لماذا يجبُ  تسأل ال حدث؟ ط س أمرًا ؟ وٕاذا لم أحصل؛ ماذا س ل
ن احتماله م ًا وال  عًا من األفضل أنْ .. رهي حدث فإنِّ  املةٍ  على درجةٍ  أحصلَ  ط ذلك ال  ولكن إذا لم 

ةٌ    .فاشلةٌ  عني أنني طال
طفلة:( االعتقاد الخاطئ الخامس   ).يجب على والدتي أن تتوقف عن معاملتي 

رة ان من األفضل لو أنها تحترم  لماذا يجب على والدتي أن تتوقف عن معاملتي: تفنيد الف طفلة، رما 
اح حلّ ؛ ولو أن أمي احترمت هذه المر ال يوجد ما يوجبها" يجب هذه" تي العمرة ولكنحلّ مر  االرت ة لشعرت 

ن احتمالُ  ، وٕاذا لم تحترم رأيي فهذا يزعجني ولكنه أمرٌ ولكان األمر أفضلَ  ارثةٍ م س   ه وتفهمه، وهو ل
ن أن أغفر لها ت م   .صرفها معيو

قمن بتفنيدثم تطلب ال السلب على أدائهن وعلى  احثة من المتدرات أن  اقي االعتقادات التي تؤثر 
أنفسهن الفرق بينَ  لمسن  ة و عد التفنيد حالتهن النفس رة و  .الشعور قبل تفنيد الف

ون المستقبل واعد -١ شر  اً يجب أن  ة لي اً وم  .النس
ع وث -٢ حب الجم اتُ  من أأم المعلمو  األهلُ  سواءٌ  ؛قتهميجب أن أحظى   .اإلدارة أم الطال
ه -٣ ل ما أطل  .يجب أن أحصل على 
 .في تعاملهن معي عدالةً  أكثرَ  يجب أن تكون المعلماتُ  -٤

ار  ة  هو أن تقوم المتدراتُ والهدف من عرض تلك األف م اعتقاداتهن وتفسيراتهن األصل بإعادة تقي
ار  ، سواًء للمواقف أوأنفسهن ةاألف السلب على الكفاءة الذات   .التي تؤثر 

احثةُ  قة تعرض ال رة السا دعم للف لتبين للمتدرات ما سب وهي  ؛مقطع لفيلم قصير الضفدع الفائز و
رة الفيديو بجوٍ  ثم تناقش المتدراتِ  رمزةٌ  قصةٌ  ة سوده الهدوءُ  ف   . واإليجاب
ص) : ٥(نشا   .دقائ) ٥(تلخ

احثة ة المطروحة في الجلسة وذلك بتكليف إحد المتدرات  تقوم ال ن األساس العناو ير المتدرات  بتذ
ة التي تم تداولُ  ار األساس ر األف ص ما توّ بذ احثة للمتدرات ها في الجلسة، وتلخ ه ثم تقدم ال صلت إل

ةً  نشرةً  ف ةُ "عنوان  تثق ة - مواجهة الموقف الغامض ف فاءة وفاعل   .)١٩(ملح "الضاغ  
م م الجلسة: التقي   .دقائ)  ٥( توزع استمارة تقي
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قة) ٥: (الواجب المنزلي   :دق
احثة بتو  ة  زع الواجب التالي وتطلب منهن مْلءَ تقوم ال ار الالعقالن هذا الجدول لمحو المعتقدات واألف

ارٍ واستبدالِ  أف ات جديدةٍ  ها    :في المواقف المختلفة والمشابهة واستجا
والمعتقدات فكار األ

ة   الالعقالن
مة ات القد ات الجديدة  االستجا   االستجا

يجب أن تكون االمتحانات 
  .سهلةً 

    
يجب أن تكون ظروف 

ة ممتازةً    .عائلتي الماد
    

ةً  من  يجب أن أكون محبو
ع الناس   .جم

    
  

ات على الواجب المنزليوهذا نموذج إل عض الطال ة    :جا
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  )العاشرة(الجلسة
  مهارة حديث الذات اإليجابي

١  
ة                              قة ٨٠: المدة الزمن   دق

 أهداف الجلسة:  
قة -١   .مراجعة ما تم في الجلسة السا
السلوك أن تدرك المتدراتُ  -٢ ام    .معنى مهارة الحديث اإليجابي مع الذات قبل الق
السلوك الحديث اإليجابيّ  مهارةَ  أن تمارس المتدراتُ  -٣ ام   .مع الذات قبل الق
ة في الذات -٤  .التدرب على إدراك الجوانب اإليجاب
الحديث اإليجابي الفعّ  استبدالُ  -٥ النفسالحديث السلبي   .ال لتعزز الثقة 
م واجبٍ  -٦   .على الحديث اإليجابي مع الذات منه التدربُ  الهدفُ  ،منزليٍ  تقد

 ات الجلسة ة، النمذجة،  :فن مات الذات   .لعب الدور، المناقشة، التعززالتعل
 سبورة، أوراق، أقالم،  :الوسائل المستخدمة CD،  عنوان ة  ف ة(نشرة تثق ة إيجاب   .) رسائل ذات
  األنشطة واإلجراءات:  

قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق
قة ما ورد في الجلسة السا ير  المتدراتُ . يهدف النشا إلى التذ احثة  ما ، وتقوم وترحب ال يرهن  بتذ

قة، ثم تبدأ الجلسةُ    . ورد في الجلسة السا
قة) ١٥(مناقشة الواجب المنزلي):٢(نشا   :دق

، ومن ثَ  ح الواجب المنزلي الساب مراجعة وتصح احثة  ة لما قامت تقوم ال ة الراجعة المناس م التغذ م بتقد
  .ه المتدرات

م مهارة حديث الذات اإليجابي): ٣(نشا قة) ١٠(تقد   :دق
قولها تبدأ  -   احثة الجلسة  مات: ال ة تلعب التعل طاً  الذات نا، في دورًا وس  تغيير خالل من أ سلو

ة، األلفا    .أنفسنا مع ه ونتحدث ألنفسنا نقوله ما الذات
ه لموقفٍ  يتعرض قد منا لٌ : رَ آخ معنى ةٌ  ف ال لةً  مثل وقد ،إش  آخرُ  عتبره بينما ما، لشخص بيرةً  مش

ًا، أمراً  ما أفعاله  بردود الموقف سوء من يزد أن منا واحدٍ  ل مقدور أ عاد  نهأ ما، لنفسه قوله و
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ان لة أو الموقف ةحدّ  من يخفف أن مناواحد  ل بإم ة األفعال ردود خالل من تواجهه التي المش  اإليجاب
ما   .ذاتها الطرقة لنفسه قوله و

احثةُ  تسأل -  اراتُ  ما :التالي السؤالَ  المتدراتِ  ال الكن عندما تتعرضن هي الع  لحادثةٍ  التي تخطر ب
   ؟)حديثك لذاتك( مزعجةٍ 

احثةُ  -  اٍت، عد أن تحصل ال قولهامهارة َ  تلخُص  على عدة إجا إن الفرد : حديث الذات اإليجابي 
اراتٍ  ار  يخاطب نفسه من خالل ع شاهد وجمل يرددها داخل نفسه، وهذه الع عد أن  ات يرددها الفرد 

ذلك فإن ردة فعلنا تجاه هذه  ه، و ان قد قام  حدث معه موقف معين أو نشا  عد أن  حادثة معينة أو 
اراتُ  انت هذه الع ًا، فإذا  ارات التي نرددها داخل ة هذه الع اختالف نوع التي نرددها  المواقف يختلف 

ةً  ةً يج، تكون ردة فعلنا إألنفسنا إيجاب ةاب ة، فإن ردة فعلنا ستكون سلب انت سلب   .، أما إذا 
ًا لنفسه تنقسم إلى نوعين ارات التي يرددها الفرد داخل   :فالع

ة -١ ة إيجاب ارات أو ألفا ذات ًا على سلوك الفرد وعلى مشاعره،  :ع س إيجاب ارات تنع وهذه الع
التالي ينتج عنها سلوكٌ  ه لد الفرد، ومن األمثلة على هذه  مرغوبٌ  وتزد من تقديره لذاته، و ف

ارات  :الع
ةٌ  - طرَ  جيدةٌ  أنا طال ع أن أس لة ألنني أستط  .على نفسي عندما أتعرض لمش
ّ القدرة على تحمل نقد زمالئي لي واالستفادة منه -  .لد
يز في األعمال التي أقوم بها - ّ القدرة على التر  .لد

ة -٢ ارات وألفا سلب ارات ت :ع ةٌ  عنها مشاعرُ نتج وهذه الع ة الفرد،  سلب تؤد إلى التقليل من دافع
التالي ينتج عنها سلوكٌ  ذلك إلى تدني تقدير الفرد لذاته، و ه، وتؤد  غير  وتزد من الضي لد

ارات مرغوبٍ  ه لد األفراد، ومن األمثلة على هذه الع   :ف
انت - يز في األعمال مهما  طةً  أنا ال أصلح لألمور التي تحتاج إلى تر  . س
ةً  - ح أضحو التي سوف أص  .ألنني تحملت نقد زم
ع  - الت التي تواجهني حلّ أنا ال أستط  .المش

احثةُ -  م أمثلةٍ  فرصةً  ثم تعطي ال تم مناقشتُ  للمتدرات لتقد ة، و ة والسلب ارات اإليجاب من قبل  هاحول الع
احثة   .المتدرات وال
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ة إحد المجموعات ع ال   نشاوهذا نموذج إلجا

  
ب على مهارة حديث الذات اإليجابي من خالل لعب الدور): ٤(نشا قة) ١٥(التدر   :دق
احثة تقوم-  ات إحد دور بلعب ال اٍر  من تقوله وما الطال ةٍ أف ر سلب   :التالي المثال وتذ
 أنا هالنفس الموقف قبل تقول فإنها مثال اآلخرن أمام محاضرًة  تلقي أن ) س(  من المطلوب ان إذا "

ع ال ةٌ فاشل  مني، يتصبب والعرقُ  أتلعثم أنا : لنفسها فتقول الموقف أثناء أما اآلخرن، أمام الوقوف أستط
ع ال وأنا لٍ  أتحدث أن أستط عرف جيد، ش ع وس عد ،فاشلةٌ  أنني الجم  ةٌ إنسان أنا :تقول هافإن الموقف و
قى أن األفضل ومن ،لشيءٍ  أصلح ال ةٌ فاشل   .وحيدةً  أ

احثة تطلب-    .نفسه الساب للمثال الدور بلعب قمن أن المتدرات من ال
احثة وتقوم س(إيجابي مناسب ذاتي حديث ولكن األول المثال بنمذجة ال   :التالي  )الدور ع
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و  تقول الموقف أثناء.  ٍل جيدٍ ش ةٌ مستعد ألنني نفسي من واثقةٌ  أنا النفسه تقول الموقف قبل  نيلنفسها 
ةٌ  فأنت هادئةً  ع قو ل التحدث ينوتستط   . دٍ جيّ  ش

ل اآلخرن أمامَ  التحدث في تُ نجحْ  لقد ة، وممتاز  ناجحةٌ  إنسانةٌ  أنا : لنفسها تقول الموقف عد  صرحٍ  ش
  . خوفٍ  دون و 
احث ثم تطلب-   ذاتيحديٍث  ولكن ؛الثاني للمثال الدور بلعب قمنَ  أن المتدرات عض منُة ال

ح في وتساعدهم )يإيجاب(مناسب   .ذلك توض
احثةُ  توضح-  ة في ال الت من التخلص على األفراد ساعدَ  الذات مع اإليجابي الحديث أنَّ  النها  المش

الت استمرارة إلى يؤد الذات مع السلبي الحديث بينما ؛المواقف في والنجاح  و الفشل في والوقوع المش
ر ارٍ  تطو ة ومعتقداتٍ  أف   .سلب
ب على الحوار الذاتي اإليجابيا): ٥(نشا  قة) ١٥(لتدر   .دق

ة الحوار الذاتي اإليجابي -    .الهدف من النشا تدرب المتدرات على تقن
احثة والمتدرات -  اراتٍ  لشخصٍ  CDل تستمع ال ع ةٍ  يتكلم عن نفسه  ضخٍّ سلب ة، و الدون شعر  م ، فهو 

سخرون منهعيوَ  عتقد أن الناس  ات التي تعترضه، و  الصعو الغ  ارةٍ  ،ه، و ل ع احثة  وعند  تطلب ال
ارةٍ  ع احثة  من إحد المتدرات أن ترد على هذا الشخص  ة، ثم تضع ال لشخٍص آخر يتحد  CDإيجاب

حُ  سهولة، والهدف من هذا اإلجراء توض ستسلم  قدراته وال  ث  ات و ارات التميي الصعو ز بين الع
ة ة اإليجاب ارات السلب احثةُ والع ة تطلب ال ارات السلب أن ترد إحد  ، وفي أثناء رد المتدرات على الع

التُ  صوت عاٍل تسمعه زم صوتٍ المتدرات  حوارٍ  أخفَض  ها، ثم  احثة . صامٍت مع ذاتها ثم  وتقوم ال
احثة أن ت ةِ  جيب المتدراتِ بنمذجة ذلك أوًال، وأثناء النقاش تحاول ال   : على النقا اآلت

ك إذا تحدثتِ  - اراتٍ  ماذا سيتغير من سلو ع ة ؟ مع ذاتك   إيجاب
ارات ٍ  ك إذا تحدثتِ ماذا سيتغير من سلو - ع ة ؟مع ذاتك   سلب

ات وتطلب من المتدرات تمييزَ -  احثة عددًا من اإلجا ير تسجل ال والتي  ،التغييرات في السلوك والتف
ةتنتج عند ت ارات السلب ة والع ارات اإليجاب   .رديد الع
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ة الجوانب إدراكالتدرب على  ):٦(نشا قة )١٠(الذات في اإليجاب    :دق
ة الموجودة لديهن، و المتدرات على الص رفُ الهدف من هذا النشا تعُّ  ارهن  استبدالُ فات اإليجاب أف
ارٍ  أف ة عن أنفسهن  ةً  أكثرَ  السلب   .إيجاب

ن   :التمر
احثة  سةً  لتكون  مرشحةً  منهن واحدة ل أن يلمتدرة أن تتخَّ  ل من تطلب ال  قع وحتى للصف، رئ

ارُ  عليها ةٍ  حملةٍ  عمل من البد االخت ةَ  المميزةَ  هاوصفاتِ  هاقدراتِ  فيها ينُ تبّ  صادقة دعائ  من والمحب
التها ة هذه وتتمثلف، الص في زم ة أو الرسم الدعا ة، حسب وذلك التمثيل أو الكتا عد الرغ  انتهائهن و

ةِ  لحملتها اختارتها التي الطرقة هانفسَ  تقدم أن متدرةٍ  ل من الطلب تمي ذلك من عد ،الدعائ  انتهائها و
مِ  ومحاورتها تهامناقشٍ  العضواتُ  اقي تقوم ذلك من ة وتقد   .لها الراجعة التغذ
َة  هومهاراتِ  هوصفاتِ  هقدراتِ  إنسان لكل أن التأكيد مع ةَ الحيو  ذلك يدرك ال ولكنه اآلخرن، قبل من المحب

ةَ  ار اإليجاب انًا، وأن األف   .تزد من ثقته بنفسه أح
ص الجلسة): ٧(نشا قة) ٥(تلخ    :دق

احثة تلخص رُ  المتدرات يتحيّ  ثم همناقشتُ  تم وما الجلسة ال ةً  ، وتقدم لهن نشرةً نهوتش ف الع طّ لال تثق
ةرسائل (عنوان  ة إيجاب   .، ثم تنهي الجلسة)٢٠(انظر ملح )ذات
م م الجلسة: التقي   .دقائ)  ٥( توزع استمارة تقي

قة) ٥(الواجب منزلي    :دق
احثة تطلب ةَ  المتدرات من ال ارات تا ة الع ة و اإليجاب ه ذواتِ  السلب صفن   الخارجيَّ  هنومظهرَ  هنالتي 

طه في سواءٌ  اآلخرن مع تعاملهن وأسلوب   . االجتماعي أم المدرسي أم األسر ن مح
  الجانب السلبي  الجانب اإليجابي  

      شخصيتك
      مظهرك الخارجي

ن       تعاملك مع اآلخر
  
  
  



 

ة اللغة العر حث    ملخص ال

213  

ات على الواجب المنزلي  عض الطال ة    :وهذا نموذج من إجا
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ة عشرة(الجلسة   )الحاد
ب على مهارة تأكيد الذات   التدر

ة                       ١ قة ٨٠: المدة الزمن   دق
 أهداف الجلسة :  

قة -١   .مراجعة ما تم في الجلسة السا
م  مهارة تأكيد الذات -٢  .تقد
ات الثالث -٣ ةِ : التعرف على أنما االستجا ةِ العدوان  .، الكفاءةِ ، السلب
ة وغير التأكيدّة، من خالل عرض  الوعيَ  أن تكتسب المتدراتُ  -٤ ّاتهن التأكيد في سلو

فاتٍ  ات  تصن ة، واستجا ات السلب ة، واالستجا العدوان ات التي تتسم  مختلفة من االستجا
 .الكفاءة

م واجبٍ  -٥   .منزلي حول مهارة تأكيد الذات تقد
 ات الجلسة ة، التعززالنمذجة، لعب ا :فن   .لمنزلي، الواجب الدور المناقشة الجماع
 السبورة، أقالم، أوراق :الوسائل المستخدمة. 
 اإلجراءات واألنشطة :  
قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق

ما يخصُّ  قة ف ما ورد في الجلسة السا ير  التدرب على مهارة حديث الذات  يهدف النشا إلى التذ
المتدرات وتبدأ الجلسة . اإليجابي احثة    .ثم ترحب ال

قة) ١٥(الواجب المنزليمناقشة ):٢(نشا   :دق
مهارة حديث الذات اإليجابي، ومن ثم  ح الواجب المنزلي الساب المتعل  مراجعة وتصح احثة  تقوم ال

ه المتدرات ة لما قامت  ة الراجعة المناس م التغذ   .بتقد
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ة،): ٣(نشا ات العدوان م مهارة تأكيد الذات والتعرف على االستجا ات  تقد ة، واستجا والسلب
قة )١٥(الكفاءة   .دق

احثةُ    :اآلتيمن خالل الشرح  هذه المهارةَ  تقدم ال
عني أن تحترم حقَ تكن مؤِ  أَّنْ   ارك في العالقة، وأن ك ومشاعَ دًا لذاتك في عالقاتك مع اآلخرن  رك وأف

َ  تعطيَ  قو  اآلخرن الح ارهم، وأن تحترم ما  عبّرون عنهفي التعبير عن مشاعرهم وأف وتقدم  . لون أو ما 
احثة شرحًا أكثرَ    : ال

 .تتطلب الكثير من الممارسة لكنه مهارةٌ الذات أمرٌا سهٌل  تأكيدَ  قد يبدو أنّ - 
ساطة عن حاجاتِ  نفي السلوك التأكيد أنِت تعبر-  ة دون أن تهدد أو بوضوح و طرقة مناس ك وآرائِك 

 . تعاقبي اآلخرن
اتُ طَّ تالعالقات تإن الكثير من -  ةً لب مّنا أن تكون استجا انًا نستجيب لنا تأكيد ال أ: لموقف إما، ولكن أح

فعلٍ ، وٕاما )سلوك غير تأكيد( ال نعمل شيئًا  نقول شيئًا وٕاما ه ون ،مناسب للموقف غيرِ  أن نرد  الغ ف
شيءٍ  اتنا أو ا ؛ما عن طر اتهام اآلخر  ل مناسب سلو ش اتنادون أن نراقب   ).عدوان( ستجا

عرض مجموعةٍ -  احثة  لٍ  تقوم ال ش رة  ح الف  :أوضحَ  من المواقف لتوض
o حاجتهبيرًا أو هو في  ون  قد غاً مبلراضه بإق اآلخر الطرف على المستدين يلحُّ  االستدانة، عند 

قرضه  .)االعتذار على القدرة ضعف( اره وهو ف
o م عض عن التنازل اد الق   .ماأشخاٍص  أو شخصٍ  من خجالً  والم

عض المعلومات ثم -  م  احثة بتقد ات منهاتقوم ال   :للتمييز بين أنواع االستجا
ة - ١ ات السلب ات غيرُ  :االستجا اع حاجة الةٍ فعّ  هي استجا ما  ؛وال توصل صاحبها إلى هدف أو إش

ةٍ  ة الفرد تنطو على صعو  .في التعبير عن الذات والسماح لآلخرن بتحمل مسؤول
ة- ٢ ات العدوان مَ  وهي تعني محاولةَ  :االستجا طرقةٍ  الفرد التضخ مة الذات   خاطئة، ومحاولةَ  من ق

ا على حساب اآلخرن  .الحصول على مزا
ة الكفاءة- ٣ ار حق :استجا وق اآلخرن أو التقليل وهي التي تنطو على تقدير وتحقي الذات دون إن

متهم   .من ق
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ات الثالث ): ٤(نشا ب على االستجا قة) ٣٠(التدر   :دق
احثة المثال التالي-    :تقدم ال

التك في الفصل وأنت تَ حين تقاطعُ  ك في مسألة أو موضوع هام، فإنَّ ِك إحد زم ن أن  عرضين رأ م ما 
ه   :تفعل
تي بنبرة حادةٍ  -١ ة( شديد  وغضبٍ  تقولي لها اس ة عدوان  ).استجا
المها وال تصدر أ تعلي -٢ ة( تلتزمي الصمت حتى تنتهي من  ة سلب  ).استجا
ك لكن أتمنى أن تدعينتق -٣ ارتيولي أحترم رأ الكفاءة( ي أكمل ع ة تتسم   ).استجا

ل سلوك-  احثة بنمذجة المثال الساب أمام المتدرات وتكرر التعرف بنم   .تقوم ال
ةٍ تطلب ال-  م تغذ قمن بنمذجة السلوك وتقد  .لهن راجعةٍ  احثة من المتدرات أن 
قة مثل-  ات الثالث السا عض التمارن لزادة التدرب على االستجا احثة ب   :عد ذلك تقوم ال

ن األول احثة المجموعة إلى أزواجٍ تقسِّ  :التمر قمن ) ب(ومن هو ) أ(من هو  دُ وتحدِّ  م ال أن  ثم تكلفهن 
َ بلعب    :الدور التالي لعدة دقائ

قدومها إليها في منزلها، مع العلم أن  وهي زميلةٌ ) ب(الهاتف إلى  )أ(اتصلت  لها في الفصل لتخبرها 
الها ) ب( ع استق ة، وال تستط اتها الدراس أداء واج   ).أ(مشغولة 
قومن بلعب الدور لعدة دقائ-  أن  احثة  ي :تكلفهن ال ك اآلن  نشاهد البرنامج التلفزوني  أرد القدوم إل

 .معاً 
ة وتقولي نتتصرفي اتي  نعدوان ًا منذ ساعات في المدرسة وال داعي أن نلتقي اآلن لد واج نا سو لها لقد 

ةُ   .هاحلَّ أرد  المدرس
ح-  قمن بتبديل األدوار  احثة من األزواج أن  ح) أ(ث يتطلب ال ح) ب(، )ب(ص   ).أ(ص
احثة تقترح-  عضًة نمذج ال عض يلعبن الدور أن المتدرات من تطلب وقد المواقف ل  .مواقفال ل
احثة  ثم تقدم-  ة ال ات التي  التغذ قة والحديث عن نوع االستجا تم إعادة اإلجراءات السا الراجعة، و

 . في المواقف المختلفة ومناقشتها معهن تظهرها المتدراتُ 
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ن الثاني   : التمر
احثة بإعطاءِ  د ذاتي ) (٥(ل متدرة نموذج  تقوم ال منهن  والطلبِ ) وجدت من الصعب علّي أن أؤ

يرَ  نّ  في مواقفَ  التف داتٍ  عتقدن أنهن   .لذواتهن في تلك المواقف غير مؤ
  )٥(نموذج 

د ذاتي   :وجدت من الصعب علّي أن أو
    الموقف

    أين حدث
يف تصرفت 

  في ذلك الموقف
  

مَ  -  احثة من المتدرات تقس ل أزواج  تطلب ال ومناقشة هذه المواقف من ) ل اثنتين( المجموعة على ش
ة   : خالل األسئلة التال

ةُ -١ يد في هذا الموقف؟المد التي أحرزتِ  ماهي النتائج قر  ها جراء عدم التو
عيدة المد التي تحرز-٢ يد في على أنك غير  ،تنها إذا استمرر ماهي النتائج  قادرة على التو

  هذا الموقف؟
ص الجلسة): 5(نشا قة) ٥(تلخ   :دق
احثة تقوم ص ال ة المطروحة في الجلسة، و الجلسة في دار ما بتلخ ن األساس العناو ر المتدرات   ؛تذ

رِ  ة التي تم تداولها في جلسة مهارة تأكيد الذات،  وذلك بتكليف إحد المتدرات بذ ار األساس األف
صِ  ه، وتطلب ما تم التوصلُ  وتلخ داتٍ  نَّ  أن المتدرات من إل ع في نتهلذاِ  مؤ   .القادمة المواقف جم

م م الجلسة: التقي   .دقائ)  ٥( توزع استمارة تقي
قة) ٥(  :الواجب المنزلي   .دق

اٍت لها ر ثالثَة مواقَف حدثت لك منعتك من تأكيد ذاتك واقترحي ثالَث استجا   .اذ
  المواقف  

  
ات   االستجا

  الموقف األول
  

    
  الموقف الثاني

  
    

      الموقف الثالث
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ات على الواجب المنزلي عض الطال ة    وهذا نموذج الجا
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ة عشر (الجلسة   )ةالثان
ب على    مهارة تأكيد الذاتالتدر

٢  
ة                            قة ٨٠: المدة الزمن   دق

 أهداف الجلسة :  
ات في الدفا  -١ ر مهارات المتدرات المشار طرقة ال تتعارض  عتطو عن حقوقهن واحترامها 

 .اآلخرن وحقوقَ 
ارات اإل -٢ ةالتدرب على الع ارات السلب ة بدل الع ة التأكيد  .يجاب
ات  -٣ ة وغيرِ يالتمييز ب علىمساعدة الطال ة  ن المعتقدات العقالن ة السلب ارات الذات ة والع العقالن

 .التي تمنعهن من التأكيد
م واجب منزليٍ  -٤ يد الذات تقد عة التدرب على مهارة تو  .بهدف متا

 ات الجلسة ة، التعززالنمذجة، لعب ا :فن   .، الواجب المنزليلدور المناقشة الجماع
 سبورة، أوراق، أقالم: الوسائل المستخدمة. 
 اإلجراءات واألنشطة :  

قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق
ما يخص التدربَ  قة ف ما ورد في الجلسة السا ير  ثم . على مهارة تأكيد الذات يهدف النشا إلى التذ

المتدرات وتبدأ الجلسة  احثة    .ترحب ال
قة )١٥(مناقشة الواجب المنزلي ):٢(نشا   :دق

ة  م التغذ مهارة تأكيد الذات، ومن ثم بتقد ح الواجب المنزلي الساب المتعل  مراجعة وتصح احثة  تقوم ال
ه المتدراتُ  ة لما قامت    .الراجعة المناس

ب على مهارة الدفا): ٣(نشا ن  عالتدر عن الحقوق واحترامها دون أن تتعارض وحقوق اآلخر
قة   ).١٥(دق

احثة  ل مطبوعةً  طاقاتٍ  ثالثَ تقدم ال ة التي  مجموعة من المواقف وعلى  ف متدرة أن تشير إلى الك
  .تتصرف بها
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كِ  نتشتر -١ ان تجدين أن النقود  المفضلَ  مشرو عد أن تخرجي من الم ت، و ر مار من السو
 .......................................................................ليرة، سوف ٥٠ ناقصةٌ 

قُ  نتذهبي -٢ قَ أنت وصد الد، ولكن صد ء؛تك تتحرك تك إلى دعوة عيد م لذا فإنك ستصلين إلى  ب
ان متأخرة ً   .............................................................................الم

احثةُ -  ات لتلك المواقف وتطلب منهن  تقوم ال قة واالستجا المواقف السا على مناقشة عضوات المجموعة 
يرَ  ة التف حقوقه الشخص ة  الراحة والمطال شعر الفرد من خاللها  ات بديلة    .استجا

احثة أن الفرد غيرَ -  أن حقوقه أقلُّ  ثم تبين ال شعر  ًا ما  د لذاته غال الفرد من حقوق اآلخرن، وأن  المؤ
ه الثقةُ  بنظرةَ العدواني ينظر إلى اآلخرن  د لد طرة، وأن الفرد المؤ ةُ  الس ه الرغ في التعرف على  ولد

احثة أن العالقات على طرقة أنا جّيد. وجهة نظر اآلخرن وأنت جّيد هي التي تسمح  - ثم توضح ال
انت اتجاهات األفراد مختلفةً          .بتعزز العالقات وحتى لو 

ة):  ٤(نشا ارات السلب ة بدل الع ة التأكيد ارات اإليجاب ب على الع قة) ١٠(التدر   .دق
ة تدور في أذهانهن في ال-  ة سلب ارات ذات ة ع تا احثة من المتدرات  واقف التي يواجهنها، متطلب ال

دن ذواتِ  د من التصرف على نحوٍ  هن فيها، وتمنعهنوتتطلب أن يؤ   .مؤ
احثةُ  تناقُش -  ارات الذا دراتِ المت ال تبنها وتصنُفهاالع ة التي  ة السلب مع أعضاء المجموعة على النحو  ت

  :التالي
o حة  .هل هي صح
o هل هي مفيدة. 
o ة  .هل هي منطق

احثة المتدراتِ -  ر ال أنها تجعلنا أكثرَ  ُتذ ة  ة اإليجاب ارات الذات ا الع يد ذواتِ  قدرةً  مزا صورة  ناعلى تو
ننا من إقامة عالقاتٍ  ةإ تم  .يجاب

لَّ -  ة، وأن  احثة بتأكيد أن األفراد متساوون في الحقوق اإلنسان ةٍ  تقوم ال ِّ  ها مثلُ مثلُ  طال  خرَ آ شخصٍ  أ
ه، وأن تغّير رأيها، وأن تقول  مؤهلةٌ  ه أو تشعر  ر ف وأن تعمل أخطاء ومن المفيد في " ال" لقول ما تف

ان أن  حقوقهاعض األح ر نفسها    .تذّ
ب على تمييز): ٥(نشا ارات الذا التدر ة والع ة التي تمنعهن من المعتقدات غير العقالن ة السلب ت

قة) ٢٠( تأكيد الذات   .دق
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احثة للمتدرات -  يد،  المعتقدات غيرِ دور توضح ال ة في تحديد مستو التو ارات الذات ة والع العقالن
ة التي سب التدرّ  ارات الذات الع رهن  ة بُ وتذ دث بها نحِّ  هي التي هي، و عليها في الجلسات الماض

أنّ وهي  ،أنفسنا عد الحدث، وتوضح  قولها الفرد لذاته قبل أو أثناء أو  ارات   منخفضي تأكيد الذات ع
احثة بإعطاء أمثلة وقف أو أثناءه عدداً صدرون قبل المُ  ة، وتقوم ال ارات السلب   :من الع

o  ٌقوله الناس عني إذا رفضت تنفيذَ  أنا قلقة طلبونه حول ما س  .ما 
o  َإذا قلت له ال جيدةٍ  سأكون غير. 
o  ُ  .آرائي لنفسي من األفضل االحتفا
o  ٌوت إذا قام أحد  .االعتداء علّي فاألفضل الس

احث-  ة وأثرها على عدم تأكيد الفرد وشعوره ثم تقوم ال ارات السلب مناقشة عضوات المجموعة بهذه الع ة 
اراتٍ  ةٍ  القل نتيجة ع ةٍ  ذات   .سلب

احثة المتدراتِ ثم تحفِّ -  ارُ  :قولها ز ال ك الخ ن لد  تعلمِتهافي تلك االعتقادات التي  وأنت صغيرةٌ  لم 
ارُ  عد أن ِ  طفلة، أما اآلن فالخ نت ترغب ،برتلك  االستمرار، بتبني االفتراضات  ينفي تقرر إذا ما 

ة التي تمنعك من تأكيد ذاتك أم ال  .التقليد
احثة التمرن اآلتع-  الحقوق المشروعةد ذلك تقدم ال   :ي بهدف زادة الوعي 

ن   :تمر
احثة بتوزع نموذج  ه مجموعةٌ  لكل متدرةٍ ) ٦(تقوم ال ل متدرةٍ ، وتطلب من االفتراضات ف أن تقرر  من 

إنسانة هذا االفتراض أو ذاك يخالف أحدَ  ان إذا   .حقوقك المشروعة 
ن ثالث مجموعاتٍ  احثة من المتدرات تكو ما بينها االفتراضاتِ  ،ثم تطلب ال ل مجموعة تناقش ف  و

ةَ  قابلها من الحقوق المشروعة التقليد   .وما 
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  )٦(نموذج
ة    والحقوق المشروعةاالفتراضات التقليد

ة خاطئة   حقوق مشروعة  افتراضات تقليد
األخطاء، يجب أن تتصرفي  من المعيب ارتكابُ 

ة ل مناس ل مناسب دائمًا وفي    ش
ي تتعلمي من لك الح أن ترتكبي األخطاء  ،

  .كأخطائ
ةً  ك دائمًا أن تكوني منطق عمل  مسار  لك الح في تغيير آرائك، وأن تقرر   .وثابتة يتوجب عل

لة ما حلّ ل آخرَ    .مش
ح أسوأ في النقاش والحوار اء أن تص ن لألش   لك الح في التفاوض من أجل التغيير أو التعديل  .م

م من أجل   تأخذالّ يجب أ وقت اآلخرن الّق
  .مشاكلك

  .لك الح في طلب المساعدة أو الدعم العاطفي
؛ طرحك لألسئلة يثبت نتقاطعي اآلخرال يجب أن 

ائك مد   .غ
، وأن تسألي وهدوء لك الح في المقاطعة بنظامٍ 

ح   من أجل التوض
احثةُ      د ال ة التدرب تؤ قاءِ  في نها قة في الذهن،االفت على ضرورة إ  :وتضيفُ  راضات والحقوق السا

ةُ  سبب أنك فردةٌ المواقف المختلفةفي التعبير عن  األفضلُ  أنت المحام لمواقف فإن هناك الكثير من ا ، و
التالي فإن لكِ  ينواألوقات التي تختلف اتك، و ة في ح الح في التعبير عن  فيها مع أناس آخرن ذو أهم

احثة المتدراتِ . مواقفك وأن تناقشي وتتفاوضي على اختالفك مع اآلخرن عن ردود أفعالهن  ثم تسأل ال
 .عما تّم في جلسة اليوم

ص الجلسة): ٦(نشا قة) ٥(تلخ   :دق
احثةُ  تقوم ص ال ة المطروحة في الجلسة  المتدراتِ  رُ تذِّ ، و الجلسة في دار ما بتلخ ن األساس العناو

رِ  وذلك بتكليفِ  ة التي تم تداولُ  إحد المتدرات بذ ار األساس تأكيد الذات،  مهارةِ  ها في جلسةِ األف
صِ  ه وتلخ   .ما تم التوصل إل

م م :التقي   .دقائ)  ٥(الجلسة  توزع استمارة تقي
قة) ٥(  :الواجب المنزلي   .دق

ة الجلسة     َة استخدام  تقدمفي نها ف احثة الواجَب المنزلي والذ يهدف إلى أن تتعلم المتدراُت  ال
ة التي تتعرض لها المتدرات  ة اليوم ات دة للذات، وذلك من خالل المواقف الح ارات مؤ   .ع
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ارات  ر خمَس ع ة، اذ أنك إنسانٌة جديرة، قادرة، محبو ر  ًة تعتقدين بها عن نفسك، وتذ يد تو
ك اّطالع جيد ًة إذا ما صغته محترمة، ماهرة، ولد ُة أكثَر فاعل ارُاتك التأكيد غة الحاضر،  استكون ع ص

ه مشاعرك عبر عن عمل وأضفت إل   .و استخدمت فعَال 
أن أحاول أكثرمثال عندما أواجه مواقَف مختلفًة أو صع   .ًة، فإنني ال أستسلم بل أحق النجاَح 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
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  )ةالثالثة عشر (الجلسة
ب على مهارة تأكيد الذات   التدر

٣  
ة                         قة ٨٠: المدة الزمن   دق

 أهداف الجلسة :  
قة -١   .مراجعة ما تم في الجلسة السا
 .في المواقف التي تتطلب ذلك) ال( المتدرات على قول مساعدةُ  -٢
لٍ تدرب المتدرات على  -٣ ش الت   .تأكيد التعامل مع المش
ون فيها التصرفُ زادة  -٤ نًا والتقليلُ  عدد وأنواع المواقف التي  ات  اإليجابي مم من المناس

اراتٌ التي ت ةٌ  حدث فيها انه ة أو تصرفاتٌ  سلب  .عدوان
ات الجلسة ة، التعززالنمذجة، لعب ا :فن   .، الواجب المنزليلدور المناقشة الجماع

 .السبورة، أوراق، أقالم :الوسائل المستخدمة
  : اإلجراءات واألنشطة

قة) ٥(المراجعة): ١(نشا   .دق
قة ما ورد في الجلسة السا ير  المتدرات وتبدأ الجلسة ثم ترحُ  ،يهدف النشا إلى التذ احثة    .ب ال

قة) ١٥(مناقشة الواجب المنزلي) ٢(نشا   :دق
ح ال مراجعة وتصح احثة  مهارة تأكيد الذات، ومن ثَ تقوم ال ة واجب المنزلي الساب المتعل  م التغذ م بتقد

ه المتدرات ة لما قامت    .الراجعة المناس
ب على قول ال في المواقف التي تتطلب ذلك ) ٣(نشا قة) ١٥(التدر   .دق
احثة المتدراتِ  عُ توزَّ -  لٌ  إلى مجموعتي عملٍ  ال قمن بتمثيلها أمام  منها أحدَ  تتناول  ة، ثم  المواقف التال

جر النقاش حولها، وهي ع و   :الجم
o  ة لتناولذهْبِت انت المطاعم، أحد في الغذاء وج ك ،سيئةً  الخدمة و  تتجنبين فهل .ولم تعج

؟ و   الش
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o ائعٍ  وٕاذ األسواق، أحد في تتجولين أنتِ  بينما كِ  عرض لحوحٍ  ب  تجدين فهل ال تردينها، سلعة عل
ة  رفضها؟ في صعو

ل مجموعةٍ حلّ عد االنتهاء من ت-  احثة من  قين تطلب ال ةٍ  تعيينَ  يل الموقفين السا ها لتتحدث عن من طال
احثة المجموعة حول النشا التالي الموقف الذ تناقشنَ   :ه، ثم تناقش ال

ة في قول  ينهل تجد -١   ؟"ال" صعو
حالة جيدة إذا قلت  -٢ حين   ؟"ال" هل تص
ة لكونك غيرَ ما هي  -٣  ؟"ال" على قوال قادرةٍ  التأثيرات السلب
ن الحصول عليها من قول -٤ م ة التي   ؟"ال" ما هي النتائج السلب

يرَ -  احثة من المتدرات التف ستطعن قول  في مواقفَ  تطلب ال ة ولم  اتهن اليوم " أخر واجهنها في ح
  .داخل المجموعة ومناقشتها" ال

ب على الت): ٤(نشا ل تأكيدالتدر ش الت  قة) ٣٠(عامل مع المش   :دق
م المجموعة إلى أزواج  احثة على تقس عض األمثلة، وتطلب منهن  ثم تعطيهن،  )ل اثنين( تعمل ال

اتٍ  إعطاءَ  دةٍ  استجا   .هذه المواقفل مؤ
ة  الموقف   االستجا

استغاللك     .إذا قام أحد 
قاطعك شخٌص  ك في  نوأنت تعرضي حين  رأ

  .مسألة مهمة
  

ان ال ترغبين  إذا ُطلب منك الذهاب لم
ه   .الذهاب إل

  
قتك قالت إ ك، مع أنك صد نها قادمة إل

  .مشغولة اآلن
  

    .في الدور ذا تخطاك أحدٌ إ
قتُ  عملها دون طلبت منك صد ك أن تقومي 

  .مبرر
  

رَ -  احثة من المتدرات ذ ، لهن من أفراد آخرن لهن من خالل انتقادٍ  موجّهةٍ  مواقفَ  ثم تطلب ال
اراتِ وت قومْ  هت لهنجِ االنتقاد التي وُ  ناقشهن حول ع ات التي  اتهن؟ ثم  نَ أهي للسلو بها أم لشخص

يرَ  ة تطلب منهن التف حقوقهن الشخص ة  الراحة والمطال شعرن من خاللها  ات بديلة   .استجا
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احثة أمثلةً -  ع المتدرات استخدامَ  تقدم ال دة للذات، والتي تستط ارات المؤ ة عن الع اتهن اليوم ها في ح
  :مثل

o  ه  .، وأن تستأذني قبل أخذه منيليّ إهذا الكتاب لي، لو سمحِت أرجو أن تعيد
o ن من مشاهدة السبورة مين حتى أتم ًال إلى ال ي قل  .من فضلك تحر
o خطئدعينا نناقش األمر بهدوء لنعرف من هو الم.  

ةَ -  احثة للمتدرات أهم اتنا، من حيث ثم تبين ال   :استخدام هذه المهارة في ح
o  َة واحترام الراحة النفس  .نا ألنفسنا ولآلخرنتعطينا شعورًا 
o  َةً  ونتائجَ  أفضلَ  توفر لنا مشاعر  .إيجاب
o  ٌة الكفاءة إنها استجا ةوهي  تتسم  ة العدوان  .أفضل لنا من االستجا
o  َر؟ وماذا يرد؟ دون تَ حر  تمنح الفرد ف يف  شعر؟ و يف  قول من هو؟ و أن  ه 

  .االعتداء على اآلخرن
احثة تقدم-  حتجن فيها إلى تأكيد ذاتهن التي المهمة المجاالت عَض  للمتدرات ال  :قد 
  .ما شخص من معونة أو معروف طلب -١
ار -٢ ات رفض أو إن   .الطل
  .)الموافقة عدم(اآلخرن معارضة -٣
  .تقول ما ومعرفة الحديث البدء -٤
ح تلقي-٥   ).المجامالت تلقي(اآلخرن من المد
  .تقبل أو رفض النقد-٦

ص الجلسة): ٥(نشا قة) ٥(تلخ   :دق
احثة تقوم ص ال ة المطروحة في الجلسة ر المتدراتِ تذِّ ، و الجلسة في دار ما بتلخ ن األساس  ؛العناو

ة التي تم تداولُ  ار األساس ر األف   .ها في جلسة مهارة تأكيد الذاتوذلك بتكليف إحد المتدرات بذ
 َّ مُ  األخيرةَ  الجلسة القادمة ستكون الجلسةَ  أنّ  المتدراتِ  رُ ثم تذ البرنامج  في البرنامج والتي سيتم فيها تقي

احثة من ذلك تهيئتَ  ، وتقصد ال ة إنهاء ااإلرشاد عد أن يتولد بينهن نوعٌ هم لعمل من  لبرنامج خاصة 
قة م اللقاءات السا ح   .العالقة 
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ل متدرةٍ ما  احثة من  اتها توضحُ  تطلب ال ه أهمَّ  أن تكتب ملخصًا في دفتر يوم المعلومات  ف
من  استفدن منها وأهم ما أخبرنهوالمهارات التي اكتسبنها، وأهم المناقشات والتمارن والمالحظات التي 

ار ومشاعرَ  طةٍ  أف ة وذلك خالل جلسات البرنامج الكفاءة مرت ة المدر   .الذات
م احثة لكل متدرةٍ : التقي ة التدرب على مهارة تأكيد الذات، تقدم ال اَس  في نها اسِ  المق  التالي بهدف ق

  .دقائ) ٥(  المتدرات في مهارة تأكيد الذات مِ تقدُّ 
ع أن أفعل ذلك   الموقف  م أستط

  اآلن
ع أن أفعل  ال أستط

  ذلك
االتصال إللغاء موعد سب أن وافقت   ١ أقوم 

ه   .عل
    

غامضة في  أن أستوضح عن نقطة معينةٍ   ٢
  .في المعاملة المنهج مع مدرس صارمٍ 

    
      .على موقفي في موضوع معين أن أصرَّ   ٣
مفرد أن أطلبَ   ٤ ني        .من شخص ما أن يتر
ائع   ٥       .لشراء سلعٍة ما رفضيعن أن أعبر لل
عَض  أن أكررَ   ٦ ين نفسي  ارات  بيني و الع

ةُ  فاءة اإليجاب   .التي تدفعني للعمل 
    

ة لزميلة تردها   ٧ أن أرفض إعطاء اآللة الحاس
  .وأنا في حاجة إليها في نفس الوقت
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عة عشرة(الجلسة   )الرا
م   اإلنهاء والتقي

ة قة ٧٠: المدة الزمن   دق
 أهداف الجلسة :  

ة لد متدرات  ة المدر ة البرنامج اإلرشاد المقترح لتحسين الكفاءة الذات الوقوف على مد فعال
ة، حيث يتمُّ  ومد فاعليته  ،على آراء المتدرات في البرنامج في هذه الجلسة التعرفُ  المجموعة التجرب

ة وتنميِ  ة المدر م الكفاءة الذات ما تراه متدراتُ  ؛اتهفي إعادة بناء وتقي  تدخلُّ  المجموعة دونَ  وذلك 
احثة   .ال

ة   :األهداف الفرع
ص مراجعة - ١ ات  من مناقشات وتمارن ومالحظات  و البرنامج جلسات في تم لما جماعي وتلخ واج

ة استفادت منها المتدراتُ   .حضور الجلسات خاللَ  منزل
التهن أن تعبر المتدراتُ  -٢  .عن مشاعرهن تجاه زم
ارِ الا تطبي -٣ عد خت حث ألدوات ال   . ال
ع -٤  .البرنامج أثناء هاتعلمُ  تم التي المهارات االلتزام المتدرات على تشج
م البرنامج -٥  .تقي
اس فيها يتم التي الجلسة موعد على االتفاق -٦   .المؤجل الق

 ات   . التعزز المناقشة، ،الحوار : الجلسة فن
 حث :الوسائل المستخدمة س ال ة، مقاي م نهائ طاقة تقو  .السبورة، أقالم، 
 اإلجراءات واألنشطة:  

ص جماعي لجلسات البرنامج ) ١(نشا ة (تلخ ات منزل ن ومالحظات وواج ) ٢٠)(مهارات وتمار
قة   :دق

 و اإلعجاب وٕابداءُ  ،البرنامج جلسات ةفتر  طوال اإليجابي نتفاعله على نرهوشُ المتدرات  الترحيب- 
احث تهلمس ما على الثناء ة في الصادقة نرغبته من ةُ ال  و االندماج و االستفادة على نمهتصمِ  و المشار

ة  نمتلك ما إلى اإلشارة مع ،نمهامه أداء التزامهن و االنتظامو  الحضور على نوحرصه الفعالة المشار
اتو  قدراتٍ  من ة لديهن الكفاءة  وتحسين نأنفسه الثقة تحقي على قادرةٍ  شخص ة المدر الذات

اتهن تجاه تصرفاتهن ومعتقداتهن  .ومسؤول
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اعَ -  احثة انط اتهن  تناقش ال ه األسئلة ومناقشة إجا قة وذلك عن طر توج المتدرات عن الجلسات السا
ة الراجعة م التغذ ل جماعي، وتقد   .ش

مناقشة الملخص الذ طلبته -  ة مع المتدرات  المشار احثة  نتقوم ال قة وذلك بتدو  هنّ في الجلسة السا
اتِ  أثناء البرنامج والمالحظات  في المعلومات والمهارات والمناقشات التي تمت أهمَّ  هنّ في دفتر يوم

ارٍ  هما تعلمن وأهمَّ  ،والتمارن التي استفدن منها طةٍ  ومشاعرَ  من أف ة وذلك  مرت ة المدر الكفاءة الذات
  .خالل جلسات البرنامج

ل متدرةٍ ثم -  ما ال يزد عن خمسِ  تطلب من  َ  ف تبنه مناقشةَ  دقائ   .عض ما 
مٍ -  احثة بإجراء تقي ة اإلرشاد الجماعي عام لمد تحقي أهدافِ  تقوم ال وذلك لتحديد إنهاء أو عدم  ؛عمل

ة احثة لمد تحقي العناصر التال تم ذلك من خالل مالحظة ال ة اإلرشاد، و  من خالل: (إنهاء عمل
ة هذا من جانب، ومن جانبٍ  ات المتدرات خالل الجلسات التدرب من خالل مناقشة  آخرُ  استجا

مد تحقُّ  ات  عد إجراء البرنامج اإلرشادالمشار  . هذه العناصر 
ة ع-  م البرنامج النهائ احثة بتوزع استمارة تقي  ).١٦(انظر ملح. المتدرات لىتقوم ال
احثةُ  عُ تشجَّ  -  عد قضاء عضعضهن  على التعبير عن مشاعرهن تجاه المتدراتِ  ال  عشرةَ  خمَس ًا، 

ععلى  جلسةً  ع أساب احثة طلب ، وتُ س ل متدرِّ ال لمةً من  ة  أخيرةً  ة أن تقدم  ق عن البرنامج وعالقتها ب
  .المتدرات

قة )٥٠(الدراسة  تطبي أداة) ٢(نشا   :دق
احثة تقوم - اس  بتطبي ال ةمق ة المدر ة أخر على المتدرات مرةً  الكفاءة الذات  ،في المجموعة التجرب

اس ة لد  بهدف الق ة المدر ة البرنامج في تحسين الكفاءة الذات عد للوقوف على مد فاعل ال
  .المتدرات

احثة ثم تتف-   فيها يتم التي وهي المقبلة، الجلسة موعد على ةفي المجموعة التجرب المتدرات مع ال
اس    .المؤجلالق

احثةُ -  د ال ل متدرةٍ  تؤ ع مد تقدم وتحسن حالة  عد إنهاء البرنامج وذلك بتت عة  ة المتا ، على أهم
عة جزءٌ  ة المتا د على أن عمل ة اإلرشاد زأُ ال يتجَّ  وتؤ ة ُ  ،من عمل دونها تكون عمل ، اإلرشاد ناقصةً و

ةُ  احثة أهم عة على الن وتوضح ال   :حو التاليالمتا
o  الت عض التعد  .قد تحتاج المتدرة إلى إجراء 
o  ٍع من حين  .خرَ آل قد تحتاج المتدرة إلى المساعدة والتشج
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o درء خطر االنتكاس. 
احثة وسائلَ -  عة وهي ثم توضح ال   : المتا

o المراسلة لالستفسار و السؤال االتصال ًا أو  فون  .تل
o ة للمتدرة  .المقابلة الشخص

اح-  مدرة وقائدةٍ ثة مشاعَ تقدم ال ر رها   للمجموعة، وتتحدث عن خبرتها في تطبي البرنامج، ثم تش
احثة تعاونهن وحسنِ  البرنامج، انتظامهن على عضوات المجموعة مع التأكيد على ضرورة  ،مع ال

ما بين العضوات عل عضهن التواصل ف ع  التغ اً عضى المستو الفرد وتشج ما يتعل  اإليجابي ير يف
هن ارهن وانفعاالتهن وسلو   .في أف

احثة -  طة وفي اليوم التالي تلتقي ال ة متدرات المجموعة الضا اس الكفاءة الذات وتقوم بتطبي مق
ة  ، و  المدر ة لهن عن موضوع البرنامج مرًة أخر م ورشة تدرب   .يتم االتفاق على تقد

ات على  وهذا نموذج- ة إحد الطال م النهائياستمإلجا   :ارة التقو
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  )الخامسة عشرة(الجلسة 
عد البرنامج اإلرشاد) المؤجل(  التطبي جلسة   ما 

ة     قة ٦٠: المدة الزمن   دق
 أهداف الجلسة:  

عة -١ عد فترة المتا ة البرنامج اإلرشاد    .التحق من استمرارة فاعل
ة -٢ ة المدر اس الكفاءة الذات   .تطبي مق

ات    .الحوار والمناقشة، التعزز: الجلسةفن
 اس  :الوسائل المستخدمة حثأوراق، أقالم، مق   .ال
 اإلجراءات واألنشطة:  

قة) ٥٠(الدراسة  تطبي أداة) : ١(نشا   :دق
رهن على حضور الجلسة-  ة وتثني عليهن، وتش عضوات المجموعة التجرب احثة   .ترحب ال
ة تحر -  مات عليهن، مع التأكيد على أهم قراءة التعل ة وتقوم  ة المدر اس الكفاءة الذات تقوم بتوزع مق

عدها  ة في ذلك،   الصدق والموضوع
عد -  ة التحدث عن مد االستفادة من البرنامج اإلرشاد  احثة من متدرات المجموعة التجرب تطلب ال

عة، وتسألهن عن مد تحق   . توقعاتهن من البرنامج اإلرشادفترة المتا
قة) ١٠: ( اإلنهاء   .دق

احثة عضواتِ  ر ال اتهن تش ة وتتمنى لهّن التوفي والنجاح في ح ة واألسرة  المجموعة التجرب الدراس
ة   .والمهن
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  )١٢(ملح
  دليل البرنامج

ة زتي الطال   :عز
احثة بإجراء دراسة تهدف إلى بناء برنامج اإلرشاد الجمعي  ة الكفاءة لتحسينتقوم ال ة ال الذات  لدمدر

ات عينة من توراه.. العام الثانو  األول الصف طال ات الحصول على درجة الد أحد متطل إرشاد /وذلك 
  .نفسي

ل جلسة تتراوح بين ) ١٥(يتكون البرنامج من  قة أثناء الدوام الرسمي، سيتم د) ٩٠- ٦٠( جلسة مدة  ق
البرنامج في    .،  في مدرسة راض نايف جمال٢٤/١/٢٠١٦البدء 

  :  هدف البرنامج
ر -  ة على إنجاز وأداء على تحسين  بهدف مساعدتكنمهارات عض التطو قدراتكن الذات ن  اعتقاد

ة    .المهمات المطلو
صير -  ة وستما  نت ار ومعتقدات إيجاب ة حول ذواتحملنه من أف ذلك بتحديد  كنلب والعالم واآلخرن، و

عة إدراك  .على اإلنجاز والتحصيل كن، ومد ما تملكنه من اعتقادات في قدراتكنلذوات نمستو وطب
النفس لد-  ةتعزز الثقة  اة العمل  .ن من خالل مجموعة من المواقف من الح
م المساعدة-  الت تقد طة لحل مش س ة  على تبني أسلوب حل  كن، ومساعدتكنفي استخدام طرائ علم

ير المنطقي طرقة للتف الت   .المش
اب النجاح والفشلالعزو  التدرب على مهارة -  ة  ألس ة المدر الكفاءة الذات لرفع مستو اإلحساس 
 .نلد
ل تأكيد التدرب-  ش الت  ات الوعي  و على التعامل مع المش ة وغير التأكيدّةللسلو   .التأكيد
ر -  ات التي تساعدمهارات عض التطو ار  نومشاعر  كنواهتمامات كنفي التعبير عن رغ ، دون  نوأف

قة ألنفس  .أو لآلخرن نمضا
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 :محتو البرنامج
ن الجلسات الجلسة   عناو

خ  والتار
 أهدافها

ة  التمهيد
ف ( التعارف،التعر

البرنامج، إرساء 
 )قواعد العمل

احثة وعضوات المجموعة، واالتفاق على قواعد الجلسات  األولى التعارف بين ال
البرنامج وأهدافه، و التعرف على توقعات المتدرات من البرنامج  .والتعرف 

مفهوم الكفاءة 
ة  ة المدر الذات
اب  وأهميتها وأس

  تدنيها 
 

ة مفهوم الكفاءة ت الثان ة وأهميتهاعرف المتدرات  ين المتدرات من . الذات وتم
ة، ة المدر وأن  معرفة المهارات التي تعمل على زادة مستو الكفاءة الذات

ة  ة والعمل م التهن األكاد ا بين مش تدرك المتدرات مد االرت
ة ة  المدر فاءتهن الذات ة وانخفاض   .واالجتماع

فاءتهن بذاتهن  م المتدرات لمستو   تقي
حل  مهارة

الت    المش
الجلسة 
الثالثة 

عة  والرا
 والخامسة

لة وتعرفها -    .التعرف على الخطوات الخاصة بتحديد المش
ه-    .التعرف على مفهوم توليد البدائل، والتدرب عل
ه -    .التعرف مفهوم موازنة البدائل، والتدرب عل
ار البديل األنسب -    .التعرف على مهارة اتخاذ القرار في اخت

العزو  مهارة
النجاح (  السببي
  )والفشل

  .التعرف على أنما العزو السببي لخبرات النجاح والفشل لد المتدرات -   السادسة
ن إليها التي العوامل الوعي زادة-   خالل من نجاحهن وفشلهن عزو

ة خبراتهن عن الحديث التهن واالستماع لخبرات الشخص   .زم
ب على  التدر

ير    العقالنيالتف
عة  السا
والثامنة 
  والتاسعة

أنفسهن، -  ة لد المتدرات، والتعرف عليها  ة السلب تحديد الجوانب المعرف
فاءة  ذواتهن  يرهن وٕادراكهن لمستو  وٕادراكهن للعالقة بين طرقة تف

  .وتحصيلهن العلمي
الت التي يو -   جهنها، تحديد المواقف واتحليل المواقف أو العالقات و المش

ة فاءتهن الذات   .الخبرات التي تؤد إلى االعتقاد  بتدني 
ة-  ار الالعقالن والتمييز . التدرب على مهارة اكتشاف وتحديد وتفنيد األف

ة ار السلب قة(بين األف ار ) المع ة والتدرب على األف ار اإليجاب واألف
ة ة ودحض السلب   .اإليجاب
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مهارة حديث الذات 
  اإليجابي

  
السلوك -   العاشرة ام    .تمارس المتدرات مهارة الحديث اإليجابي مع الذات قبل الق

ة في الذات -   .التدرب على إدراك الجوانب اإليجاب
النفس -  الحديث اإليجابي الفعال لتعزز الثقة    .استبدال الحديث السلبي 

ب على  التدر
  مهارة تأكيد الذات

  
ة  الحاد

ة  عشر، الثان
عشر، الثالثة 

  عشر

ة،  -  ات العدوان التدرب على مهارة تأكيد الذات والتعرف على االستجا
ات الكفاءة ة، واستجا   .والسلب

ة وغير التأكيدّة -  ّاتهن التأكيد   .أن تكتسب المتدرات الوعي في سلو
ر مهارات المتدرات في الدفا -  طرقة ال  عتطو عن حقوقهن واحترامها 

  .تتعارض وحقوق اآلخرن
م المتدرات على قول ال في المواقف التي تتطلب ذلك مساعدة -  ، تقي

  .مهارة تأكيد الذات
عد م ال عة  عشرة  التقي ص جماعي لما تم في جلسات البرنامج من مناقشات -   الرا مراجعة وتلخ

ة ات منزل   .وتمارن ومالحظات وواج
ع-   .البرنامج أثناء تعلمها تم التي المهارات االلتزام المتدرات على تشج
عد-  م ال حث على العينة بهدف التقي س ال   .تطبي مقاي
م -  اع و مالحظات المتدرات حول البرنامج، تقي التعرف على انط

  .البرنامج، اإلنهاء
  

عي م التت   التقي
عد البرنامج  ما( 

 )اإلرشاد
 الخامسة

 عشرة
عد فترة -  ة البرنامج اإلرشاد  عةالتحق من استمرارة فاعل   .المتا
حث أداةتطبي  -  طة متدراتعلى  ال ة والضا عد  المجموعتين التجرب

  .شهر من إنهاء البرنامج
 

ل ر الجز   مع الش
احثة   ال
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  )١٣(ملح
  العقد اإلرشاد

ة  متدراتِ  - نحن ة في هذا البرنامج نلتزمُ  - المجموعة التجرب   :بتنفيذ األمور التال
قاً   -١ مواعيد الجلسات والبرنامج التزامًا دق  .أن نلتزم 
ل حرةٍ  -٢ ل صراحة أن نناقش   .وأن نعبر عن آرائنا 
ة -٣  .أن نحترم آراء اآلخرن حتى وٕان اختلفت عن آرائنا الشخص
ل فاعلٍ  -٤ ش  .مع المجموعة أن نشارك 
 .واحد في آن واحد أن يتكلم شخٌص  -٥
ستمعوا -٦ المثل أن نستمع ونصغي لآلخرن لكي  صغوا إلينا   .و
 .عن نجاح أو فشل البرنامج عنا مسؤوالتٌ نحن جمُ  -٧
 .المنزلي المطلوب الواجبَ  أن نلبيَ  -٨
لمة  -٩  .في عالم الفر) أنا(ال توجد 

 .على األخوة والتعاون واالحترام بين المتدرات قائمةٌ  العالقةُ  - ١٠
 .للمهمة التي نعمل من أجلها أن نضع نصب أعيننا النجاحَ  - ١١
عضناأن نت - ١٢ منتهى الثقة والصدق والصراحة مع   .عامل 
حدث داخلَ  - ١٣ قال أو  ل ما  ة السرة في   .المجموعة التجرب
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  )١٤(ملح
ة ل حلّ المرا الت حلّ العلم   المش

لة: ة األولىحلّ المر  المش ف    التعر
ر أن  لة نصف م..... تذ لة المحددة تحديدًا جيدًا تعتبر مش   ولةحلّ المش

لة ل مختصرٍ   المش ش لة  اغة المش عادَ  متناولةً  ص   .ثارها المتعددةها المختلفة وآأ
ة عد  أين تحبين  الحالة المرغو لة حلّ أن تكوني أو النتيجة التي ترغبين في الوصول إليها    .؟المش
ل موضوعي  ال بد من مراعاة ش لة   .عرض المش

 :استخدام أدوات االستفهام
لة ماذا؟ ما هي  حدث لو لم تفعل/ المش  .يماذا س

 .أين ال تحدث/ أين ؟ أين تحدثُ 
 .متى ال تحدثُ / متى؟ متى َتْحُدثُ 

يف تحدث  .يف ال تحدثُ / يف؟ 
 .مع من ال تحدث/ من؟ مع من تحدث

ع لة مع الجم  .تساو مفهوم المش
لة  م في المش الغة أو التعم س أو الم  .تجنب الت

لةتحديد تناقضات    .المش
ة حلّ المر  لةحلّ ت: ة الثان   يل المش

لة أن نقوم بجمعٍ   المعلومات المش   .للمعلومات والحقائ واآلراء المختلفة والمتعلقة 
اب عَ   األس ر جم لة  وال بدَّ  أن نذ اب الكامنة و المحتملة والتي تساهم في حدوث المش  األس

لة واألكثر احتماًال من خالل ت اب الجذرة للمش   .يل المعلوماتحلّ من تحديد األس

  ال بد من مراعاة
لة  .تنوع مصادر المش

ابحلّ لت من طرقةٍ  استخدام أكثرَ   .يل األس
طًا من وجهة نظرك عدم إغفال أ سببٍ  س ان  ان حتى وٕان   .مهما 

ة ودرجة األثرت اب من حيث األهم  .رتب األس
ه   .نستشير من نث برأ

  حلّ البدائل وال: ة الثالثةحلّ المر 
لةً  جمع قائمةً   البدائل ضعة حلّ من ال طو مها ثم اختصار القائمة إلى  نة دون تقو ول المم

  .ول محتملةحلّ 
م   حلّ ال نة حلّ التّقو رها ثم و ول المم ار  ضع معايير نراها األنسبُ والعمل على تطو  حلّ الخت
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لة ثم    .نختار األفضلالمش
ار البديلِ   ال بد من مراعاة س األمثلَ  األنسبِ  اخت  .أو األفضلَ  ول

 .وضع الخطة المتدرجة للتنفيذ
ة في التنفيذ انات والظروف البيئ  .مراعاة اإلم

عة التنفيذ ف ة متا  .حلّ ل خطوات ال يندرج آل
  .المرونة عند الوصول إلى النتيجة
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  )١٥(لحم
م جلسات البرنامج من جلسة رقم    ١٣إلى  ٢استمارة تقي

م  م أواف إلى   أواف  جوانب التقي
  حد ما

  ال أواف
        .لي موضوع الجلسة مناسبٌ   ١
        .ومحددة أهداف الجلسة واضحةٌ   ٢
ة لي  ٣         .طرقة عرض الجلسات مناس
احثة نالت إعجابي  ٤         .األساليب التي استخدمتها ال
ةالمدة   ٥ اف ة لتنفيذ الجلسة          .الزمن
ةاألنشطة المقدمة   ٦         .اف
ة تسود الجلساتِ   ٧ الروح الجماع         .أشعر 
عة المزد من الجلسات  ٨         .أرغب في متا
احثةُ   ٩ لٍ أخطاءَ  تتقبل ال ش سبب لنا الحرجَ  نا   ال 

  .والغضب
      

احثةُ   ١٠ حبٍ  تتعامل ال ع          .دون تمييز واحترامٍ  مع الجم
أهدافها  ١١ ا موضوعات الجلسة          .ارت
        .سود الملل بين المتدرات أثناء التدرب  ١٢
ع في أنشطة الجلسة  ١٣         .شارك الجم
مزدٍ   ١٤ ام          .تمن األدوار في الجلسا أرغب في الق
        .على الفائدة من خالل أنشطة الجلسة حصلتُ   ١٥
ات   ١٦ ان لها أثرٌ الواج ة          .في فهم المعلومات الغٌ  المنزل
ة أضافت لك معلومةً   ١٧ ف         .جديدةً  النشرة التثق

اقتراحاتك لتحسين الجلسة القادمة  
.....................................................................................................
.....................................................................................................  

.....................................................................................................  
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  )١٦(ملح
م البرنامج ة( استمارة تقي   )الجلسة الختام

ز    : ةالمشار المتدرة يتعز
ة نظر  ماناً  و البرنامج جلسات في آرائكًا ألهم ة إ له الذ الدور أهم    في كمقترحاتُ  و كؤ آرا تش

ة التكرم آملُ  للمجموعة أداءٍ  أفضل إلى الوصول راً  ،االستمارة هذه أسئلة نع اإلجا    الهتمامك وش
تك   .  ومشار

ن إن االسم   _________:اليوم/ ________: التارخ/______________________: أم
ك ينطب الذ المستو  تحت )×( إشارة يضع ان فقرات من فقرة ل أمام عل   . االستب
بدرجة   الفقرة  م

ة  عال
  جداً 

بدرجة 
ة   عال

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  متدينة

بدرجة 
متدينة 

  جداً 
أن هذا البرنامج  شعرتُ   ١

  .ضرورٌ 
          

على تفهم  ساعدني هذا البرنامجُ   ٢
  .ذاتي

          
ار التي  اكتشفتُ   ٣ من خالله األف

  .بها أعتقدُ 
          

م جديدة  تعرفتُ   ٤ على مفاه
  .ومتعددة

          
الت حلّ  مهارةَ  اكتسبتُ   ٥             .المش
            .اكتسبت مهارة تأكيد الذات  ٦
            .أتقنت مهارة الحديث اإليجابي  ٧
            .أتقنت مهارة العزو السببي  ٩

ةَ  تُ استبدلْ   ١٠  معتقداتي السلب
ةً  أكثرَ  معتقداتٍ    .إيجاب

          
من هذا البرنامج في  تُ استفدْ   ١١

ة اتي اليوم المدرسة ( ح
  ).والمنزل

          

 لي أن البرنامج حقَّ  تُ شعرْ   ١٢
  .فائدةً 
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بدرجة   الفقرة  م
ة  عال
  جداً 

بدرجة 
ة   عال

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  متدينة

بدرجة 
متدينة 

  جداً 
أن البرنامج حق لي  تُ شعرْ   ١٣

  .المتعة
          

١٤   ُ ن تطبي البرنامج على  م
ات  مجموعة أخر    .من الطال

          
  
ُ  نهل تعتقدي-  ن تطبي م ات التي استُ  أنه  ة خارج  ْت خدمَ الفن اة الواقع داخل الجلسات في مواقف الح

ة خارج ) ال- نعم( المجموعة اة الواقع ات في الح قين تلك الفن انت إجابتك بنعم فهل ستط ؛ إذا 
  المجموعة؟

.....................................................................................................  
.....................................................................................................  

انت إجابتك بنعم فما هو هذا الشيء؟  بوجود شيءٍ  نَ هل تعتقدي-  ما يجب أن نغيره في البرنامج ؟ إذا 
  يجب تغييره؟ ولماذا

 ............................................................................................. 
................................................................................................  

ون عن طر ما  أنّ  هل تعتقدين-  ة   فاءة وفاعل ه من ستفدتِ االتعامل مع المواقف الضاغطة 
انت إجابُ ) ال –نعم ( البرنامج؟  ـــ ال، تك بإذا   والوسائل األخر التي تفيدك في التعامل؟ فما هي الطرقُ ــ

.....................................................................................................
...................................................................................................  

قة لك؟ ولماذا؟  نهل توصي-  صد   بهذا البرنامج 
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
 ؟)ممتاز -جيد جدًا  - جيد - مقبول -ضعيف –ضعيف جدًا ( ما تقديرك لهذا البرنامج - 

.............................................................................................
 ............................................................................................. 

فيد في تحسين البرنامج؟  مقترحاتٍ  ةَ اكتبي أ-  ساعد و ات أو انتقادات لجلسة اليوم مما قد   أو توص
.............................................................................................

.............................................................................................  
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  )١٧(ملح
م نموذج احث خاص ( البرنامج لجلسات تقي   )ةال

خ : .......اليوم: )  (العنوان)   (الجلسة رقم اب............. : التار   :.....الغ
ة   خطوات العمل  أهداف الجلسة مالحظات حول مشار

ات   المتدر
١ -      
٢ -      
٣ -      
٤ -      
٥ -      

  :مد تحق األهداف
  نعم     ال

    
    ١هدف 
  ٢هدف
  ٣هدف
  ٤هدف 
  ٥هدف

  

    

ات  ةالواج   : المنزل
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
  :مالحظات 

.....................................................................................................
.................................................................................................  
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  )١٨(ملح رقم
ة ف ب على عزو خبرات النجاح والفشلفي التد إرشادات): ١(نشرة تثق   :ر

ةَ  ك مجموعةً  :عززتي الطال رات النجاح من اإلرشادات التي تساعدك في إعادة التدرب على خب لد
ٍل إ ش   .يجابيوالفشل 

  :وهذه اإلرشادات هي
شدة -١ ة  الغة في النتائج المرغو  .قللي الم
ةَ حدد أهدافَ -٢ ة العالم،  :مثالً  ك الواقع س نها فشلك في الحصول على ترتيب في المدرسة ل

ةً  لمازا نك أن تكوني طال   .ومتميزة فوءة م
 .أعيد ترتيب أهدافك -٣
يف تتنازلي-٤ قها نتعلمي  ن تحق م  .عن األهداف التي ال 
ة...ردد دائمًا -٥ الح أو بنوع ر  ة المهمة والح حينما أف المهمة  أنا ال أعطي وزنًا لصعو

اتٍ  ز جهد على عمل تها، وٕانما أر ُ  أو صعو همة وأختبر نفسي واقدر قدراتي فيها الم أض
 . بها وأشعر أنني دائمًا أحق ما أردوأث
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  )١٩(ملح رقم
ة ف ة مواجهة الموقف الغامض): ٢(نشرة تثق ة  -ف فاءة وفاعل   .الضاغ  

أهم المعلومات  للتعامل م ة لكي يتحق المحافظة على الكفاءة ملح  ع الفشل وتوقع الفشل في البدا
ة    الذات
ات  األفكار ة  التحد   األفكار المنطق

الفشل  إنني أعاني من الشعور 
ا   .واإلح

  ما هو الدليل على ذلك؟
ة األحداث الغ في أهم   .أنني أ

ه  تم تحذير من المواقف التي تشا
  .ذلك أنها مجرد حالة مؤقتة

طرقة  إنني أتصرف وأسلك 
سبب آثارٍ  حدثت  سيئةٍ  معينة 
  .معي في الماضي

صدر  إنني مسؤولةٌ  املة عما  صورة 
ن تعديل  م عني من أفعال والماضي 

  .آثاره السيئة
ح لي وجهةُ   خاصةٌ  نظرٍ  اآلن أص

م على األمور   .بي في الح
 دائمًا في أ عملٍ  أتوقع الفشلَ 

مي أقوم    .ه أو إنجاز أكاد
ير بهذه الطرقة؟ هل من  ما أثر التف
المعقول أن أعاقب نفسي على الفشل في 

النظر إلى الجانب واحدٌ  حادثٌ  ؟ هل أقوم 
اء؟   السيئ فق من األش

 لُ  ،عارضٍ  هذا مجرد موقفٍ 
  .األفراد لديهم هذه االنتكاسات

ال أث في النتائج التي أصل 
  .إليها

 ِ يز على نقا التر ضعفي  هل أنا أقوم 
 َ   القوة؟  وأتجاهل نقا

إعادة تصنيف وترتيب  ضرورةُ 
عُ  ار ألنني أستط المواجهة  أف

  .إلى النتائج المرجوة والتوصلَ 
للسعادة   واحدٌ  هناك مصدرٌ 

ارثة إذا ما أُ  ل هذا غِ وأنها 
  .المصدرُ 

 َ ع أن أحق  سعادتي من مصادرَ  أستط
  مختلفة

ة إذا بديلٍ  حث عن أهداٍف أ عليَّ أنْ 
مر ذلك لتحقي ما تطلب األ

  .سعادتي وتقدير ذاتي
من األفضل لي تجنب 
المواقف واألسهل لي 

  .االنسحاب منها
عد  يجب مواجهةُ  ة فال المواقف الصع

  .عنها نوع من العجز
أنه قادر  شعر الفرد  قمة المتعة أن 

ات و   حلّ على مواجهة التحد
  .مشاكله

ن  م شرة والنجاح  السعادة ال
  .إليهما دون جهدالوصول 

افح  فعل شيئًا وأن  على اإلنسان أن 
 ِ   .لسعادته خاصةٍ  مصادرَ  لخل

مقدار ما  مقدار الجهد المبذول 
 ُ اتُ  تتحق واألهداف  الغا

ة   .الشخص
ات يرسبنَ معظم  في  الطال

اتمادة    الراض
في القدرات  أختلف عن األخرات

انات والمثابرة على نيل الجهد  واإلم
س ني التمنيول   .ل المطالب 

على قدر بذل الجهد والثقة في ذاتي 
اتسأحق في مادة  ما  الراض

  .أرده
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  )٢٠(ملح رقم
ة ف ة) : ٣(نشرة تثق ة إيجاب   :رسائل ذات

ة ةً ك على أن تكوني إتساعدُ  رسائلَ  هذه أرعُ ..... عززتي الطال فةً  يجاب   :مع الواقع ومتك
  .التحدث إلى اآلخرنأنا أحب : ولىالرسالة األ

ة ة: الرسالة الثان   .أنا ذاكرتي قو
طةٌ : الرسالة الثالثة طاقةٍ  أنا نش ةٍ  وأتمتع    .عال
عة   .المزاج أنا هادئةُ : الرسالة الرا

ةُ  عي: واآلن عززتي الطال ةَ  الخطواتِ  ات   :من هذا التدرب لتستفيد التال
ةَ رسالَ  دوني -١ رةٍ  تك اإليجاب  .بها معك دائماً  يتفظواح صغيرةٍ  في مف
قًا واقرئي الرسائلَ  خذِ  -٢  .األخر إلى أن تستوعبيها جداً  تلوَ  الواحدةَ  نفسًا عم
أول رسالةٍ ابدئي  -٣ َّ  وخذ مرًة أخر  قًا واطرد أ  توتر داخل جسمك، اقرئي نفسًا عم

، أغمضي بإحساسٍ  مراتٍ  األولى عشرَ  الرسالةَ  ك، وتخّ  قو لِك عين ش الجديد، ثم يلي نفسك 
ك افتحي  .عين

لماتكوني دائما إه لنفسِك، و نمن اليوم احذر ما تقولي ابتداءً  -٤ أقوالِك و ة   .يجاب
ةَ  -٥ ةٍ  رسالةٍ  لو الحظِت أ أن تقولي سلب استبدالها برسالة أخر " الغي: " قومي بإلغائها  وقومي 

ة   .إيجاب
ر دائماً  -٦   :تذ

أنها آخرُ  ل لحظة  اتك عش    لحظة في ح
مان عش شي........... اإل   األمل ع

الحب شي  شي........... ع   الكفاح ع
مة نفسك  وقدر    ق
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ة ة الكفاءة لتحسين جمعي إرشاد برنامج فاعل ة ال الذات  الثانو  األول الصف طالب عينة من لدمدر

  حماة مدينة مدارسعض  في العام
     

ة لديهم، فاعتقادا       الت الطالب قد تنجم عن انخفاض مستو الكفاءة الذات ة  تُ ثيرًا من مش الطل
ة،  الكفاءة الذات فتقرون إلى الشعور  حول أنفسهم تعدُّ إحد المحددات المهمة للسلوك، والطالب الذين 

العجز  شعرون  ة، فهم  فقدون حماسهم ُالَح عليهم عدم التفاؤل في جهودهم الدراس والنقص والتشاؤم، و
ًا ما  سهولة، وغال ستسلمون  ٍل خاطٍئ، فهم  ش أنها تسير دومًا  ة لهم و النس اُء  سرعٍة، وتبدو األش

ٍة مثل صفاٍت سلب صفون أنفسهم  الخوف، و ا والغضب " عاجز"و" سيئ" شعرون  تعاملون مع اإلح و
ة   .طرقة غير مناس

حث الح   :الي ستة فصول ، و تناول الفصل األولوقد تضمن ال
حث ومسوغاته لة ال احثة للعديد من الدراسات حيث  :مش عد عودة ال حث  لة ال تبلور الدافع لمش

دراسة مقداد  ات  مان) ٢٠٠٤(ودراسة الشبول) ٢٠٠٣(واألدب ، ودراسة  )٢٠٠٧(، ودراسة أبو سل
و دراسة هوفمان و ) ٢٠١٣(،  أبو ازر وجردات)٢٠١١(ودراسة الزق ) ٢٠٠٩(رزق 

ارتو) Hoffman; Schraw 2009(سشراو شيرات و  ، والتي )Besharat; Parto 2011( ودراسة 
ن التي للمهارات المراه امتالكَ  أنَّ  أكدت على الت حلّ مهارات  تدرُه عليها، م والعزو  المش

ة فاءته ْحسُن من على تأكيد الذات بُ السببي، والتدر ة الذات ة والجسد م ة واألكاد  مما ،واالجتماع
س انتَ  ع   .واالجتماعي والنفسي الشخصي التكيف على ساعدهو  اآلخرن، وس هم

حث في السؤال اآلتي لة ال   : استنادًا لما تقدم تتحدد مش
ة مد ما اندورا في  برنامج فاعل ة التعلم االجتماعي لد  ي معرفي قائم على نظر  تحسينسلو
ة ءةالكفا ة الذات   حماة؟ مدينة عض مدارس فيالعام  األول الثانو  الصف عينة من طالب لد المدر

ة النقا التال زت  حث تر ة ال   : أما أهم
حث من -  اندورا في التعلم االجتماعي جر  أوائل عد هذا ال ستند إلى نظرة  ة، حيث  ق حوث التطب ال

ة السورة  ة في الجمهورة العر ة المدر فه في تحسين و دعم الكفاءة الذات احثة( توظ  )في حدود علم ال
اً  والتحق مه ثم فاعليته من تجرب   .فاعالً  ان إذا تعم
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ة هذا البرنامج مّماقد  -  ة، وذلك بهدف تحقي الصحة  تأتي أهم ة وسلو ات معرف ه من تقن حتو
ة ة . النفس ز على الجوانب اإليجاب عمل هذا البرنامج وف المنحى اإليجابي لعلم النفس، فهو ير حيث 

ة ع المتدرات على استثمار طاقاتهن الذات   .وتشج
حثتدرب  -  ةالتي تساعد على تحسين  تالمهارا عض على عينة ال ة المدر  حلّ  مهارة ؛الكفاءة الذات

الت  حيثومهارة العزو السببي للنجاح والفشل؛  تأكيد الذات ومهارة حديث الذات اإليجابي،ومهارة  المش
م زادة علىتلك المهارات  تعمل ار  والوعي نلذواتهن وقدراته المتدرات تقي اإلضافة الستبدال األف بها، 

ار  أف ار الالعقالنوالمعتقدات الخاطئة  عض األف ة من خالل تفنيد ودحض  ة وعقالن الموجودة  ةايجاب
  .لديهن

زت  حث الحاليوتر ة الكفاءة تحسينل جمعي إرشادٍ  برنامجِ  إعداد  في  : أهداف ال ة الذات  لد المدر
نبث) ١٦- ١٥( والذين تتراوح أعمارهم بين ، عينة من طالب الصف األول الثانو  عن هذا  عامًا و

 :الهدف هدف فرعي وهو
ة من خالل التدرب على مجموعٍة  -  ة المدر ة البرنامِج اإلرشاد في تحسين الكفاءة الذات اُس فاعل ق

الت، تأكيد الذات، العزو السببّي لمهارات (من المهارات التي تساعد على تحسين الكفاءة وهي  حّل المش
ير ال لد طالب الصف األول )  عقالني، حديث الذات اإليجابيالنجاح والفشل، التدرب على الّتف

  . الثانو 
ابين  الفصل الثاني اإلطار النظر وتضمن  حتو على  عض  األولوالذ  ة و  ة المدر الكفاءة الذات

اسها وتنميتها عادها وق طة بها، ومصادرها وأ م المرت   .المفاه
اب  يد الذات، : عليها وهيتضمن  مهارات البرنامج التي ارتكز  الثانيوال الت، مهارة تو مهارة حّل المش

ير العقالني، مهارة حديث الذات اإليجابي   .مهارة العزو السببّي للنجاح والفشل، مهارة التدرب على التف
قةواحتو  ة  الفصل الثالث على دراسات سا ة واألجنب فين الدراسات العر حيث عرُضت وفقًا لتصن

ة متضمنة  دراسات تناو  ة لتحسين الكفاءة الذات ة و دراسات أعّدت برامج إرشاد ة المدر لت الكفاءة الذات
ة ة، . المدر احثة من الدراسات في دراستها الحال ومن ثمَّ تحليُل هذه الدراسات وٕاظهاُر ما الذ استفادته ال

حث الحالي قة وال ُ االّتفاق ونقا االختالف بين الدارسات السا ات  .وما هي نقا ذلك احتو على فرض
اآلتي انت  حث و    :ال

ة و متوس درجات -١ ة بين متوس درجات أفراد المجموعة التجرب ال توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائ
طة في  عد(أفراد االمجموعة الضا اس ال   .عد تطبي البرنامج اإلرشاد) الق
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ة بين متوس درجات-٢ ة في  ال توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائ اس القبلي(أفراد المجموعة التجرب ) الق
عد(ومتوس درجاتهم في  اس ال ة)الق ة المدر اس الكفاءة الذات  .، على مق

ة في -٣ ة بين متوس درجات أفراد المجموعة التجرب عد(ال توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائ اس ال ) الق
اس المؤجل(و متوس درجاتهم في    ).الق

عالفصل أما  حث وٕاجراءاته الرا حث : فهو  منهج ال عة ال حث، حيث اقتضت طب واحتو على منهج ال
ه التجربي اع المنهج ش   .إت

ًة ) ٢٨(و بلغت حجُم العينة ة، و) ١٣(طال ة في العينة التجرب طة من ) ١٥(طال ة في العينة الضا طال
مدينة حماة، واللواتي تتراوح ة  ات الصف األول الثانو   .عاماً ) ١٦- ١٥(أعماُرهنَّ بين طال

حث  احثة ألغراض ال ة إعدادو استخدمِت ال ة المدر اَس الكفاءة الذات عد ) ٢٠٠٤أنور الشبول ( مق
اته على البيئة السورة   .تقنينه على البيئة السورة، و التحق من صدقه وث
ًا، وتم تعرفه في هذا الفصل وا احثة برنامجًا إرشاد لتحدث عن أهدافه وطرقة إعداد ذلك أعدت ال

وناته، حيث تكون من  ل جلسة تتراوح بين) ١٥(م ة مدة  قة)  ٨٠-٦٠(جلسة تدرب   .دق
ه التجربي وٕاجراءات تطبي البرنامج  الفصل الخامسوتضمن    .العمل ش

حث اآلتي الفصل السادسأما  حث وتحليلها وتفسيرها وأظهرت نتائج ال ان عرض نتائج ال   :ف
ة ومتوس  وجود -١ ة بين متوس درجات أفراد المجموعة التجرب فروق ذات داللة إحصائ

عد تطبي البرنامج اإلرشاد  طة  عد(درجات أفراد المجموعة الضا اس ال لصالح أفراد ) الق
ة  .المجموعة التجرب

ة في  -٢ ٍة بين متوس درجات أفراد المجموعة التجرب اس (وجود فروق ذات داللة إحصائ الق
عد(ومتوس درجاتهم في ) القبلي اس ال ة)الق ة المدر اس الكفاءة الذات  .، على مق

ة بين متوس درجات -٣ ة في  أفراد ال توجد فروق ذات داللة إحصائ اس (المجموعة التجرب الق
عد اس المؤجل(و متوس درجاتهم في ) ال ة)الق ة المدر اس الكفاءة الذات  .، على مق

ة لد متدرات إن  -٤ ة المدر ة في تحسين الكفاءة الذات ة مناس البرنامج المقترح ذو فعال
الك إذ بلغت  ـــ  ة الكسب المعدل لـ ة وفقًا لـــ نس عد هذا مؤشرًا )٢٬٥٤(المجموعة التجرب ، و

ة البرنامج اإلرشاد ًا لفعال ًا قو  .تجرب
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أتي على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تقترح احثة ما    :ال
متغيرات  -١ عادها ورطها  مصادرها وأ ة  ة المدر إجراء المزد من الدراسات حول الكفاءة الذات

 .أخر 
ِة  -٢ ة مرحلة الطفولة المتأخرة حتى نها ًا، من نها ة نمائ ة المدر ضرورَة دراسة الكفاءة الذات

عضًا لمزد من ف عضها  ة، ومد تمايزها عن  ة البناء خالل تلك المرحلة الجامع هم شخص
 .المرحلة

ة في  -٣ ة في مختلف المواد الدراس ة المدر ة الكفاءة الذات ة تستهدف تنم إعداد برامج مستقبل
ة المختلفة  .المراحل الدراس
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Abstract 

The  efficiency of a group counseling program to improve perceived self-
efficacy at a sample of students of first secondary grade in some public 
schools in Hama  

Most students’ problems may result from the low level of self-efficacy. 
Students’ opinions about themselves are considered important factors for 
behavior. Students who lack self-efficacy are not optimistic in their scholarly 
efforts, because they feel inferior, deficient, and pessimistic. They lose interest 
quickly; they think that things go in a wrong way ;and they easily give up. They 
are often afraid; they describe themselves using negative terms such as: “bad” 
and “deficient”; and they deal with frustration and anger in an improper 
manner. 

The current study consists of six chapters as follows: Chapter 1: 

Research problem and justifications : the researcher had the motive to 
research problem case after reading several studies and literature reviews as: 
Al-Sheikh Ali (2000), Meqdadi (2003), AbdElqader (2003), Al-Shaboul (2004), 
Abu Suliman (2007), Salah (2007), Rezq (2009), Meqdadi& Abu Zetoun 
(2010), Al-Zeq (2011), Abu Ezreiq&Gardat (2013), Hoffman&Schraw (2009) , 
Besharat&Parto(2011). These studies assured that the teenagers’ possession 
of the skills that can be trained on using cognitive and behavioral techniques, 
the skills of problem-solving and causal attribution, and the training on self-
esteem improve their personal, social, academic, and physical competence. 
So, these skills reflect their position in their social milieu and help them in 
personal, psychological and social adaption.  

The research question is defined in the following question: 

What is the extent of cognitive behavioral program based on social 
learning theory with Pandora in improving perceived  self-efficacy 
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sampleat a sample of first grade students in some public secondary 
schools in Hama? 

The importance of the research: 

1- It is the first empirical research that is implemented in Syrian Arab Republic 
to improve and support self-efficacy according to Bandura’s theory about 
social learning (as the researcher knows). 

2- The program includes cognitive and behavioral techniques for the sake of 
achieving well-being. It works according to the positive perspective of 
psychology as it focuses on positive aspects and encourages the trainees 
to exploit their inner capabilities. 

3- It trains trainees on some of the skills that will help to improve the 
perceived self-efficacy training , self-assurance, and causal attribution of 
success and failure. These skills increase the trainees’ evaluation of 
themselves, their capabilities and awareness. They also substitute 
misconceptions by positive rational thoughts through desuggesting some 
irrational thoughts. 

Research aims: 

The present research aimed at constructing a group counseling program to 
improve the perceived self-efficacy at a sample of female students in first 
secondary grade (15-16 years). It has sub-aim derived from the main aim: 

-Measuring the efficiency of counseling program in improving the perceived 
self-efficacy by training on some skills (problem-solving, self-assurance, 
causal attribution of success and failure, rational thinking, positive monologue) 
at female students in first secondary grade. 

And the  Chapter 2:  contain a theoretical study:  which contains tow parts , 
the first part It  includes the perceived self-efficacy and relevant concepts: its 
sources, its dimensions, measurement and developing. 
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And Part tow to ensure that the program was based on skills: problem-solving, 
self-assurance, causal attribution of success and failure, rational thinking, and 
positive monologue. 

Chapter 3:contain  literary review: Arabic and foreign studies were classified 
into: 

descriptive studies about perceived self-efficacy and studies that provide 
counseling programs to improve perceived self-efficacy. 

These studies were analyzed to show the points that the researcher made use 
of and to present the similarities and differences between these studies and the 
current study. 
 And Research hypotheses: 
1-There are no statistically significant differences between the means of 
experimental group and control group at the perceived self-efficacy scale after 
applying the counseling program (in the post-test). 
2-There are no statistically significant differences between the means of 
experimental group in the pre-test and post-test at the scales of perceived 
self-efficacy. 
3-There are no statistically significant differences between the means of 
experimental group in the post-test and consecutive test. 
Chapter 4: research approach, procedures: 
Research approach: semi-experimental. 
Research sample: the population size was (28) female students: (13) in the 
experimental group and (15) in control group. The participants were first 
secondary grade students in Hama schools. Their ages were (15-16). 
Research tools: the researcher used the scale of perceived self-efficacy 
prepared by Anwar Al-Shaboul(2004) after validating it on the Syrian context. 
Moreover, she designed a counseling program of (15) training sessions (60- 
80 minutes for each session). She defined this program, its objectives and the 
way of constructing its constituents in this chapter. 
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Chapter 5:semi-experimental work and the procedures of applying the 
counseling program 

Chapter 6: research results and explaining them: The results of these 
statistical processes are as follows: 

1-There are statistically significant differences between the means of 
experimental group and control group at the perceived self-efficacy scale after 
applying the counseling program (in the post-test) for the experimental group. 

2-There are statistically significant differences between the means of 
experimental group in the pre-test and post-test at the scales of perceived 
self-efficacy, problem-solving and self-assurance for the post-test.  

3-There are no statistically significant differences between the means of 
experimental group in the post-test and consecutive test. 

4-The proposed program is effective in improving and adapting the beliefs of 
experimental group trainees about their self-efficacy according to Black 
modified gain ratio. the ratio is (2.54) which is a strong experimental evidence 
of the efficiency of the counseling program.. 

The researcher suggests the following: 

1-Having more studies about perceived self-efficacy, its resources, its 
dimensions, and relating them to other variables. 

2-Studying perceived self-efficacy developmentally during the different stages 
of growing up from late childhood to undergraduate stage, and noticing the 
differences between these stages to obtain more understanding of building 
personality during these stages. 

3-Preparing future programs that aim at developing perceived self-efficacy in 
various subjects in different scholarly stages. 

 




