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لیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي عادات العقل المنتجة وعالقتھا بفاع
  المدرسي 

 صالح محمد محمود محمد/ د
  قسم علم النفس–أستاذ مساعد
   جامعة القصیم–كلیة التربیة 

  :ملخص البحث
ا        ھدف البحث الحالي الكشف عن عادات العقل المنتجة لدى المرشد النفسي المدرسي وعالقتھ

سیین    ) ١٥٢(ینة البحث الحالیة من بفاعلیة الذات اإلرشادیة لدیھ، وتكونت ع  دین النف ن المرش فردًا م
ة          دات بمدین دین والمرش ع المرش م جمی ن      ٦والمرشدات ھ ارة ع ت أدوات الدراسة عب وبر، وكان  أكت

مقیاس عادات العقل المنتجة للمرشد النفسي، ومقیاس فاعلیة الذات اإلرشادیة، واستخدمت الدراسة          
 البحث، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیًا     المنھج الوصفي لإلجابة عن أسئلة    

ة              ؤ بفاعلی ن التنب ھ یمك سي، وأن د النف دى المرش ذات اإلرشادیة ل ة ال بین عادات العقل المنتجة وفاعلی
ة                  روق دال دت ف ا ُوج ھ، كم ل المنتجة لدی الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي من خالل عادات العق

التھور      إحصائیًا بین متو   سطي درجات الذكور واإلناث في المثابرة والكفاح من أجل الدقة، والتحكم ب
روق           والتفكیر بمرونة كأبعاد لعادات العقل المنتجة لدى المرشدین النفسین لصالح اإلناث ولم توجد ف

ل  بینھم في بقیة األبعاد، كذلك لم توجد فروق دالة إحصائیًا في فاعلیة الذات اإلرشادیة وعادات ا         لعق
 .المنتجة لدى المرشدین النفسین راجعة لتأثیر سنوات الخبرة في المجال اإلرشادي

 
   المرشد النفسي المدرسي- فاعلیة الذات اإلرشادیة - عادات العقل المنتجة :الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT 
The current research aimed at probing the produced habits of mind among 
the school psychological counsellors and identifying their correlation with 
the counselling self-efficacy. The participants of the research were all the 
psychological counsellors in the 6Th of October City totaling 152 (males 
and females). The instruments of the research were the produced habits of 
mind of the psychological counsellor scale and the counselling self-efficacy 
scale. The descriptive method was adopted for fulfilling the research 
purpose. The results of the research revealed that there were statistically 
significant correlation between the produced habits mind and the 
counselling self-efficacy among the school psychological counsellors; 
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besides, the counselling self-efficacy could be predicted via the produced 
habits of mind. There were statistically significant differences between the 
mean scores attained by the males and females in the dimensions of 
perseverance and persistence for neatness, controlling rashness and flexibly 
thinking as dimensions of the produced habits of mind scale among the 
psychological counsellors in favor of the females, but there were no 
statistically significant differences in all the dimensions. There were no 
statistically significant differences in the counselling self-efficacy and the 
produced habits of mind among the psychological counsellors due to the 
years of experience in the counselling field.  
Keywords: produced habits of mind, the counselling self-efficacy, school 
psychological counsellor.  

  :مقدمة
دمات             دیم الخ نظم لتق ط م امج مخط صر برن ذا الع ي ھ بح ف ي أص سي المدرس اد النف اإلرش

ق                 اإلرشا سوي،وتحقیق التواف و ال ق النم ي تحقی ساعدتھم ف دف م ن تضمھم المدرسة بھ ع م دیة لجمی
دمات           دیم الخ ى تق ادر عل داخل المدرسة وخارجھا، ویتطلب ھذا األمر وجود مرشد نفسي مدرسي ق
ة، ولكي                   دیھم بكل الطرق الممكن سیة ل ة الصحة النف ز وتقوی اإلرشادیة للمسترشدین من خالل تعزی

ھ             یتمكن المر  وافر لدی دة یجب أن تت ة جی ي المدرسة بطریق دوره اإلرشادي ف ام ب ن القی سي م شد النف
دور                ذا ال ام بھ ى القی ھ عل شأن قدرت ة ب دات قوی ھ معتق ون لدی العدید من الخصائص ومن أھمھا أن تك

دورا     سمیھ بان ذات،أو     (Bandura,1997,2008)بطریقة فاعلة وھى ما ی ة ال ذات،أو فاعلی ة ال  بفعالی
د      (ویفضل الباحث استخدام فاعلیة الذات      ، الذاتكفاءة   ا یری ال لم و الفع ي  ) ألن الخالق العظیم ھ والت

ة إلنجاز   ، تعرف على أنھا معتقدات الفرد بشأن قدرتھ على تنظیم  وتنفیذ سلسلة من األنشطة المطلوب
سلوك        ة لل ددات الھام ن المح سلوك     . مھمة معینة، وھى بذلك تعد م د ب ام المرش الي فقی د   وبالت ا یعتم م

على توقعات الفاعلیة الذاتیة لدیھ، فإذا كان المرشد النفسي المدرسي لدیھ اعتقاد بأنھ قادر على القیام       
سي              د النف ا أن إدراك المرش سلوك، كم ذا ال ام بھ اًال للقی ر احتم صبح أكث ھ ی اح فإن ا بنج سلوك م ب

قدات فاعلیة الذات اإلرشادیة المدرسي لفاعلیتھ یزید من مستوى الدافعیة لدیھ حیث أنھ في ضوء معت   
ھ            د یواجھ ا ق ا،رغم م ھ علیھ ة معینة،ومثابرت د إلنجاز مھم لدیھ یتحدد مقدار ما یبذلھ المرشد من جھ

  .من عوائق وصعوبات ویتوقف ذلك في تصور متواضع للباحث على عادات العقل المنتجة لدیھ
ًا    وتعد دراسة العادات العقلیة لدى المرشد النفسي من وجھة نظر ا      دة، وتوجھ ة جدی لباحث رؤی

و           ده ھ ذكاء وح د ال م یع شریة، فل ة الب معاصرًا نسبیًا تم الخوض في غماره تحت مظلة بحوث الفاعلی
ًا، یصبح             سلك سلوكًا ذكی د وأن ی ل الب ھ، ب المسئول عن نجاح المرشد في عملھ اإلرشادي وفي حیات

د        المرشد في ظلھ محترمًا لعقلھ ولقدراتھ الالنھائیة وإمكانا         ل جدی ى عق دودة ؛ كي یصل إل ھ الالمح ت
  .بعادات عقلیة منتجة أكثر فاعلیة لذاتھ اإلرشادیة

د            م تع ات اإلرشاد ل ي عملی ة ف وبناء على تلك التوجھات العصریة فإن المنھجیة التقلیدیة القائم
 ذات جدوى في ضوء ھذه التوجھات التي تدعو إلي إعمال الفكر، وامتالك المرشد النفسي المدرسي    

ي         ھ الت ھ، وطاقات ث مكوناتھ،ووظائف ن حی دماغ م عادات عقلیة منتجة باالستفادة من نتائج دراسات ال
ة               ة ودقیق ة منظم ات تدریبی دة وفعالی رحمن   (تستثار بصورة تلقائیة عند تعرضھا لخبرات جدی د ال عب

  ).٢٠١٤، إیریك جنسن(,(Carignan, Steven 2012) ,)،)١٩٩٨،ھشام إبراھیم،سید 
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سي المدرسي   ال وألن د النف ذي  مرش ك  ال ل المنتجة    یمتل ھ  عادات العق  بصورة  یطور  أن یمكن
ة  ویحقق ،العقلیة قدراتھ مستمرة ذات اإلرشادیة      درجة عالی اءة ال ة أو كف ن فاعلی م  ، م ن ث درة  وم  الق

ى  النفاذ على ل المنتجة   عادات  وألن، األشیاء  جوھر  إل  of Habits of Mind  Productive العق
شكل  فإنھا بعضھا لدى المرشد النفسي المدرسي، مع وموجودة تمعةمج كانت إذا وة  ت ھ نحو   ق  توجھ

ة، وھي     الصحیح السلوك ة ذات إرشادیة عالی ات  واألخالقي بفاعلی ي  األساسیة  اللبن ة  ف ة   رحل العملی
ي  وھي  التكامل،  نحو  اإلرشادیة  ل  الت سیین   تجع دین النف اعلین  المرش ة  ذوي ف ذا    ، قیم ذلك جاء ھ ل

  ..البحث
دین     و دى المرش في ھذا البحث یتناول الباحث عادات العقل وعالقتھا بفاعلیة الذات اإلرشادیة ل

دى       النفسین والتعرف من خاللھا على دور ھذه العادات في التنبؤ بفاعلیة أو كفاءة الذات اإلرشادیة ل
ت             دین الس ل ھؤالء المرش ذا البحث تأھی ك  المرشد النفسي، ومن ثم نستطیع من خالل نتائج ھ خدام تل

وتدریبھم ، وإدارة أفكارھم في الجلسات اإلرشادیة بفاعلیة ، العادات في تنظیم المخزون المعرفي لھم     
ودات یم الموج ى تنظ دة، عل ة جی ات بطریق سترشدین  ، والمعلوم شكالت الم ى م ر إل دة، والنظ وجدی

شك   بطریقة غیر مألوفة لتنظیم المعارف الموجودة لحل ھذه المشكالت حینما تواجھھم     ن ال مواقف م
سي            د النف دى المرش ة ل ة المنتج ادات العقلی ك الع تخدام تل ة اس ة إمكانی م دراس ن ث دي، وم أو التح

  .المدرسي كھدف رئیسي في جمیع مراحل العملیة اإلرشادیة
  :مشكلة البحث

شافیة         ة االستك ة العلمی ي المدین سین ف دین النف الحظ الباحث من خالل إشرافھ على عمل المرش
شافیة        وبعض الم  ة االستك دن العلمی سق عام للم ابقا كمن دارس،ومالحظتھ المیدانیة من خالل عملھ س

ذه              ي ھ سین ف دین النف ة للمرش دورات التدریبی رامج وال داد الب ن إع رة ع سئولیة مباش سئول م وم
ة       ي العملی لة ف رات المتأص ى الجروح،والثغ ده عل ع ی ى وض ث عل اعد الباح ذي س ة،األمر ال المدین

سابقة      اإلرشادیة، ا  لتي یقودھا المرشد النفسي،وبعد إطالع الباحث على األدب النظري والدراسات ال
دى     ادیة ل ذات اإلرش ة ال ى فاعلی ؤثر عل ن أن ت ي یمك رات الت ن المتغی د م ى العدی ث إل ل الباح توص
ة              ادات العقلی ھ،وأن الع ل المنتجة لدی المرشد النفسي المدرسي،ومن أبرز ھذه المتغیرات عادات العق

ن                  الض ض النظر ع ى إرشاد ضعیف بغ ؤدى إل ن أن ت سین المدرسیین یمك دین النف دى المرش عیفة ل
ن           ي یمك ة الت المستوى أو القدرة التي یمتلكھا المرشد، على النقیض من العادات العقلیة المنتجة القوی

أن          دى الباحث ب ا ل ك شعورا ودافع ھ،وكان ذل اك  أن تزید من فاعلیة او كفاءة الذات اإلرشادیة لدی ھن
حاجة ملحة وضروریة لدراسة عادات العقل المنتجة لدى المرشد النفسي المدرسي وعالقتھا بفاعلیة     

  .الذات اإلرشادیة لدیھ
ذات     اءة ال ة أو كف ھ فاعلی زداد لدی د ت ادات ق ذه الع ك ھ ذي یمتل سي ال د النف ا أن المرش كم

ي          ة ف ات معین ام بعملی رة للقی درة والخب ھ الق وفر لدی ة  اإلرشادیة، وتت ف معین سي  ،  مواق د النف والمرش
ن                  ة اإلرشادیة ول اءة الذاتی ة أو الكف ھ الفاعلی نخفض لدی ة ت ادات العقلی ھ مستوى الع الذي تنخفض لدی

ع    ، یكون مؤھًال ألداء الوظیفة عندما یكون ھناك تغیر     ادات م ذه الع وتطویر مستمر في ظل تفاعل ھ
ادراً         د ال یكون ق الي ق ي        كفاءة الذات اإلرشادیة، وبالت ة الت ع المشكالت المھنی ع جمی ى التعامل م  عل

ن              سي ل د النف دى المرش ة المنتجة ل ادات العقلی ضا أن الع تحتاج إلى تدخل مھني معین، وھذا یعني أی
ذات             ة ال ي فاعلی ادة ف ا زی ب أن تكملھ ا یج ؤثرة وإنم ة الم ق الممارس ا لتحقی ة بمفردھ ون كافی تك

  .اإلرشادیة
ة ا  ة فاعلی ق نظری م تطبی د ت ة    وق ا مرتبط ث أن معظمھ رى الباح ددة ی االت متع ي مج ذات ف ل

ادیمي               ل المجال األك سي مث د النف دى المرش ل المنتجة ل ادات العق بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بع
(Lent et al, 1986)،)  ذاكرة    ) ١٩٩٩،فتحى مصطفى ى أداء ال ؤثر عل  (Bandura, 1989)وت
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دى طالب اإل       ي البحث ل ة ف رتبط باإلنتاجی سي   وكذلك ت  (Phillips & Russell, 1994)رشاد النف
شكالت      ل الم ى ح درة عل رتبط بالق ة   (Pajares, 1996)وت رت دراس ا أظھ شام  ( كم ھ

ذات                ) ١٩٩٧إبراھیم، ة ال ى أن فاعلی ن العمل، باإلضافة إل ضًا بالرضا ع رتبط أی ذات ت أن فاعلیة ال
راھیم،  (لإلنجاز  والدافعیة ) ٢٠٠١إبراھیم أحمد،(ترتبط بكل من دافعیة المثابرة      راھیم، إب ) ٢٠٠٢إب

ان،( د فرح ي   ) ٢٠١٤محم وح المھن داف والطم ھ األھ ن توج ل م دًا بك ًا جی د منبئ ذلك تع  وك
ة    یة والمھنی ارات الدراس ھ      (Rattle, 2006)واالختی ت وزمالئ ة رای ائج دراس رت نت د أظھ  ولق

)Wright et al,2006 (      ى ا درة عل رتبط بالق ة ت ذات االجتماعی ة ال ع اآلخرین   أن فاعلی ، لتواصل م
ائج   ) ٢٠١٣، فضیلة جابر  (وتعد عادات العقل كذلك منبئًا قویا بفاعلیة الذات       ذلك أظھرت نت انم  (ك ھ

ة          ) ٢٠١٦،أحمد،رانیا محمد  رار وفاعلی ن اتخاذ الق ل وكل م ین عادات العق ة ب إلى وجود عالقة قوی
  ، الذات

ة فاعلی           ق نظری رة بتطبی سي      وقدا زاد االھتمام في اآلونة األخی ي مجال اإلرشاد النف ذات ف ة ال
حیث یفترض الباحث أنھ إذا كان المتدرب على عملیة اإلرشاد النفسي لدیھ عادات عقلیة منتجة قویة  
ى    ًا عل ًا قوی یكون منبئ ك س إن ذل اًال ف دًا فع صبح مرش ة لی ارات المطلوب ى أداء المھ ھ عل شأن قدرت ب

 .فاعلیتھ الذاتیة اإلرشادیة
د      ین             وتؤكد نتائج العدی سي وب د النف دى المرش ذات ل ة ال ین فاعلی ة ب ن الدراسات وجود عالق م

ھ اإلرشادي    سر لنت وزمالؤه   (Lanneli, 2000)، (Mikinski,1993)أدائ  Lent 2003,(  ویف
et al (              ام ام بمھ ي القی ًا أطول ف ة یقضي وقت ة ذات مرتفع ھ فاعلی ذي لدی سي ال د النف أن المرش ذلك ب

سعى       دافًا ی ب          إرشادیة ویضع أھ ھ والتغل دیًا یجب مواجھت ة تح صعبة بمثاب ام ال ر المھ ا ویعتب لتحقیقھ
  علیھ بدًال من اعتبارھا تھدیدًا یجب تجنبھ، 

ل     Leach) (،)(Salgado،Levitt 2001)،(2003 كما تشیر نتائج العدید من الدراسات مث
et al, 1997  ادة م الل زی ن خ د م د تزی سي ق د النف دى المرش ذات ل ة ال ى أن فاعلی رة إل دار الخب ق

صات    ارات اإلن ل مھ سي مث اد النف ارات اإلرش ى مھ دریب عل الل الت ن خ ھ وم ادیة لدی ، اإلرش
سة      ، والتوجیھ الجماعي ، وإجراء المقابلة اإلرشادیة  ، والتواصل، واالستجابة اء الجل وإدارة الوقت أثن

سترشدین  لوك الم م س ادیة وفھ شكالتھم، اإلرش شخیص م ادات الع، وت ث أن ع رى الباح دى وی ل ل ق
ائج دراسة              ث توصلت نت ت   (المرشد النفسي ھي القاسم المشترك األعظم في كل ذلك حی وضحى بن

اب  دى    ) ٢٠١٣حب ادیمي ل ذات األك وم ال ل ومفھ ادات العق ة ع ي تنمی ر ف رائط التفكی ة خ ى فاعلی إل
) ٢٠١٣فضیلة جابر،   (وتوصلت نتائج دراسة، . طالبات قسم األحیاء بكلیة التربیة بجامعة أم القرى 

ذات                اءة ال ئ بكف ل تنب ة وأن عادات العق ذات األكادیمی اءة ال ل وكف ین عادات العق ة ب إلى وجود عالق
ضا             ائج دراستھا أی ت وتوصلت نت ة الكوی ة بجامع األكادیمیة بشكل كبیر وقوي لدى طلبة كلیة التربی

ة              ذات األكادیمی ة ال ل وفاعلی اد عادات العق ض أبع ائج   . تفوق اإلناث على الذكور في بع وتوصلت نت
د    (دراسة   ن اتخاذ              ) ٢٠١٦،ھانم أحمد، رانیا محم ل وكل م ین عادات العق ة ب ة قوی ى وجود عالق إل

ؤ       ن التنب القرار وفاعلیة الذات لدى الطالب المتفوقین والعادیین بالصف األول الثانوي العام وأنھ یمك
  .م العقلیة القویةبالقدرة على اتخاذ القرار وفاعلیة الذات لدى الطالب من خالل عاداتھ

اعلیتھم            ا بف وعلى الرغم من أھمیة دراسة عادات العقل المنتج لدى المرشدین النفسین وعالقتھ
سابقة،ومن خالل            ي الدراسات ال أو كفاءتھم الذاتیة اإلرشادیة،الحظ الباحث ندرة في االھتمام بھما ف

ة        دربین بمدین سین المت دین النف ى المرش ث عل ھ الباح ام ب ض   مسح شامل ق وبر وبع ن أكت سادس م ال
 .المدارس تبین ندرة األھداف واألنشطة المرتبطة بتنمیة عادات العقل لدى ھؤالء المرشدین

د         ھ ال یوج ى أن ا عل دت معظمھ ل أك ت عادات العق ي تناول ات الت ات والدراس وباستقراء األدبی
دریب    ن ت سئولین ع سین، وأن الم دین النف دى المرش ل ل ادات العق ة ع ام بتنمی سات اھتم ي المؤس ھم ف
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شطة، واالستراتیجیات         ى األن التعلیمیة وفي المدینة العلمیة االستكشافیة ال ینظرون على نحو واع إل
إن اإلرشاد         ذلك ف ة المنتجة، ل التي یستخدمونھا لمساعدة المرشدین النفسین على تنمیة عاداتھم العقلی

ذي یجب أن یواكب      النفسي بصورتھ الحالیة ال یحقق األھداف المرجوة من إعداد ا   سي ال د النف لمرش
دارس،ولیس                 ي الم ى العمل ف سین إل دین النف ن المرش د م أتي العدی ذلك ی صر، ونتیجة ل مشكالت الع
ط                     ستطیعون فق ل ی ل المنتجة، ب ال عادات العق ة اإلرشاد وإعم ام بعملی ى القی لدیھم القدرة الكافیة عل

  ).٢٠١٢،محمد سامح( ااستخدام األدوات والمقاییس وملئ المعلومات واستظھارھ
ست                ة نظر الباحث لی ن وجھ ذا البحث م ي ھ سي ف د النف دى المرش ة المنتجة ل والعادات العقلی
سلوكیات                    ن ال ضا فھي نمط م ا واستخدامھا أی ة العمل علیھ ة كیفی ل ھي معرف ات ب امتالكھ المعلوم

 .لى نمط سابقالذكیة یقود المرشد إلى إنتاج المعرفة والحلول المتعددة، ولیس استھالكھا ع
ى           دارس عل ي الم سین ف دین النف ساعدة المرش ومن الناحیة العملیة فھناك حاجة حیویة ملحة لم
اء      ى بن درة عل اكتساب عادات العقل المنتجة حتى یستطیعوا من خاللھا رؤیة العالقات المختلفة، والق

ي تن     ة ف سلوكیات الذكی ادات أو ال ذه الع سھم ھ ث ت ول، حی ة والحل وین المعرف دى  وتك ر ل ة التفكی می
ادات                  ذه الع ر ھ ة،حیث تعتب ر المألوف ة وغی ف المختلف ي المواق المرشدین وإكسابھم كیفیة التصرف ف
خصائص لما یفعلھ المرشدین النفسین ذوي فاعلیة الذات المرتفعة عندما تصادفھم مشكالت ال تكون   

  .لھا حلول فوریة
دین ال   دى المرش ل ل ادات العق وافر ع دى ت ى م رف عل ث  وللتع ام الباح دارس ق ي الم سین ف نف

ة   ل التالی ادات العق سط لع ار مب ق اختب تفھم  : (بتطبی غاء ب تحكم بالتھور،اإلص ابرة، ال المث
اع        ى أوض یة عل ارف الماض شكالت،تطبیق المع رح الم ساؤل وط اطف،التفكیر بمرونة،الت وتع

ر      ادلي جدیدة،جمع البیانات باستخدام جمیع الحواس،التفكیر ما وراء التفكیر،التفكی ى  )  التب ) ١٠٠(عل
ئلة                    الث أس ل الجامعي، وتضمنت كل عادة ث ا قب یم م ي مراحل التعل املین ف مرشدا ومرشدة من الع
ي      دین ف دى المرش یجیب علیھا المرشد أو المرشدة،وكشفت نتیجة االختبار عن وجود تباین ملحوظ ل

ة         ة األتی ادات العقلی ابرة  (ھذه العادات وخاصة الع التھ  -المث تحكم ب تفھم وتعاطف    -ور ال  –اإلصغاء ب
  ).  التساؤل وطرح المشكالت– الكفاح من أجل الدقة –التفكیر بمرونة 

ة و      ر نظری ن أط ساندھا م ا ی ث وم صیة للباح ادي والمالحظات الشخ ع اإلرش ان الواق ا ك ولم
ادات العقلی       ة دراسات وبحوث منھجیة ومیدانیة  یؤكد على إن المرشدین قد یفتقرون إلى استخدام الع

دیھم           ذات اإلرشادیة ل اءة ال ة أو كف د یضعف فاعلی ا ق المنتجة في مختلف أوجھ العملیة اإلرشادیة مم
  .فإن الباحث قام بھذا البحث

 : ھذا وتتضح مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤالت اآلتیة
ة         -١ ا الفرعی ة وأبعادھ ل المنتج ادات العق ین ع صائیًا ب ة إح ة دال ات ارتباطی د عالق ل توج ھ

ة  – اإلصغاء بتفھم وتعاطف – التحكم بالتھور    –لمثابرة  ا( ن اجل    – التفكیر بمرون اح م  الكف
ة  شكالت –الدق رح الم ساؤل وط ة  )  الت ا الفرعی ادیة وأبعادھ ذات اإلرش ة ال ارة ( وفاعلی مھ

شاف  صار –االستك ارة االستب ارة األداء – مھ ادیة – مھ سة اإلرش ة – إدارة الجل  محن
  النفسي المدرسي؟لدى المرشد ) المسترشد

ل المنتجة          -٢ ن خالل عادات العق ة م ا الفرعی ھل یمكن التنبؤ بفاعلیة الذات اإلرشادیة وأبعادھ
  وأبعادھا الفرعیة لدى المرشد النفسي المدرسي ؟

ا          -٣ ة وأبعادھ ل المنتج ادات العق ة وع ا الفرعی ادیة وأبعادھ ذات اإلرش ة ال ف فاعلی ل تختل ھ
  ). النوع، سنوات الخبرة(ي باختالف الفرعیة لدى المرشد النفسي المدرس
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 : أھداف البحث
  : یھدف البحث الحالي إلى

ادیة    -١ ذات اإلرش ة ال ا بفاعلی ة وعالقتھ ا الفرعی ة وأبعادھ ل المنتج ادات العق ى ع رف عل التع
  .وأبعادھا الفرعیة لدى المرشد النفسي المدرسي

ا  -٢ ادیة وأبعادھ ذات اإلرش ة ال ؤ بفاعلی ة التنب ى إمكانی رف عل ادات التع الل ع ن خ ة م  الفرعی
  .العقل المنتجة وأبعادھا الفرعیة لدى المرشد النفسي المدرسي

التعرف على مدى اختالف فاعلیة الذات اإلرشادیة وأبعادھا الفرعیة وعادات العقل المنتجة     -٣
 ).النوع، سنوات الخبرة(وأبعادھا الفرعیة لدى المرشد النفسي المدرسي باختالف 

 :أھمیة البحث
  : أھمیة ھذا البحث في عدد من النقاط التالیةتتلخص

ا    عادات دراسة أھمیة تكمن -١ سي المدرسي بكونھ  مجموعة  العقل المنتجة لدى المرشد النف
ة    من مجرد  المرشد النفسي المدرسي تنقل التي یمكن أن الذكیة من السلوكیات ل المعرف نق

ات وحل    إنتاج  إلى اإلبداع في والمعلومات عن المسترشدین وتسجیلھا، ة والمعلوم المعرف
دة    سابھم مجموعة  ،المشكالت بطرق جدی ن  وإك سلوكیات  م اط  بتطویر  المرتبطة  ال  أنم

رھم،  ق  تفكی الجتھم  وطرائ ار  مع ع  للمشكالت، والتعامل   و لألفك ات،  م ات   البیان والمعلوم
  .زمالئھم المرشدین والمسترشدین على حد سواء مع والتواصل بطرقة أكثر تنظیمًا،

ذا ا  -٢ دم ھ دین      یق دي المرش تخداما ل ر اس ة األكث ل المنتج ادات العق ن ع ات ع ث معلوم لبح
دى       ة ل ل المنتج ادات العق ین ع ة ب ة العالق ق لطبیع م أعم ى فھ ؤدي إل الي ت سین وبالت النف
ة             ن انعكاسات ایجابی ك م ع ذل ة اإلرشادیة،وما یتب المرشد النفسي المدرسي وفاعلیتھ الذاتی

  . على العملیة اإلرشادیة
ار         نتائج    -٣ ي اختی ة ف اییر الھام س والمع ض األس ي وضع بع ھذا البحث تساعد المسئولین ف

ة     رى بعنای ة األخ سات التعلیمی ة والمؤس دارس المختلف ي الم نھم ف سین وتعی دین النف المرش
 .وعلى ھذا األساس

سائدة         -٤ اذج ال تبرز أھمیة البحث الحالي في أنھ دعوة للمرشدین النفسین إلي التحرر من النم
ي عملی  تخدام      ف سترشدین باس ن الم ة ع ات اآللی ع المعلوم ى جم دة عل اد والمعتم ة اإلرش

سئولین           ت نظر الم ال ولف شكل فع ا إرشادیا ب ادة منھ األدوات والمقاییس المختلفة دون اإلف
د                  دى المرش ذات اإلرشادیة ل اءة ال ي كف ل ف ة عادات العق ي أھمی على العملیة اإلرشادیة إل

  . یبیة لتنمیتھا وتقویتھاالنفسي إلعداد البرامج التدر
سي      -٥  یوفر ھذا البحث أدوات لقیاس عادات العقل وفاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النف

ة    دى فئ ة ل صریة بخاص ة الم ة والبیئ ة بعام ة العربی سیكومتریة للبیئ صائص ال ع بالخ تتمت
 .مھمة وفارقة في المجتمع العربي وھى المرشدین النفسین

ی      -٦ ع            نتائج ھذا البحث تت ي جمی دیھم ف ل المنتجة ل ف عادات العق سین توظی دین النف ح للمرش
 .مراحل العملیة اإلرشادیة

  
  
  



     

 ٤٤٠  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                               التربیةفي العلميمجلة البحث   

  : مصطلحات البحث
   :of Habits of Mind Productiveعادات العقل المنتجة  -١

تا    ا كوس ك  عرفھ ا (Costa&Kallick,2009)وكالی ارة "  بأنھ ن   مھ دریب  یمك ي  الت  عل
ى  أن تصل إلى وممارستھا أدائھا ة  إل ادة،  مرحل ن  الع ستخدم  ونح ادة  ن ق  الع ، الراحة  لتحقی

سھولة،  ،والروتین ا  وال ى   كم شیر إل ادة  أن ی ة  الع ارة  العقلی ن  عب ر  ع نظم  تفكی ب،  م  ومرت
ات  یتضمن دف   واستراتیجیات  ،آلی م  مربوطة بھ ھ  التخطیط  ت وعي،  لتحقیق ذه  ب ادة  وھ  الع

ھ  واستخدام  ،معین باتجاه الذكاء تقود ھ ، إمكانات ھ و ،وقدرات ى  للوصول  برمجیات دف  إل ، الھ
سري  التقلیدیة، المعرفة فروع كافة تتجاوز” العقل وعادات شكل  وت ساوي  ب ى  مت ة  عل  كاف

 .العمریة الفئات
ا       ده الباحث بأنھ ذي أع اس ال ا للمقی ة    ویعرف الباحث عادات العقل المنتجة وفق اط عقلی أنم

ھ م          ا لدی ف م ي توظ سي المدرس د النف دى المرش رر ل ابع متك ول  ذات ط ع ومی ن دواف
واتجاھات ومیول الختیار أفضل السلوكیات التي تساعده على النجاح في عملھ اإلرشادي          
ف      ي المواق ة ف ة فعال ررة بطریق ة والمتك ة المنتج ادات العقلی ذه الع ن ھ تفادة م واالس

د        ، اإلرشادیة الجدیدة   ة عن ات الذھنی ن العملی أ م نمط األكف والقدرة على التنبؤ  باستخدام ال
ي         . مشكلة او خبرة جدیدة    حل ا المفحوص ف ي سیحصل علیھ ًا بالدرجة الت دد إجرائی وتتح

  ،كل بعد من أبعاد مقیاس عادات العقل المستخدم في البحث الحالي
ة  ) ٦(وقد أقتصر مقیاس عادات العقل على   ابرة  (ستة عادات عقلی التھور   –المث تحكم ب  ال

ة   ا– التفكیر بمرونة    – اإلصغاء بتفھم وتعاطف     – ساؤل وطرح   –لكفاح من اجل الدق  الت
ین     ،  تم اختیارھم بعد استفتاء مفتوح لدى عینة البحث  )المشكالت ة نظر المحكم ن وجھ وم

على المقیاس من أساتذة علم النفس والصحة النفسیة واإلرشاد النفسي لمالئمتھم لمتغیرات         
  .وباالتفاق مع الباحث، وعینة البحث، البحث الحالي

   -:عاد كالتاليوتعرف ھذه األب

   :Persistingالمثابرة   - أ
ین              ى ح ھ إل ة ل ة الموكل ل بالمھم لة العم ى مواص سي عل د النف درة المرش ا ق ي بھ ونعن
درة               ھ الق ون لدی ھ،وأن تك ي تعترض سیر عمل سھولة للصعوبات الت اكتمالھا،وال یستسلم ب

اھي الخطوا            دأ وم ف یب ة كی ك معرف ت على تحلیل المشكالت بطرق منھجیة،وبتضمن ذل
  . الواجب أداؤھا،وماھي البیانات التي یتعین علیھ جمعھا واستكمالھا

  :Managing Impulsivity التحكم بالتھور  -  ب
ة          ات،وتكوین رؤی ى التأني،والتفكیر،واإلصغاء للتعلیم درة عل سي الق د النف وھي أن یمتلك المرش

ات،وتطویر استرا          ة،وفھم التوجیھ دأ المھم ل أن یب ع   مستقبلیة،أو خطة عمل قب تیجیات التعامل م
ر     ات نظ سین األداء،واالستماع لوجھ ات لتح ع خطة،وقبول االقتراح ى وض درة عل المھمة،والق

  .اآلخرین

اطف     -  ت تفھم وتع  Listening to Others With Understanding and اإلصغاء ب
Empathy:   

ا                 ى اإلصغاء والتعاطف مع ظروف المسترشدین وفھمھ سي عل د النف وتعرف بقدرة المرش
فویة أو         وا ة ش ة بلغ االت العاطفی شاعر والح م الم ارھم وفھ یاغة أفك ادة ص ى إع درة عل لق
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  .والتعبیر بدقة عن مفاھیم وعواطف المسترشدین) التعاطف(جسمیة 
   :Thinking Flexibilityالتفكیر بمرونة  -د

ات بطرق مختلفة،وق           ن خالل معالجة البیان دائل،وخیارات،وحلول م ر بب ى التفكی درة عل و الق ة ھ ابلی
تالك          سیطرة وام ن ال در م أكبر ق د،والتمتع ب ا المرش رض لھ ي یتع ة الت ف المختلف ع المواق ق م التواف
د،           ي آن واح ددة ف شطة متع ي مخرجات وأن القدرة لتغییر اآلراء عند تلقي بیانات إضافیة، والعمل ف

  .واالعتماد على ذخیرة مختزنة من استراتیجیات حل المشكالت
   :Striving for Accuracy and Precisionقة الكفاح من أجل الد -ه

ذین           سین ال دین النف ة وإتقان،والمرش ونعني بھا قدرة المرشدین النفسیین على العمل المتواصل بحرفی
ي              د الت ون القواع راھم یراجع یقدرون الدقة یأخذون وقتًا كافیًا لتفحص معلوماتھم،ومنتجاتھم، حیث ن

ي  ینبغي علیھم االلتزام بھا ویراجعون     النماذج والرؤى التي یتعین علیھم إتباعھا، وكذلك المعاییر الت
  .یجب استخدامھا لیتأكدوا من أن معلوماتھم،ومنتجاتھم النھائیة توائم تلك المعاییر موائمة تامة

   : Questioning and Posing Problemالتساؤل وطرح المشكالت - ث
ئلة،لتولید ع        رح األس ى ط سي عل د النف درة المرش شكالت    وتعرف بق دائل لحل الم ن الب دد م

عندما تعرض علیھ من خالل الحصول على معلومات من مصادر متعددة ومتنوعة والقدرة     
شكالت     ل للم ل األمث ار الح رار الختی اذ الق ى اتخ ذین   .عل اعلین ال دین الف رف المرش ، ویع

أل الفجوات الق            ة  یتسمون بالقدرة على حل المشكالت كیف یسألون أسئلة من شأنھا أن تم ائم
  . بین ما یعرفون وما ال یعرفون

  :Counseling Self Efficacy فاعلیة الذات اإلرشادیة للمرشد النفسي -٢
دورا    ا     (Bandura, 1986,2001,2008)یعرف بان ى أنھ ذات عل ة ال شأن    " فاعلی رد ب دات الف معتق

ة        ة معین اء  ". قدرتھ على تنظیم وأداء سلسلة من األنشطة المطلوبة إلنجاز مھم ك تعرف    وبن ى ذل عل
ادیة   ذات اإلرش ة ال ا Counseling Self Efficacyفاعلی ى أنھ د  " عل ام المرش دات أو أحك معتق

ب         ستقبل القری ي الم سي ف اد النف ة اإلرش ام بعملی ى القی ھ عل شأن قدرت سي ب   (225 :2015النف
.(Larson,  

د           دات المرش ا معتق ھ    ویعرف الباحث فاعلیة الذات اإلرشادیة في ھذا البحث بأنھ شأن كفاءت سي ب النف
ادیة   ف اإلرش ام المواق سي وإتم اد النف ة اإلرش ددة لعملی شطة المتع ام أو األن ة المھ ى تأدی ھ عل وقدرت

  .والعالجیة بكفاءة وقدرة عالیة
ذات اإلرشادیة           ة ال اس فاعلی ى مقی ا المستجیب عل ي یحصل علیھ   وتعرف إجرائیا بالدرجة الكلیة الت

  .في البحث الحالي والذي یتضمن األبعاد الخمسة األتیةالذي أعده الباحث لغرض تطبیقھ 
  Exploration Skills:مھارات االستكشاف   .أ 

ة           ة ارشادیة وعالجی ة عالق وفیھا یتم التركیز على تقییم مدى ثقة المرشد النفسي في قدرتھ على إقام
ن   سھ أو م سترشد نف ن الم واء م ھ س ضروریة عن ات ال ى المعلوم صول عل سترشد والح ع الم م

سیھ،وكذلك             ال ن خصائص وسمات نف دى المسترشد م ا ل ى م محیطین بھ مما یساعده في التعرف عل
ة               ى المسترشد بطریق رد عل د وال ل اإلنصات الجی د مث تقییم المھارات األساسیة لالتصال لدى المرش

  .مناسبة وفي الوقت المناسب وتشجیعھ على الحدیث بحریة وطلب التوضیح
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  : Insight Skillsمھارات االستبصار   .ب 
وفیھا یتم التركیز على تشجیع المسترشد على وصف مشكلتھ مما یساعد على االستبصار بھا وكذلك    
ھ         ي حدیث تفسیر ما یقولھ المسترشد والتعامل مع ما قد یظھره المسترشد من متناقضات أو تعارض ف

 .شكلتھأو أفكار غیر عقالنیة ولفت نظره إلیھا وكذلك تكوین فكرة واضحة عن المسترشد وم
 : Action Skillsمھارات األداء   .ج 

ام                    ي القی ساعده ف ي ت ارات الت ى استخدام المھ ھ عل ي قدرت سي ف د النف ة المرش وتتضمن تقییم مدى ثق
ى           ة عل ھ أو اإلجاب ببعض التدخالت إلحداث تغییرات مرغوبة لدى المسترشد مثل تقدیم المعلومات ل

  . المھام أو األعمال أو تقدیم مقترحات لھأسئلتھ أو توجیھ النصح لھ أو تكلیفھ بأداء بعض 
 :Session Management Self Efficacyإدارة الجلسة اإلرشادیة   .د 

ساعدة              ارات الم ج مھ ى دم ھ عل شأن قدرت سي ب د النف دركات المرش یم م ل تقی ذا العام اول ھ ویتن
ساعدة المن       ارة الم سي،وتحدید مھ اد النف ة اإلرش ام بعملی ًا للقی یة،وتكاملھا مع ي  األساس بة الت اس

ات،أو     د أي الفنی ادیة،وكذلك تحدی سة اإلرش ات الجل سب متطلب سترشد ح ع الم ستخدمھا م سی
ة      سب حال ادیة،وذلك ح سة اإلرش ن الجل الي م ت الح ي الوق ستخدمھا ف ي سی تراتیجیات الت االس
یم         د األدوات المناسبة لیق ضًا،وكذلك تحدی سة اإلرشادیة أی المسترشد،ومشكلتھ،وحسب متطلبات الجل

ستجیب            قد ف سی د كی ضًا تحدی ا، وأی رات المسترشد،واھتماماتھ،وخصائص شخصیتھ،وتفسیر نتائجھ
داف    د أھ ي تحدی ادیة،والمھارة ف سة اإلرش ي الجل داث ف سل األح ى تسل ة عل ع المحافظ سترشد م للم
سة                  اء الجل داف،ثم إنھ ذه األھ ق ھ ى تحقی شكلتھ،والتركیز عل للجلسة اإلرشادیة تناسب المسترشد،وم

  .یة في الوقت المناسب وبطریقة مناسبةاإلرشاد

  : Client Distressمحنة المسترشد   .ه 
ل              ع المسترشدین ذوى المشكالت الصعبة مث ى التعامل م ھ عل ي قدرت د ف ة المرش یم ثق وتتضمن تقی
ن            اني م سي،أو مسترشد یع ذاء جسدي،أو نف التعرض لموقف مؤلم،أو صدمة شدیدة،أو التعرض إلی

دیدة م  ة ش دید،أو درج ق ش ي    قل دیدة ف ة ش ھ رغب ضطرب،أو لدی ره م سترشد تفكی اب،أو م ن االكتئ
 . االنتحار،أو یعاني من تردد شدید وعدم القدرة على اتخاذ القرارات

 البحث   حدود
   :التالیة المحددات البحث حدود تتضمنت

شریة   الحدود -ا ع  تتضمنت   :الب دین  جمی ي   المرش سیین ف دارس  النف وبر      م ن أكت سادس م ة ال مدین
 مدارس في یعملون ممارسین  لإلرشاد النفسي ممن مرشد ومرشده) ١٥٢(عددھم  بلغ يوالذ

وبر       في جمیع والثانوي ،) اعدادي-ابتدائي(األساسي  التعلیم ن أكت سادس م دارس محافظة ال م
وبر            ن أكت سادس م شافیة بال ة االستك شترك  ، ویتدربون بصفة شبھ مستمرة في المدینة العلمی وی

دریبھم       ي ت ھ             الباحث ف ذه المدین ى ھ ا عل ان الباحث مشرفا عام ث ك صیفیة حی اء األجازة ال أثن
سین    دین النف ادیة للمرش ة واإلرش رامج اإلثرائی ع الب شائھا ووض ي إن ن ، وأسھم ف دربیھا م ومت

ا    ھ فیھ م أبحاث ذ معظ دین وینف ین والمرش الب والمعلم بة   . الط ق المناس ات التطبی وافر عین لت
   .والمتنوعة من كافة المحافظات

ذا البحث     :الموضوعیة  الحدود  -٢ اول ھ ة  تن ین  العالق ذات       ب ة ال ل المنتجة وفاعلی عادات العق
سي المدرسي،      د النف دى المرش ن   اإلرشادیة ل ي  األدوات خالل  وقیاسھما م ي  استخدمت  الت  ف

ا ، البحث  ل  كم دود  تتمث نھج  باستخدام  الموضوعیة  الح ي،  الوصفي  الم  واألدوات التحلیل
  .ومعالجتھا البحث بیانات اإلحصائیة لتحلیل لیبواألسا المناسبة،
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سادس     في الحالي البحث تم تطبیق : المكانیة الحدود -٣ ة ال یم بمدین المدینة العلمیة االستكشافیة للتعل
ان الباحث مشرفا     دورة تدریبیة من أكتوبر أثناء للمرشدین النفسین للتدریب في المدینة التي ك

ل وشمل     ن قب ا م دین المر البحث  علیھ ع    ش ي جمی سانیین ف ن      النف سادس م دارس محافظة ال م
  .أكتوبر من اإلبتدائى واإلعدادي والثانوي

 .م٢٠١٨ -٢٠١٧ للعام الدراسي في األجازة الصیفیة الحالي البحث تطبیق تم  :الزمانیة الحدود -٤
 : اإلطار النظري والدراسات السابقة

درات ال  ك الق ذي یمتل ي ال سي المدرس د النف ر  إن المرش ارات التفكی ك مھ ھ یمتل ط، فإن ة فق عقلی
اء       ھ أثن ي تواجھ شكالت الت ة للم ول المتنوع ى الحل ول إل ى الوص درة عل ذلك الق دة، وك صورة جی ب
ر متنوعة،          العملیة اإلرشادیة، ولكنھ قد ال یمیل إلى استخدام ما لدیھ من قدرات عقلیة ومھارات تفكی

یمیل إلى استخدام تلك القدرات من تلقاء ذاتھ بصورة  إال عندما یطلب منھ ذلك، وبمعنى آخر، أنھ ال      
ل، فباإلضافة         ك عادات العق مستمرة أو كنمط حیاة بالنسبة لھ،أما المرشد النفسي المدرسي الذي یمتل

ر      ة للتفكی ارات المتنوع ھ المھ ى امتالك ل      ،إل ضًا اإلرادة والمی ك أی ھ یمتل ة، إال أن درات العقلی والق
ة     الستخدام ھذه القدرات وال  ع مراحل العملی ي جمی مھارات العقلیة في جمیع أنشطة الحیاة الیومیة وف

شطة   ذه األن كل ھ ف ش ا اختل ا، مھم ر بھ ي یم ادیة الت شطة  (اإلرش سیطة أو أن شطة ب ت أن واء كان س
ل                      ة اإلرشادیة، ب اء العملی ط وأثن ت الحاجة فق ي وق د ف م یع ارات ل ك المھ معقدة،أي أن استخدامھ لتل

  . ط حیاة، حیث أن العادة یفعلھا الشخص دون عناءتخطى ذلك لیصبح نم
ن       ا كال م وقد تعددت تعریفات عادات العقل بتعدد التوجھات النظریة التي تناولتھا حیث عرفھ

ر ( د بك ابر، (،)٢٠٠٦محم ضیلة ج ي  ) ٢٠١٣ف یم الت ات والق ارات واالتجاھ ن المھ ة م ا مجموع أنھ
ي   تمكن الفرد من بناء تفضیالت من األداءات أو الس       ات الت لوكیات الذكیة بناَء على المثیرات والمنبھ

ھ              ارات متاحة أمام ن مجموعة خی ة أو اداء سلوك م ة ذھنی اء عملی یتعرض لھا بحیث تقوده إلى انتق
  .لمواجھة مشكلة ما أو قضیة أو تطبیق سلوك بفاعلیة والمداومة على ھذا النھج

ن    عادات العقل بأنھا اعتماد ال  ) ٢٠١٤،إیرك جنسن (ویعرف   ة م اط معین فرد على استخدام أنم
ث            ا، بحی األداء الذھني یوظف فیھ العملیات والمھارات الذھنیة عند مواجھة خبرة جدیدة أو موقف م

 .یحقق أفضل األداء وأكثرھا فاعلیة
ن             ) ٢٠١٥یوسف قطامي،    ( ھذا ویرى  ر م ن الكثی ة م ن تركیب ارة ع ل ھي عب أن عادات العق

یة،والمیولالمھارات،والمواقف،والتلمیحات ارب الماض ن  . ،والتج ط م ضل نم ا نف ي أنن ا تعن وأنھ
ف    األداءات الذھنیة على غیره في وقت معین كما أنھا تتضمن حساسیة نحو التلمیحات السیاقیة لموق

  .ما مما یوحي بأن ھذا الظرف ھو الوقت المناسب الذي یكون فیھا استخدام ھذا النمط مفیدا
ى   (Alfaro, 2014)،(Carignan, Steven 2012)ویؤكد كل من دل عل  على أن العادات العقلیة ت

رح ممارسة                   ل تقت د أن عادات العق لبیة، بی ال س ى أعم دل عل د ت ل ق أعمال منتجة إیجابیة وفى المقاب
ساعد      ا ت طرق خالبة لتوظیف التفكیر،والعادة یتم تعلمھا في وقت مبكر جدًا من حیاة الفرد، حیث أنھ

شطة الروتینی    ي إدارة األن ن       ف ى مجموعة م اج إل ة یحت ي البدای ا ف ا أن تعلمھ دة كم شطة المعق ة واألن
اه    ة االنتب ن عملی دءًا م ة ب ات المعرفی ة (Attention)العملی رار (Knowledge)،والمعرف ،والتك

(Repetition) والممارسة ،(Practice).  
سج خی (Costa & Kellick. 2000:2009)أما  ي كل    ، فیشبھا عادات العقل بالحبل الذي تن وطھ ف

ذا التصور ھي                ق ھ ل المنتجة وف إن عادات العق الي ف ھ؛ وبالت یوم حتى یصبح سمیكًا ویصعب قطع
ضیفا أن            ار وحل المشكالت، وی اج األفك ى إنت ود إل ة أن تق ي النھای عملیة تطوریة ذات تتابع یؤمل ف

ا  ى أنم رد إل ود الف ي تق الي فھ ًا، وبالت ات وقیم وًال واتجاھ ضمن می ل تت ادات العق ضیالت ع ن تف ط م
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مختلفة؛ ولذا فإن الباحث یرى أن المرشد النفسي سیكون انتقائیًا في تصرفاتھ العقلیة بناء على میولھ       
  .واتجاھاتھ وقیمھ

ا           شیر إلیھ ل المنتجة ی ادات العق ات لع ن التعریف ة مجموعة م ن  ;وثم  ,Costa & Kallick),كل م
2009) (Miller, Donna,2011) (Carignan Steven, 2012)نوردھا على النحو التالي :  
 . معرفة كیف تتصرف بذكاء عندما تكون ال تعرف اإلجابة -١
  . ھي نمط من األداءات الذكیة تقود المتعلم إلى أفعال إنتاجیة -٢
ساؤالت           -٣ ن المشكالت والت ة م اط معین ى أنم رد إل تتكون العادات العقلیة نتیجة الستجابة الف

ر      شرط أن تكون حلول المشكالت وإجابات الت   ى بحث واستقصاء وتفكی اج إل ساؤالت تحت
 . وتعمق

  .ھي عملیة تطویریة متتابعة تؤدى في النھایة إلى اإلنتاج واالبتكار -٤
سابقة   ، واالتجاھات، وتتكون العادات العقلیة المنتجة من عدد من المھارات     رات ال والقیم والخب

ستراتیجیات المعرفیة أطلق علیھا اسم والمیول،وتدعو العادات العقلیة إلى االلتزام بتنمیة عدد من اال        
ادات        – كما ھو معروف     –العادات العقلیة، والعادة     رد، إذ إن الع ھ الف د علی ت متكرر یعتم  شيء ثاب

نھج              ى سلوك متكرر وم ا إل ا وتحویلھ ى تنمیتھ ز عل العقلیة تستند لوجود ثوابت تربویة ینبغي التركی
ل   ومن ھذا المنطلق جاءت د.ثابت في حیاة المتعلم  ة مث عوت التربیة الحدیثة الن تكون العادات العقلی

د     سواك عن تعمال ال را او اس تیقاظ مبك ى االس رء عل اد الم ا یعت وم، فكم شرب والن ل وال ادات األك ع
ھ                  ن أعمال أي عمل م وم ب ل أن یق ة قب ى استعمال االستراتیجیات العقلی الوضوء، فینبغي أن یعتاد عل

  (Carignan Steven, 2012). ،)٢٠١٤،یوسف قطامى،أمیمة عمور(
ات    ارات واالتجاھ ة المھ ي مجموع ة ھ ة المنتج ادات العقلی بق إن الع ا س ث مم ستنتج الباح وی
ة،                  سلوكیات الذكی ن األداءات أو ال اء تفضیالت م ن بن سي المدرسي م د النف ن المرش والقیم التي تمك

اء       ى انتق وده إل ة أو أداء سلوك    بناء على المثیرات والمنبھات التي یتعرض لھا، بحیث تق ة ذھنی عملی
ة،          لوك بفاعلی ق س ضیة، أو تطبی ا، او ق شكلة م ة م ھ لمواجھ ة أمام ارات متاح ة خی ن مجموع م

  .والمداومة على ھذا النھج
ى   ) ٢٠١٤مارزانو وآخرون،(وقد صنف   ى وعي     (عادات العقل المنتجة إل ل، وعل تح العق منف

ك وق        ف      بتفكیرك، وتقوم فاعلیة أفعالك، وتدفع حدود معرفت ى نحو مكث دمج عل دراتك وتوسعھا، وتن
اول وسیون              في مھام حتى حین تكون اإلجابات أو الحلول غیر واضحة على نحو مباشر،وتوصل ب

(Paul & Seon, 2004     رة، وھى د ذا الخب ز المرش سعي  (إلى تحدید عدد من العادات العقلیة تمی ال
ساسیة للتغ   ة، والح ر تقلیدی ة غی ف بطریق ة المواق ة، ورؤی ب للدق ابرة، وتجن ة، والمث ة الراجع ذی

  ). االندفاعیة
ا      (Hyerle, 2004)وقد قام ھایرل  رع منھ سة، یتف سام رئی ة أق  بتقسیم العادات العقلیة إلى ثالث

الي    و الت ى النح ة عل ة الفرعی ادات العقلی ن الع دد م رح   (ع ارة ط ا مھ رع منھ ر، ویتف رائط التفكی خ
ا و   ارة م ة، ومھ ارات العاطفی ئلة، والمھ ةاألس ادات   -راء المعرف ا الع رع منھ ذھني ویتف صف ال  الع

رة      یع الخب تطالع وتوس ب االس ة، وح داع، والمرون ة، اإلب ا    -التالی رع منھ وم، ویتف ات الرس  منظم
ة         ابرة، والتنظیم، الضبط، والدق ا  )العادات العقلیة التالیة المث سم   ) ٢٠١٥یوسف قطامي،   (، أم د ق فق

ل    : (العادات العقلیة إلى أربعة أقسام، ھي     ي، والمی االنفتاح العقلي، والعدالة العقلیة، واالستقالل العقل
  .عادة فرعیة)٣٠(ویكونان ) إلى االستفسار أو االتجاه النقدي

ك     تا وكالی صنیف كوس ى ت ة عل ة الحالی دت الدراس  (Costa & Kallick, 2009)واعتم
صنیفات إقناع               ر الت ن أكث ذا التصنیف م ق     لعادات العقل المنتجة، إذ یعد ھ سیر وتطبی ي شرح وتف ًا ف
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ائج      ى نت ادھم عل سبب اعتم اد ؛ ب ة اإلرش ي عملی ي ف سي المدرس د النف ى المرش ة عل ادات العقلی الع
دراسات بحثیة أكثر من غیرھم من التطبیقات المتعددة التي سبقتھم،وقد توصال من خالل دراستھما        

ھا إلى أفعال إنتاجیة متمیزة وبتطبیقھا عادة عقلیة، تقود من امتلك) ١٦( إلى  –لنتائج األبحاث السابقة    
  .على النحو اآلتيعلى المرشدین النفسین تكون 

ابرة   .١ دون     :Persistingالمث ل بالمثابرة،المرش رتبط بالفع سین ی دین النف اح المرش  إن نج
الناجحون ھم الذین یواظبون وال یتراجعون وفى كل مرة یخفقون یعاودن المحاولة مرة أخري   

  . یضعون استراتیجیات بدیلة لمواجھة القضایا الصعبة واألمور الشائكةوھم أولئك الذین

التھور   .٢ تحكم ب ى       Managing Impulsivity :ال سین إل دین النف تالك المرش ي ام شیر إل  وی
ة        ة لمواجھ تراتیجیات محكم اء اس ى بن د عل ساعد المرش ذا ی صبر وھ أني وال ى الت درة عل الق

  .بتعاد عن التھور والتسرعالحقائق واستخدام البدائل المحتملة واال
اطف    .٣ تفھم وتع  Listening to Others With Understanding and اإلصغاء ب

Empathy:     غاء سترشدین اإلص یم الم ة تعل ن أھمی تحكم وتكم م وال ة الفھ غاء بدای د اإلص یع
ر        د والتفكی غاء الناق ن اإلص وا م ازاتھم لیتمكن م و انحی امھم وآرائھ ق أحك ى تعلی دریبھم عل لت

  .م فیما یقولونالمحك
ر   .٤ ة التفكی ل       Thinking Flexibilit:  مرون ن أصعب عادات العق ة م ر بمرون د التفكی یع

د            ي اعتم ة الت ى خالف الطریق ا عل ات بعینھ ویعني بالمرونة فن معالجة المرشد النفسي معلوم
ل        ي ح ة ف ر تقلیدی رق غی تخدام ط ى اس درة عل ي الق ة تعن ا فالمرون ي معالجتھ ابقا ف ا س علیھ

 .الت ومواجھة التحدیاتالمشك
ر  .٥ ي  التفكی ر   ف سي      :Thinking about Thinking التفكی د النف تالك المرش ي ام ل ف  وتتمث

 .القدرة على االنتباه واإلدراك واالسترجاع واالستبصار والتنظیم والتكامل
ة     .٦ اح من أجل الدق ي    : Striving for Accuracy and Precision الكف  إن الوصول إل

سین  الدقة في أعلي م    ستویاتھا من استراتیجیات التفكیر الناقد وھذا یتطلب تمكین المرشدین النف
من عادات العمل المستمر من أجل الوصول إلي معرفة محكمة تتصف بالدقة بعید عن التھور         

 .والتسرع
ساؤل وطرح المشكالت    .٧ م   : Questioning and Posing Problemالت ي فھ شیر إل وی

ن       أعمق المواقف من حیث التناقض   ك م ا وذل ة وتنظیمھ ات بدق د المعلوم ات القائمة بینھا ورص
 .خالل التساؤل وطرح المشكالت والقدرة على اإلدراك والتذكیر واالسترجاع

دة        .٨ رات الجدی ى الخب سابقة عل ة ال ق المعرف  Applying past Knowledge to تطبی
new Situations       ن أشكال دم م ا شكل مق ادة منھ ذكاء المرتبط    إن توظیف المعرفة واإلف ال

 .بعادات العقل
ة التواصل     Thinking Interdependently: التبادلي التفكیر .٩ ى أھمی تركز ھذه العادة عل

ز          ة وتعزی ذیب اللغ ي تھ ا ف ي دورا مھم سي المدرس د النف درة المرش ب مق ث تلع وي حی اللغ
دة المعرفی           شغل القاع ذي ی د ال ة ألي عمل ذي  خبراتھ المعرفیة وزیادة قدرتھ على التفكیر الناق

ات           ول والعمل ضمن مجموع الحیة الحل ار مى ص ار واختب ر األفك ى تبری درة عل ة والق فاعلی
 .والمساھمة في المھمة

ات  جمع .١٠ ل  البیان رتبط   Gathering data through all the senses:  الحواس  بك وت
ساب المع      ن االستراتیجیات الحسیة الكت ك   باستخدام المرشد النفسي المدرسي العدید م ة وذل رف

 .من خالل االنتباه واإلدراك والتذكر واالسترجاع
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صور  .١١ داع الت ة Creating and Imagination واإلب ة والممارس الل التجرب ن خ  فم
ال        والتعلیم یكمن أن یصبح المرشد النفسي قادرا على االبتكار واإلبداع من خالل توظیف الخی

 .والعمل على التجدید
ى     Taking Responsible Riskمواجھة المخاطر  .١٢ سي عل د النف وتشیر إلي قدرة المرش

 .تجریب طرق واسالیب وأفكار جدیدة لموجھة التحدي الذي تفرضھ عملیة حل المشكالت
ة  .١٣ دھاش ورھب تجابة بان   Responding with Wonderment and Aweاالس

صي واالھتم   رور والتق ار وس الم بانبھ ع الع ل م ى التواص سي عل د النف درة المرش ي بق ام وتعن
 .واالكتشاف وحب االستطالع

تعلم   .١٤ دائم لل تعداد ال دفLearning Continuously  االس اد     تھ ي إیج ادة إل ذه الع ھ
الل              ن خ ا م سھم ذاتی ى تطویر أنف ون عل ا ویعمل یم ذاتی شوقین للتعل ین مت سین خالق دین نف مرش

 .سھم ذاتیااالعتماد على قدراتھم وخبراتھم الذاتیة عند التواصل للمعلومة تجدھم یعززون أنف
وھي قدرة الفرد على تقدیم نماذج من السلوك التي   Finding Humor  استخدام الدعابة- ١٥

ارة                داع وإث ي اإلب دفعھا إل ة وت تدعوا إلي السرور والمتعة حیث وجد أن الدعابة تحرر الطاق
 .مھارات التفكیر عالیة المستوى

ة    - ١٦ اھم بوضوح ودق  with Clarity and Precision  Thinking and التفكیر والتف
Communicating         ي سي المدرس د النف ده المرش ا یری یل م ى توص درة عل ى الق وھ

ى               درة عل ع الق ة م ة دقیق ستخدمًا لغ ا أو شفویا م ان كتابی للمسترشدین بوضوح ودقة سواء أك
 .صنع قرارات أكثر شمولیة ودقة في المھام المختلفة

ادات      ویشیر الباحث إلى إن ھناك مجموعة من االفتراضات   ة ع دى الباحث لدراس ري ل شكلت األساس النظ
 : العقل لدى المرشد النفسي المدرسي وعالقتھا بفاعلیة الذات اإلرشادیة ؛ وھى

ا المحرك والموجھ              .١ ى إنھ ة عل درات العقلی ى الق سي إل نفس واإلرشاد النف نظرة علماء ال
ا وتع    ذات وتوجھھ ف ال ن خل ة تكم درات العقلی سلوك إذ ان الق ي لل ا األساس طیھ

د  (المعنى ین داألس (،)١٩٩٦،سناء حام رت  ،الب رین بی راھیم الحارثى  (، )٢٠١٤،جی ، إب
٢٠١٥.(  

 .اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة .٢
روفن فروشتان      .٣ ي ل دیل المعرف ذكاء    Roven Frusteinنظریة التع ا أن ال ي مفادھ  والت

وم بھ            ي یق دخالت الت ة والت و نتیجة التجرب ل ھ ًا ب ي    لیس شیئًا ثابت ؤثرون ف ا أشخاص م
رد  یط الف ن        . مح دیل ویمك ل للتع شيء قاب ذكاء ك دة لل رة جدی د نظ ذي یع ر ال األم

  .)٢٠١٥جابر عبد الحمید، (،(Carignan Steven, 2012)تنمیتھ
شر      ) Costa & Kallick (2009,نتائج دراسات .٤ ھ باستطاعة الب ى إن والتي توصلت إل

اتھم         م الفكري طوال حی ز أدائھ دى       . أن یواصلوا تعزی ذكاء ل ن أن یحول ال ا یمك وھو م
وفر یقظة             ة ت ة وعادات عقلی ى سلوكیات ذكی ب إل الفرد من كونھ قدرة عقلیة تحت الطل

 .دائمة للفرد تجاه مواطن القصور في التفكیر
ة     .٥ اءة عالی شغیلھا بكف ن ت ر یمك ة التفكی ل آل ر (، )(Miller, Donna. 2011العق أرث

   . )٢٠١٣،بینا كالیك، كوستا
د جمیعنا .٦ یوسف  (،(Carignan, Steven 2012) نمتلك العقل، ونستطیع إدارتھ كما نری

  ).٢٠١٥قطامي 
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ھ   .٧ ھ وتعدیل ا وإدارت ھ ذاتی ل، وتقییم ذاتي للعق ھ ال ة للتوجی درة الكافی دینا الق راھیم (ل اب
  ).٢٠١٥الحارثي، 

ذھن                   .٨ شغیل ال ى نتاجات ت دین للوصول إل دى المرش ل المنتجة ل ة عادات العق یمكن تنمی
 ).٢٠١٥یوسف قطامي (تھ بكفاءة عالیةوإدار

ل               .٩ ي ك ي األداء ف اءة ف ى كف ى أعل ارات للوصول إل یمكن تحدید مجموعة العادات والمھ
 ).٢٠٠٩،رندا عربیات(،)٢٠٠٨حجات عبداهللا (عادة یمتلكھا الفرد

ستطیع               .١٠ ل، ون ع العق ا م سي بتعاملن د النف دة للمرش نستطیع أن نضیف أیة عادات جدی
ة ال   ده بالطاق ى    أن نم ادیًا أعل ع أداًء إرش ة لنتوق امي   (ذھنی ف قط د (،)٢٠١٥یوس محم

 ).٢٠١٣،ھشام إبراھیم،السید
شكالت أو          .١١ ن الم اط م ى أنم تجابتھ إل ة اس رد نتیج دي الف ة ل ادات العقلی ون الع تتك

ث         ى بح اج إل ساؤالت تحت ات الت شكالت وإجاب ول الم ون حل رط أن تك ساؤالت، ش الت
 ).٢٠١٦،رانیا محمد، ھانم أحمد(واستقصاء وتفكیر وتعمق

شطة إرشادیة                .١٢ ة ضمن أن ادة الذھنی تالك الع ق ام یمكن تنظیم مواقف إرشادیة لتحقی
سي  ى،   (محددة للمرشد النف وضحى   ((Carignan, Steven 2012)) ١٩٩٨حسن عل

 ).٢٠١٣بنت حباب 
سي   .١٣ د النف دي المرش ة ل لوكیاتھا المختلف ل وس ادات العق تخدام ع ي اس ل ف ب التأم یج

 ). الباحث(ثیره، ومحاولة تعدیلھا للتقدم بھا نحو تطبیقات مستقبلیة لمعرفة مدى تأ
ال              .١٤ ى انتق درة عل ة اإلرشادیة، والق ة للمعرف تركز عادات العقل على النظرة التكاملی

أثر التعلم، وھى قابلة لالنتقال من المرشدین النفسین عبر فاعلیتھم الذاتیة اإلرشادیة إلى     
 ).٢٠١٥عباس محمود، (، ومن سیاق إلى أخرالمسترشدین والمرشدین األخریین

ى               .١٥ سیطة إل ارات الب ادات والمھ ن الع ة م ارات الذھنی ات والمھ یمكن االرتقاء بالعملی
دى       ة اإلرشادیة ل ارة إدارة العملی العادات والمھارات األكثر تعقید حتى الوصول إلى مھ

 .)٢٠١٤یوسف قطامي وأمیمة عمور،(،)١٩٩٢،إسماعیل الفقي(المرشد النفسي
فاعلیة الذات لیست مفھومًا كلیًا ینطبق على كل المواقف والمھام، بل ھي مجموعة     .١٦

ذات     ة ال إن فاعلی الي ف ر وبالت ال آلخ ن مج رد م دى الف ف ل د تختل ي ق ات الت ن التوقع م
اس  (تساعد في التنبؤ بأداء الفرد بشكل أفضل عندما یتم تقییمھا وفقًا لمجاالت محددة      عب

 ).٢٠١٥،محمود
ن     أن الفرد    .١٧ ى م ة ذات أعل ھ فاعلی الذي لدیھ عدد أكبر من المھارات سوف یكون لدی

ن                 ارات، ولك ذه المھ ن ھ ل م ارات أو مستوى أق ن المھ ل م اآلخرین الذین لدیھم عدد أق
رد          ا الف ي یمتلكھ ارات الت دد المھ یشیر باندورا إلى أن فاعلیة الذات المدركة ال ترتبط بع

ى أد  ارات      بل ترتبط بما یعتقد أنھ قادر عل ذه المھ ال باستخدام ھ ن األعم ھ م  :2008( ائ
38 Bandura,.(  

ایر  د ب راًرا   (Bayer, 2003)ویؤك رد م ھا الف ب أن یمارس ة یج ادات العقلی ى أن الع  عل
وتكراًرا، حتى تصبح جزء من طبیعتھ، وان أفضل طریقة الكتساب وتنمیة ھذه العادات ھي تقدیمھا         

  .  تمھیدیة بسیطة ثم تطبیقھا على مواقف أكثر تعقیًداإلى األفراد، وممارستھم لھا في مھمات
ا  د روت ي   ) (Rotta,2004وتؤك ساعد ف شطة ی الل األن ن خ ة م ادات العقلی ة الع ى أن تنمی عل

دة           ة جدی تنمیة المخزون المعرفي للفرد وإدارة أفكاره بفاعلیة وتدریبھ على تنظیم الموجودات بطریق
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  . لتنظیم المعارف الموجودة لحل المشكالتوالنظر إلى األشیاء بطریقة غیر مألوفة
د     وتعتبر اعتقادات فاعلیة الذات مظھرا ھاما لعملیة التفكیر ولعادات العقل التي یتبعھا الفرد عن

ذات    ة ال عاف فاعلی سبب إض ل ی ادات العق ة ع ال تنمی ة وأن إھم ة معین د،رانیا (أداءه لمھم انم أحم ھ
  ).٢٠١٦محمد، 

ن       ان عویضة،   ك(وفي ھذا السیاق یشیر كل م ن سعید،   (،)١٩٩٦ریم د  (، ، )٢٠٠٣سعد ب حام
ران،  اھر،) (٢٠٠٧زھ د م د،والتي  ) ٢٠١٥محم ي الجی سي المدرس د النف فات المرش ض ص ى بع إل

داع         ار واإلب ى االبتك درة عل دد، والق ي والمتع ذكاء العقل ى بال ا أن یتحل ا ومنھ ون علیھ ب ان یك یج
دوء،     والثبات االنفعالي، والمثابرة، واالتزان النفس     ي، والجدیة، والتعاطف، والشعور باآلخرین، والھ

 حسن  –وفھم المسترشد، وتقبلھ، وعدم التعصب لفكرة، أو رأي أو مبدأ خاص،اإلخالص في العمل   
سئولیة     –الخلق،وحسن التعامل مع الطالب      النفس   – تحمل الم ة ب صبر  – الثق ساعدة اآلخرین   – ال  م

رامھم  ل  –واحت ي التعام ة ف سن – المرون ت  ح تغالل الوق رین  –اس شاعر اآلخ ام بم ل – االھتم  تقب
ارات إجراء               ل مھ ارات مث ن المھ د م ن العدی تمكن م ھ یجب أن ی ا أن زمالء، كم التوجیھ والنقد من ال

ا  – مھارة تعدیل السلوك – التشخیص   –المقابلة اإلرشادیة     تطبیق االختبارات النفسیة وتفسیر نتائجھ
ع اآلخرین   –رة على اكتشاف مشكالت الطالب  القد– اإلنصات وحسن االستماع    –  حسن التعامل م

ة     . في المدرسة وتقدیم المشورة لھم     ادئ العام ھذا باإلضافة إلى التزام المرشد النفسي المدرسي بالمب
ة     . للمیثاق األخالقي للمشتغلین بعلم النفس في مصر      د بمثاب وھذه الصفات من وجھة نظر الباحث تع

شترك   م الم م األعظ ا  القاس ن ذاتھ م تك ل إن ل ادات العق ین ع دى  ، ب ادیة ل ذات اإلرش ة ال ین فاعلی وب
  .المرشد النفسي المدرسي

سي        د النف ذھن أن المرش ى ال ادر إل د یتب سي ق د النف ى المرش ذات عل ة ال ة فاعلی ق نظری وبتطبی
ن             ى م ة ذات أعل ھ فاعلی ون لدی ة المنتجة سوف یك ادات العقلی ن الع ر م  المدرسي الذي لدیھ عدد أكب

شیر               ن ی ارات، ولك ذه المھ ن ھ ل م ستوى أق ارات أو م ن المھ ل م دد أق دیھم ع ذین ل رین ال اآلخ
ا            ) Bandura,1997,38(باندورا ي یمتلكھ ارات الت إلى أن فاعلیة الذات المدركة ال ترتبط بعدد المھ

ارات              ذه المھ ال باستخدام ھ ن األعم ھ م ى أدائ ادر عل ھ ق ث أن حی . الفرد بل ترتبط بما یعتقد الفرد أن
ام               شكل مناسب للقی ا ب ا وتكاملھ ھناك فرق بین امتالك المھارات وبین االعتقاد في القدرة على دمجھ

  .بعمل جید
ارف             ین المع ة ب وھذا ما یوضحھ باندورا حین یذكر أن حاسة الفاعلیة لدى الفرد تتوسط العالق

ا تتوسط العالق   )Bandura,1982(والمھارات لدى الفرد وبین أدائھ     رد     ، أي أنھ ھ الف ا یعرف ین م ة ب
رد                ف سیقوم الف د كی ي تحدی سھم ف ا ت الي فإنھ ًال، وبالت ھ فع عن كیفیة أداء عمل معین وبین ما یقوم ب

  . بھذا العمل
دورا      رف بان سیاق یع ذا ال ي ھ دات    ) Bandura,2008:193(وف ا معتق ى أنھ ذات عل ة ال فاعلی

شطة الم          ن األن سلة م ذ سل ى      الفرد بشأن قدرتھ على تنظیم وتنفی ة،وبناء عل ة معین ة إلنجاز مھم طلوب
د     Larson et al) , (1992ذلك عرف دات المرش ا معتق ى أنھ  وزمالؤھا فاعلیة الذات اإلرشادیة عل

  .النفسي بشأن قدرتھ على القیام بدوره اإلرشادي وتوقعاتھ بشأن نجاح الموقف اإلرشادي
ى    " فاعلیة الذات على أنھا  (Sajjadi et al. ,2015, p.92)ویعرف ھ عل ي قدرت قوة اعتقاد الفرد ف

  "إكمال المھام والوصول لألھداف
د ،      (في حین یعرفھا     د الحمی ق        ) ٢٠١٥جابر عب ا یتعل سي فیم د النف دات المرش ا معتق ى أنھ عل

ة           ف العالجی ام المواق ى إتم ھ عل سي وقدرت اد النف ة اإلرش ددة لعملی شطة المتع ة األن ى تأدی ھ عل بقدرت
  .بكفاءة عالیة
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ة       (Khan et al. , 2015, p.118) ویشیر  رد الفعلی درة الف ى ق ط إل شیر فق إلى أن فاعلیة الذات ال ت
ام تحت أي               ذه المھ ى أداء ھ ھ عل ن قدرت ھ الشخصي ع ى إدراك على أداء المھام ولكن تشیر أیضا إل
ا          تعلم أو إنھ ظرف من الظروف ویمكن أن ینظر الى إن فاعلیة ذات على إنھا ثقة بالنفس تدفع الى ال

  م شخصي للفرد حول قدراتھ في أداء مھمة معینة بنجاححك
  : نظریة فاعلیة الذات

دورا    د صاغ بان ن     ) Bandura,1977:1997(لق ا م شرین عام اج لع ذات كنت ة ال وم فاعلی مفھ
أثیر           اك تفاعل وت ي أن ھن ذي یعن ة وال ة التبادلی دأ الحتمی الل عرضھ لمب ن خ سیكولوجي م البحث ال

ة    ل البیئ ین عوام ادل ب ل      متب ى عام ذات إل ة ال شیر فاعلی ار ت ذا اإلط ي ھ سلوك، وف شخص وال وال
ذا           ائج ھ أثر بنت ا تت ا أنھ الشخص ولھذا العامل أثر قوى في السلوك وإن لم یكن المحدد الوحید لھ، كم

  . السلوك وكذلك تتأثر بالبیئة المحیطة بالفرد
ھ      وفي ضوء ذلك فإن فاعلیة الذات تمثل عملیة معرفیة دینامیة یتناول       ا لدی ا م ن خاللھ رد م الف

ى                م عل ك یحك ي ضوء ذل ن إجراءات وف ة م ام المطلوب ذ المھ ھ تنفی ا یتطلب من معارف ومھارات وم
  . قدرتھ على أداء ھذه المھام

ارة         ومن ھنا یوضح الباحث إلى أن األداء الفعال ال یمكن أن یتم من خالل توفر المعرفة والمھ
ل      ط ب دین         فقط أو توفر فاعلیة ذات مرتفعة فق ضًا، فالمرش ًا أی ساقھما مع ًا وات ا مع ن توافرھم د م  ال ب

الذین لدیھم مستوى منخفض من فاعلیة الذات مع وجود ارتفاع فعلي في المھارة یعانون من الشعور   
ل           ا، ولع ى إنجازھ درتھم عل م ق ا رغ بالنقص وضعف الثقة بالنفس والتردد في قبول المھام والقیام بھ

ف أداء    ذلك یفسر لنا لماذا یأتي   اذا یختل ات ولم  أداء بعض المرشدین أقل مما یمتلكونھ فعًال من إمكان
ن وقت آلخر أو             سھ م رد نف اوت أداء الف اذا یتف شابھة أو لم ارات مت األفراد الذین لدیھم إمكانات ومھ

  . من مجال آلخر
ضا     دركات    ) Bandura,1989(وفي ھذا السیاق یوضح  باندورا  أی دیھم م ذین ل راد ال  أن األف

دیھم              ذات ل ة ال فاعلیة مرتفعة مع نقص فعلي في مھاراتھم ویتصرفون وفق إحساسھم بمستوى فاعلی
  ..فإن ذلك سیؤدي إلى نتائج غیر مرغوبة

ده لنت وزمالؤه     ة     ) Lent et al 107 :2003,(وھذا أیضًا ما یؤك ى أن فاعلی شیروا إل حین ی
ذي         رد ال ة وأن الف ارات الفعلی ن المھ دیًال ع ھ       الذات لیست ب دات فاعلیت یم معتق ھ ویق یم قدرات سئ تقی  ی

  . بشكل غیر واقعي فإنھ یضطلع بمھام لم یستعد لھا جیدًا مما یؤدى إلى نتائج سالبة
  : ھذا ویمیز باندورا بین ثالثة جوانب لمعتقدات فاعلیة الذات وھى

ب ت      : Levelالمستوى   -١ ذ  ویشمل تقییم مدى ثقة الفرد في قدراتھ ومھاراتھ في مقابل مطال نفی
ھ   . المھمة والتي تمثل مستویات مختلفة من صعوبة المھام  ي قدرت أي تقییم معتقدات الفرد ف

ستویات       ى م ب عل ین والتغل دان مع ام داخل می ن المھ ستویات المتدرجة م از الم ى إنج عل
  . متدرجة من التحدیات التي تعوق نجاح األداء في األنشطة المطلوب تنفیذھا

ة  -٢ ش: Generalityالعمومی رد أن     وت د الف ي یعتق ام الت شطة والمھ دى األن ساع م ى ات یر إل
بإمكانھ أدائھا تحت مختلف الظروف، وتتراوح بین مدى متسع من األنشطة ومدى محدود      

  .من األنشطة
ة      : Strengthالقوة أو الشدة    -٣ ى أداء المھم رد عل درة الف اد بق وتشیر إلى قوة أو عمق االعتق

  ).Bandura,1997:42-43( قویة وثقة ضعیفةالمطلوب تنفیذھا، وتتراوح بین ثقة
م         ة إذا ت ل المنتج ادات العق ع ع داخل م بعض بالت ضھا ال ل بع ب تكم ذه الجوان ظ أن ھ ونالح



     

 ٤٥٠  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                               التربیةفي العلميمجلة البحث   

د،حیث         دى المرش ذات ل ة ال دات فاعلی یم معتق د تقی ك عن ي وذل سي المدرس د النف ى المرش ا عل تطبیقھ
ي       یمكن القول أنھ في المستوى یتم قیاس الفاعلیة الذاتیة بشك  د ف ة المرش د ثق ن خالل تحدی ل رأسي م

شكل        ة ب اس الفاعلی تم بقی قدرتھ على إنجاز مھام متدرجة في الصعوبة في مجال ما،وفي العمومیة نھ
ام متنوعة                       ام بمھ ى القی ھ عل ي قدرت د ف ق المرش ي یث م المجاالت الت ى ك ز عل ن خالل التركی أفقي م

اد  ق االعتق ى عم ز عل تم التركی شدة فی ي ال ا ف افیھا،أم ة بھ ة أو القناع ي الثق د ( ف حام
  ). ٢٠٠٧،٢٠٠٣،زھران

ي         ة ف وفي ھذا السیاق یرى الباحث أن المرشدین النفسین ذوى فاعلیة الذات اإلرشادیة المرتفع
دًا                ذلون جھ م یب ا أنھ ذا المجال، كم ي ھ دًما ف ر تق مجال ما یسعون نحو تطویر واكتساب مھارات أكث

امھم اإلرشادیة ف          ام بمھ ًا        أكبر في القی دافًا محددة،ویضعون خطط سھم أھ ي المدرسة ویضعون ألنف
ل           ي ح ابرة ف رارات والمث اذ الق ى اتخ درة عل دیھم الق داف،ویلتزمون بتنفیذھا،ول ذه األھ ق ھ لتحقی
د             ودھم عن دى یجب مواجھتھ،ویضاعفون جھ ا تح ى أنھ المشكالت،وینظرون إلى المھام الصعبة عل

 الفشل ھو عدم كفایة الجھد المبذول،ویواجھون الضغوط مواجھة الفشل، أو العوائق ویرون أن سبب 
والتھدیدات المحتملة بالثقة في إمكانیة مواجھتھا، وعلى العكس من ذلك فإن المرشدین ذوى الفاعلیة       
وحھم     دراتھم،كما أن طم اوز ق ا تتج رون أنھ ي ی ام الت ات والمھ ون المواقف،والبیئ ضة یتجنب المنخف

ق      زامھم بتحقی ون        منخفض،ویكون الت إنھم یمعن ف شاقة ف دافھم ضعیف،وعندما یتعرضون لمواق أھ
ا تضعف              ام، كم ذ المھ ة تنفی ي كیفی ر ف النظر في نقائصھم الشخصیة وصعوبة المھمة بدًال من التفكی

صعوبات        ة ال د مواجھ سرعة عن ون ب ل جھودھم،ویتوقف تھم وتق ران   (دافعی د زھ وزي ، حام ف
  .)٢٠٠٧،إلیاس

ق     ) (Bandura, 2001: 5 ولذلك یشیر باندورا  ًا ینطب ًا كلی ست مفھوم إلى ان فاعلیة الذات لی
على كل المواقف والمھام، بل ھي مجموعة من التوقعات التي قد تختلف لدى الفرد من مجال آلخر         
ًا لمجاالت        ا وفق تم تقییمھ دما ی وبالتالي فإن فاعلیة الذات تساعد في التنبؤ بأداء الفرد بشكل أفضل عن

  . محددة
ي مجال اإلرشاد            وقد زاد اال   دورا ف ذات لبان ة ال ة فاعلی ق نظری ھتمام في اآلونة األخیرة بتطبی

ھ                ى أدائ ادر عل ھ ق سي أن د النف د المرش ا یعتق ى م شیر إل النفسي، وإذا كانت فاعلیة الذات اإلرشادیة ت
دى    ارات ل ة والمھ ین المعرف ة ب ط العالق ذلك تتوس ا ب ارات فإنھ ارف ومھ ن مع ھ م ا لدی تخدام م باس

  . رشد النفسي وعادتھ العقلیة المنتجة من جانب وبین أدائھ من جانب آخرالم
ز،    (، )٢٠١٥سھیر كامل،   ( وقد أشار العدید من الباحثین     د العزی د عب ة   ) ٢٠١٥حام ى أھمی إل

ث یوضحون              ة المحیطة، حی ا بالبیئ ذلك تأثرھ سي وك د النف د أداء المرش ي تحدی ذات ف ة ال دور فاعلی
ن        أھمیة توافر معتقدات فا  ك م ي وذل ھ الفعل ى أدائ ك عل أثیر ذل علیة ذات قویة لدى المرشد النفسي وت

  : خالل ما یلي
ع             - ا م سعى لتحقیقھ سة اإلرشادیة وی یضع المرشد النفسي ذي الفعالیة المرتفعة أھدافًا محددة للجل

  . المسترشد
  . م فیھكما أنھ یدرك القلق على أنھ بمثابة تحدي أكثر من كونھ ضعف وبالتالي یمكن التحك -

  . یتصف أدائھ بالفعالیة من خالل تكامل العدید من المھارات -

ي      - ثًال ف ادي متم ھ اإلرش ة ألدائ اھر المختلف ى المظ سي عل د النف دى المرش ذات ل ة ال ؤثر فاعلی ت
دار          دد مق ا تح ا أنھ ادیة، كم سة اإلرش اء الجل سلوكیة أثن ة وال ة واالنفعالی تجاباتھ المعرفی اس

ھ     والجھد الذي ی ، المثابرة ى استخدام معارف ھ عل بذلھ في مواجھة مقاومة المسترشد ومدى قدرت
 . ,Larson et al) ,(Lent et al,2003 )(1992ومھاراتھ وتنسیقھا وتكاملھا معًا
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دیھم      وعلى العكس من ذلك فإن المرشدین ذوي المستویات غیر الكافیة من فاعلیة الذات لیس ل
دیھم   استعداد لبذل المزید من الجھد من أجل تحس       ین أدائھم ویفتقدون الثقة في مھاراتھم اإلرشادیة ول

 . قناعات ضعیفة بشأن قدرتھم على التأثیر على المسترشد

 إلى أنھ ال یجب التبسیط أكثر )Heppner et al 402 :1998,(ولكن تنبھ ھبنر وزمالؤه
الً           ث أن ك ًا حی ة ھو األفضل دائم ة ذات مرتفع ل أو   من الالزم فنقول أن مجرد توفر فاعلی ن التقلی  م

سي المدرسي ونتیجة      المغاالة في تقدیر مستوى الفاعلیة لھ تأثیر غیر مرغوب على أداء المرشد النف
  . عملیة اإلرشاد وخاصة إذا كانت ال تتناسب مع مستوى مھاراتھ الفعلي

ن         ًال م وفر ك رورة ت صوص ض دورا بخ ھ بان ار إلی بق وأش ا س ع م ق م ك یتف ظ أن ذل ونالح
ف          المعارف وال  ل المواق ي ك بًا ف رد مناس مھارات الضروریة وفاعلیة الذات المرتفعة لیصبح أداء الف

احثین    ن الب د م ي العدی ذلك یوص داهللا، (ول ات عب اب،  (، )٢٠٠٨حج ت حب حى بن ) ٢٠١٣وض
رامج            ن خالل ب دین م راد والمرش بضرورة رفع مستویات فاعلیة الذات لدى التالمیذ والطالب واألف

ى         التدریب القائمة عل   ي التعرف عل دیھم ف ذات ل ة ال اس فاعلی ى عادات العقل،وكذلك االستفادة من قی
ي            ضًا ف ا أی تفادة منھ دریبھم واالس د ت ا عن ز علیھ الجوانب التي یظھرون بعض الضعف فیھا والتركی

  . التنبؤ بأدائھم
  : مصادر فاعلیة الذات

  : مصادر رئیسیة وھيتكتسب معتقدات فاعلیة الذات وكذلك تنمي أو تضعف من خالل أربعة 

  :Performance Accomplishmentsاإلنجازات األدائیة ) أ(
ة               ة الذاتی ة للفعالی وین حاسة قوی م مصدر لتك ذات وأھ وتعد أكثر المصادر تأثیرًا على فعالیة ال
ة                    ة فعلی ھ أدل دم ل ا تق الي فإنھ رد بالفعل وبالت ا الف ي مر بھ تمكن الت رات ال ى خب د عل وذلك ألنھا تعتم

   )Bandura1982: 126(. ة على إمكانیة تحقیقھ للنجاح عند أدائھ للمھمةحقیقی
ویر      ي تط ك ف تخدام ذل سابق واس ھ ال ائج أدائ سیر نت رد بتف ام الف ى قی صدر عل ذا الم د ھ ویعتم

  .معتقداتھ بشأن قدرتھ على المشاركة في المھام واألنشطة التالیة
  : تیة على المحددات التالیةویتوقف تأثیر ھذا المصدر على مدركات الفاعلیة الذا

   .فكرة الفرد المسبقة عن إمكاناتھ وقدراتھ -

ا زاد شعوره       - إدراك الفرد لصعوبة المھمة، فكلما كان إنجاز الفرد لمھام أكثر صعوبة كلم
  . بالفعالیة الذاتیة

د                - رد عن ا الف ي یتلقاھ ة الت ساعدة الخارجی م الم ا زاد حج ة، فكلم ساعدات الخارجی حجم الم
 . مھمة كلما قل شعوره بالفعالیة الذاتیةأدائھ لل

م الظروف                - ًا رغ ون إنجازًا ملموس ذین یحقق األفراد ال ا األداء، ف تم خاللھ ي ی الظروف الت
 . الصعبة یكون إحساسھم بالفعالیة الذاتیة أقوى

 . الجھد الذاتي الذي بذلھ الفرد في تنفیذ المھمة -

رات  - رار خب شل، فتك اح أو الف سابقة للنج رات ال ام  الخب ن المھ ع م دى واس ر م  النجاح عب
 . واألنشطة یدعم الشعور بارتفاع مستوى الفعالیة الذاتیة

القیمة المدركة إلنجاز العمل وكذلك تقدیر األشخاص المھمین في حیاه الفرد لقیمة ھذا  -
   (Sajjadi et al. ,2015, p.92)العمل
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اء ح           ى بن ؤدى إل أن النجاحات المتكررة ت ول ب ن الق رد      أي أنھ یمك اءة الف ي كف ة ف وي وثق س ق
رات                ا خب ھ، أم ن قدرات یًال م ى قل وخاصة عندما ینجح الفرد في إنجاز المھام التي تتطلب قدرات أعل
ى                  ھ إل ي فعالیت رد ف ة الف اء ثق ب إعادة بن ة تتطل ذه الحال ي ھ س وف ذا الح شل المتكررة فتضعف ھ الف

  .  على جھد ذاتيممارسة الفرد لخبرات النجاح والتغلب على العقبات اعتمادًا
ونالحظ أن ھذا المصدر لفاعلیة الذات یؤید نتائج العدید من الدراسات التي أظھرت أن فعالیة الذات 

لدى المرشد النفسي تزید من خالل اكتسابھ المزید من الخبرة وتعاملھ مع نوعیات متعددة من 
توقف على نوع وجھة ویمكن أن نضیف أن تأثیر ھذا المصدر على فاعلیة الذات ی.المسترشدین

الضبط لدى الفرد،حیث أنھ إذا كان الفرد لدیھ توجھ داخلي ویرجع نجاحھ في القیام بالمھام المطلوبة 
–إلى ما بذلھ من جھد وما یمتلكھ من قدرات ومھارات وما لدیھ من إمكانات فان تأثیر ھذا المصدر 

 قد ال یتحقق ذلك التأثیر بنفس  علي فاعلیتھ الذاتیة یكون واضحًا،في حین- وھو خبرات التمكن
   (Sajjadi et al. ,2015, p.92)الدرجة إذا كان الفرد من ذوي التوجھ الخارجي

   :Vicarious Experiencesالخبرات البدیلة ) ب (
ویقصد بھا مالحظة الفرد لآلخرین وھم یؤدون عمًال ما بنجاح مما قد یزید من توقعات الفعالیة لدى 

ى أداء مثل ھذا العمل وبالعكس فإن مشاھدة الفرد لنموذج یفشل في القیام بعمل ما الفرد في قدرتھ عل
رغم أنھ یبذل جھدًا مرتفعًا قد یضعف معتقدات الفعالیة لدى الفرد بشأن قدرتھ على أداء مثل ھذا 

  .(Khan et al. , 2015, p.118)العمل 
أثیر ھذا المصدر على فعالیة إلى أنھ بالرغم من أن ت) Pajares،Pajares (1996:2002ویشیر

الذات أضعف من تأثیر المصدر السابق العتماده على التأثیر من خالل أداء اآلخرین إال أنھ عندما 
یكون الفرد غیر متأكد بشأن قدراتھ أو لدیھ خبرة سابقة محدودة في مجال معین فإنھ یصبح أكثر 

  .حساسیة للتأثر بھذا المصدر
حین یشیر أن ھذا المصدر ھام لزیادة معتقدات ) kincade (309 :2015وھذا ما یؤكده كینكید 

الفاعلیة لدى المرشد النفسي المبتدئ، حیث أنھ عندما یشاھد اآلخرین وھم یؤدون المھارات 
اإلرشادیة بنجاح أو یشاھد فیلمًا یتناول العملیة اإلرشادیة فإنھ یشعر بمزید من الثقة فیما یتعلق 

وترجع أھمیة الخبرة البدیلة في . قة مناسبة أثناء الجلسة اإلرشادیةبقدرتھ على التصرف بطری
التأثیر على فعالیة الذات لدى الفرد إلى أنھا توفر لھ معلومات عن طبیعة المھمة وتزوده 

باستراتیجیات یمكن استخدامھا للتعامل مع الصعوبات والمواقف الطارئة التي قد یواجھھا وتنقل لھ 
  . الخبرةمزیدًا من المعرفة و

ویتوقف تأثیر ھذا المصدر على فاعلیة الذات على إدراك الفرد لمدى التشابھ بین صفاتھ وقدراتھ 
وبین صفات وقدرات النموذج، فكلما زاد ھذا التشابھ زاد تأثیر ھذا المصدر العتقاد الفرد أن 

إذا أدرك الفرد أنھ النموذج الذي یشاھده یمثل قدراتھ ھو فیصبح النموذج أكثر إقناعًا للفرد، أما 
مختلف بدرجة كبیرة عن النموذج فإن تأثیر ھذا المصدر على فعالیة الذات لدیھ یصبح محدودًا 

للغایة ألن الفرد في ھذه الحالة سوف ینسب نجاح أو فشل النموذج إلى صفات غیر موجودة لدیھ 
1991: 159) Bandura, .(  

  :Verbal Persuasionاإلقناع اللفظي ) ج(
أحد مصادر فاعلیة الذات حیث یتم دفع الفرد إلى االعتقاد بأنھ قادر على النجاح في موقف ما ویمثل 

، أو في القیام بأداء عمل ما وذلك من خالل إقناعھ بأن لدیھ القدرات التي تؤھلھ للقیام بھذا العمل
 أنھ یحقق أفضل ورغم أن اإلقناع اللفظي یعد مصدرًا محدودًا من حیث التأثیر على فاعلیة الذات إال
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نتائجھ في زیادة معتقدات الفعالیة إذا تم إقناع الفرد بشكل واقعي وبطریقة منطقیة أنھ یستطیع إنجاز 
  . المھمة إذا حاول بذل المزید من الجھد

ویتفق ذلك مع نتائج العدید من الدراسات التي أظھرت أھمیة ھذا اإلقناع اللفظي في التأثیر على 
 Daniels & Larson,2001; Durham,2005)( (Sajjadi etمرشد النفسيفاعلیة الذات لدى ال

al. ,2015),.  

  :Physiological and Emotional Stateالحالة الفسیولوجیة واالنفعالیة ) د(
تؤثر الحالة الفسیولوجیة واالنفعالیة والوجدانیة على معتقدات فعالیة الذات لدى الفرد وكذلك تؤثر 

عقلیة المعرفیة لدیھ، فھي تؤثر على تفسیره وإدراكھ لألحداث وعلى على مختلف الوظائف ال
  ). Bandura ،127 :1982(األحكام التي یصدرھا

وكل من المواقف الضاغطة والشاقة واإلجھاد واالنفعال الشدید تحدث استثارة انفعالیة قد تؤثر على 
واقف باعتباره دلیًال على أن أدائھ توقعات الفعالیة لدى الفرد خاصة إذا أدرك الفرد قلقھ في ھذه الم

  ). Bandura,1994(غیر كاٍف 
وتظھر ھذه االستثارة االنفعالیة في المواقف الصعبة التي تتطلب مجھودًا كبیرًا أو تعتمد على تقییم 
  . قدرات الفرد مما قد یؤدى إلى درجة مرتفعة من القلق والذي یرتبط بعالقة عكسیة مع فعالیة الذات

والتي أظھرت ) Kocareck,2002(كده نتائج العدید من الدراسات مثل دراسة كوكارك وھذا ما تؤ
  . أن القلق لھ تأثیر سلبي على فاعلیة الذات اإلرشادیة

 أن تأثیر االستثارة االنفعالیة على  ,(Sajjadi et al. ,2015) )٢٠١٥، جابر عبد الحمید(ویضیف 
  :فاعلیة الذات یتوقف على بعض العوامل ومنھا

ة     : مستوى االستثارة  .١ فقد ترتبط االستثارة االنفعالیة في بعض المواقف بزیادة مستوى الفعالی
  . الذاتیة

ن          : الدافعیة المدركة لالستثارة   .٢ د م ھ یزی ق أمر طبیعي فإن رد أن الخوف والقل إذا أدرك الف ف
اص          ى إنق ة إل تثارة االنفعالی ل االس ات  فعالیتھ ولكن في حالة الخوف والقلق الشدید تمی توقع

  . الفعالیة الذاتیة
ة   .٣ ة المھم ب أن     : طبیع سیطة ویغل ال الب اجح لألعم ام الن سر اإلتم د تی ة ق تثارة االنفعالی فاالس

  .تعطل أداء األنشطة المعقدة
سیولوجیة            ة الف شیط الحال وبناء على ذلك فإنھ یمكن زیادة مدركات الفاعلیة الذاتیة من خالل تن

 .  أو النزعات والمیول االنفعالیة السالبةللفرد وكذلك تخفیض مستویات الضغوط
 :توقعات الفاعلیة وتوقعات النتائج

 : في نظریتھ بین نوعین من التوقعات وھما) Bandura,1986 P: 391(یمیز باندورا 
ى أداء     : Efficacy Expectationsتوقعات الفاعلیة  -١ ھ عل ي قدرت رد ف ویقصد بھا اعتقاد الف

  . سلوكیات معینة
ة     :  Outcome Expectationsئجتوقعات النتا -٢ أن سلوكیات معین رد ب ویقصد بھا اعتقاد الف

ع أن          ائج المتوق شأن النت رد ب دات الف ام ومعتق ة أو أحك ائج ھام ى نت تؤدي إل ا س م تأدیتھ إذا ت
  . یحدثھا سلوك ماأو معتقدات الفرد بأن سلوك ما سیحقق نتیجة معینة

سي  وإذا طبقنا ذلك في مجال اإلرشاد النفسي فإنھ        یقصد بتوقعات الفاعلیة معتقدات المرشد النف
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اد                ا اعتق ائج فیقصد بھ ات النت ا توقع شكلتھ، أم ع م بشأن قدرتھ على االستجابة للمسترشد والتعامل م
  . المرشد النفسي أن تدخالتھ اإلرشادیة ستؤدى إلى إحداث التغییرات المرجوة لدى المسترشد

  )١-٢(شكل رقم 
  لیة وتوقعات النتائجالعالقة بین توقعات الفاع

  
  

  
  
  
  
  

ا                 دى توافرھ ل المنتجة وم اد عادات العق ومن ھنا یمكن القول أن توقعات الفاعلیة قد تتعلق بأبع
  .لدى المرشد النفسي

  : لدى المرشد النفسيعادات العقل المنتجة كمنبئ بفاعلیة الذات اإلرشادیة

ن    رح كال م ة   (Bandura 1996; Lanneli 2000; Kocareck,2002) اقت ة فاعلی  نظری
ذلك    ھ وب ھ وتعدیل اظ ب سلوك واالحتف ساب ال تم اكت ف ی سیر كی ي تف ساعد ف ة ت ة معرفی ذات كنظری ال

د          ، یصبح أداء الفرد العقلي    ائج العدی ع نت ك م ق ذل وسلوكھ دالة في توقعات الفاعلیة الذاتیة لدیھ، ویتف
ذات  من الدراسات التي أظھرت ارتباط األداء وعادات العقل بفاع         لیة الذات وأن الفروق في فاعلیة ال

االت        ن المج د م ي العدی راد ف ي أداء األف این ف ن التب ر م در كبی ي ق سبب ف  ,Mikinski)تت
2000)،(Lannelli, 1993)،)٢٠١٣،فضیلة جابر.(  

ادیة ، وبالتالي یمكن أن یجتھد الباحث     أو ، ویفسر كیف تؤثر عادات العقل المنتجة على فاعلیة الذات اإلرش
  . كفاءة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي من خالل ھذه النقاطعلى

ام          .أ  ى القی سیین عل دین النف ارات المرش ي اختی ذات ف ة ال ى فاعلی ل المنتجة عل ؤثر عادات العق ت
االت           ي المج شاركة ف ى الم سیین إل دین النف ل المرش ث یمی ھ، حی ام ب دم القی ا أو ع سلوك م ب

شع     ون         واألنشطة والقیام بالمھام التي ی ا ویتجنب ام بھ ى القی درتھم عل اءتھم وق ي كف ة ف رون بالثق
تلك المھام التي یفتقدون الثقة في قدرتھم على إنجازھا،حیث أنھ بدون أن یدرك المرشد النفسي  
ل           ام بمث ع ضعیف للقی ھ داف ھ یصبح لدی أن أدائھ لعمل ما سوف یؤدى إلى النتائج المرغوبة فإن

ل ال   . ھذا العمل   ي         أي أن عادات العق ذات، فعل ة ال رد مستوى فاعلی ا أداء الف دد جزئی منتجة تح
 . أساسھا یتخذ المرشد قراره بالقیام بمھمة معینة أو عدم القیام بھا

د                   .ب  ي تحدی سي ف د النف دى المرش ذات اإلرشادیة ل ة ال تساعد عادات العقل المنتجة المنتجة فاعلی
ق        مقدار الجھد الذي یبذلھ في القیام بالمھمة وكذلك تحدید م   ن عوائ د یواجھ م ا ق م م ھ رغ ثابرت

  .وصعوبات وتحدید مدى مرونتھ في مواجھة المواقف غیر المواتیة
ام          ي المھ ر ف فالمرشدین الذین لدیھم إدراكات مرتفعة بقوة فاعلیتھم الذاتیة یبذلون جھودًا أكب

ت حاسة             ا كان ھ كلم ا أن شاط، كم ى للن دالت أعل ة  التي یقومون بھا ویحتفظون لمدة أطول بمع  الفاعلی
  . لدى الفرد مرتفعة كلما كانت مثابرتھ أعلى مما یؤدي إلى ارتفاع مستوى األداء

 Outcomeالنتائج  Personالشخص 

 توقعات النتائج

Outcome Expectations 

 Behaviorالسلوك 

  الفاعلیةقعاتتو

Efficacy Expectations 



     

 ٤٥٥  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                               التربیةفي العلميمجلة البحث   

دورا       : تأثیرھا على نمط التفكیر     .ج  شیر بان ث ی ین      ). Bandura,1986(حی ة ب اك عالق ى أن ھن إل
رد       دى الف فاعلیة الذات ونمط التفكیر لدى الفرد، حیث تحدد فاعلیة الذات إذا كان نمط التفكیر ل

  . اعد للذات أو معوق لھامس
فالمرشدین النفسیین ذوي معتقدات الفاعلیة الذاتیة اإلرشادیة المرتفعة في مجال ما یعتبرون         
ل             ن أج ة م ة منظم رون بطریق ا ویفك دیات یجب مواجھتھ ة تح ال بمثاب ذا المج ي ھ ام الصعبة ف المھ

ا   ا، كم ب تجنبھ دات یج اطر أو تھدی ا مخ ن اعتبارھ دًال م ا ب ب علیھ ا التغل ي بم ام فعل دیھم اھتم  أن ل
ا          ن أجل تحقیقھ ودھم م ذلون قصارى جھ ددة ویب یقومون بھ من أنشطة ویضعون ألنفسھم أھدافًا مح
ویضاعفون جھودھم عند مواجھة الفشل ویستردون ثقتھم سریعًا بعد خبرات الفشل ویرون أن سببھا    

سع   صة وی ارات الناق ة والمھ ذول أو المعرف د المب ة الجھ دم كفای و ع سابھا ھ ون الكت
)Bandura,1989: 730(            اءة ى كف وا عل ى حل المشكالت ویكون درتھم عل ي ق ون ف م یثق ا أنھ ، كم

رارات   اذ الق ب اتخ ي تتطل دة الت ف المعق ي المواق ي ف رھم التحلیل ي تفكی ة ف  (38 :2000,عالی
Cervone.(  

ودھم ویتراجعون سر              ل جھ ة المنخفضة تق األفراد ذوي الفاعلی ك ف ن ذل س م یعًا وعلى العك
رھم               ى تفكی ؤثر عل تھم وی ق یضعف دافعی ر المقل عند مواجھة العوائق عالوة على أن مثل ھذا التفكی
ور              ي أم ر ف ى التفكی د إل شكل جی ام ب شطة والمھ ة األن التحلیلي عن طریق نقل انتباھھم من كیفیة تأدی

القصور  ، وھذا التركیز على مواطن الضعف و (Sajjadi et al. ,2015)تتعلق بعجزھم الشخصي
الي                  ة وبالت دم الواقعی ة وع ھ للمشكالت یتصف بالمبالغ اءة یجعل تقییم دم الكف لدى الفرد وشعوره بع

  .یفشل في توجیھ االھتمام الكافي للمھمة التي یقوم بھا
وبجانب ذلك فإن فاعلیة الذات تساعد في تحدید ردود األفعال االنفعالیة لدى الفرد مثل 

 لدى الفرد عند التعامل مع معطیات البیئة المحیطة، ففاعلیة الذات مقدار الضغوط والقلق والتوتر
المرتفعة تساعد الفرد في االلتزام بالھدوء عند القیام بالمھام الصعبة مما یساعده في مواجھة 
الصعوبات وبالتالي یقل مقدار الضغوط والتوتر الذي یتعرض لھ، أما الفرد ذي الفعالیة المنخفضة 

 مما ھي علیھ بالفعل مما یؤدى إلى مزید من التوتر والضغوط ویجعل نظرتھ فیرى األمور أصعب
  ).Pajares,1996, Pajares2002(ضیقة عند حل المشكلة

ذا                     ائج ھ ضًا بنت أثر أی ا تت ل إنھ رد، ب ي أداء الف ط ف ؤثر فق ذات ال ت ة ال إن فاعلی ع ف وفي الواق
ك     األداء حیث یقوم الفرد بتعدیل معتقدات الفاعلیة لدیھ في   ق ذل ذا األداء، ویتف ائج ھ ضوء تفسیره لنت

ع         ق م ا یتف سلوك، كم شخص وال ل ال ین عوام ادل ب أثیر المتب ث الت ن حی ة م ة التبادلی دأ الحتمی ع مب م
و        ة وھ ات الفاعلی دیل توقع ساب وتع دورا الكت دده بان ذي ح ة وال ر أھمی صدر األول واألكث الم

  . اإلنجازات األدائیة
ین فا       اط ب اك ارتب ة        وإذا كان ھن ة خطی ست عالق ا لی ة بینھم ذات واألداء إال أن العالق ة ال علی

د         أداء المرش رتبط ب ذات ت ة ال ى أن فاعلی شیر إل ي ت ات الت ض الدراس ائج بع ده نت ا تؤك ذا م ًا وھ دائم
ا       ذات كلم ة ال النفسي ونتیجة عملیة اإلرشاد بطریقة أكثر تعقدًا من مجرد القول بأنھ كلما زادت فاعلی

ة             كان أداء المرشد    ات الفاعلی ا أن توقع ین كم د مع ا سقف أو ح ة لھ ذه العالق ًا فھ سي أفضل دائم النف
وافر    ا ت ًا، أم ى األداء إیجابی ا عل صبح تأثیرھ ى ی ارة حت ي للمھ ستوى الفعل ع الم ب أن تتناسب م یج
ن          معتقدات الفاعلیة دون المھارة یجعل الفرد یشعر بالثقة الزائدة التي ال تستند إلى مستوى مناسب م

  . لمھارة والمعرفة مما یؤثر سلبیًا على أدائھا
  : أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة

رد     ) Bandura 396 :1986(یوصى باندورا  دى الف ذات ل ة ال بأنھ عند تقییم معتقدات فاعلی
ى      رف عل وح والتع ال بوض ذا المج د ھ ب تحدی ك یتطل إن ذل االت األداء ف ن مج ین م ال مع ي مج ف
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رد     طبیعتھ وتحلیل مكونات األ    داء فیھ ومظاھره المختلفة والمھارات التي یتطلبھا وقیاس معتقدات الف
  بشأن قدرتھ على القیام بھا

د               تمكن المرش ى ی ارات متنوعة حت ب خصائص ومھ ونظرًا ألن مھنة اإلرشاد النفسي تتطل
ا         د المھ ب تحدی ھ تتطل رات النفسي من أداء دوره على نحو جید فإن قیاس فاعلیة الذات اإلرشادیة لدی

ا      األساسیة واألنشطة والمھام التي تتطلب العملیة اإلرشادیة أن یقوم المرشد النفسي المدرسي بتأدیتھ
  . ویطلب منھ تحدید درجة ثقتھ في قدرتھ على القیام بكل منھا

ع           ة م ة مھنی ة عالق ارات إقام ا مھ ارات ومنھ ذه المھ د ھ احثین بتحدی ض الب تم بع د اھ وق
یم     ارات التقی ات      المسترشد ومھ ة واستخدام الفنی ات المھن زام بأخالقی اس وااللت واستخدام أدوات القی

ھ          ام علی دار أحك ة مناسبة دون إص  :Larson et al 1992(المناسبة واالستجابة للمسترشد بطریق
ة    Lent et al)، (2003،(O'Brien et al, 1997)، كما تشیر كل من )107 اییس فاعلی ى أن مق  إل

ب أن    ذات اإلرشادیة یج ى        ال ھ عل ي قدرت ھ ف دى ثقت شأن م سي ب د النف دات المرش یم معتق تتضمن تقی
سترشد           ل إدراك قضایا ومشكالت الم ادیة مث ام اإلرش ن المھ د م ذ العدی ع المسترشد وتنفی التعامل م
ة     داف للعملی د أھ ھ وتحدی صور لدی ھ الق ھ وأوج ھ واھتمامات یم قدرات ھ وتقی ي حیات ة ف ور الھام واألم

ى اتخاذ      اإلرشادیة والسعي نحو    تحقیقھا ومساعدة المسترشد على مزید من الفھم لذاتھ ومساعدتھ عل
  . القرارات والقدرة على استخدام أدوات القیاس وتفسیر نتائجھا

ذات اإلرشادیة    (Lent et al, 2003) وبناء على ذلك یوضح لنت وزمالؤه   ة ال  –أن فاعلی
سل         ة ال ام     أي معتقدات المرشد النفسي بشأن قدرتھ على تأدی ة اإلرشادیة وإتم وكیات المرتبطة بالعملی

دى               –المواقف العالجیة    ل المنتجة ل ادات العق ا بع رتبط معظمھ سیة ت ة عوامل رئی  تنطوي على ثالث
  :المرشد النفسي وھي

  :Helping Skills Self Efficacy فاعلیة الذات في أداء مھارات المساعدة :أوًال
ارات األساسیة   ویتضمن ھذا العامل تقییم مدى ثقة المر       شد النفسي في قدرتھ على تأدیة المھ

ن        ل م ذا العام ون ھ سترشد ویتك دعم للم ساعدة وال دیم الم سي وتق اد النف ة اإلرش ام بعملی ة للقی الالزم
   :ثالثة أبعاد فرعیة وھي

 : Exploration Skillsمھارات االستكشاف) أ(

درتھ على إقامة عالقة عالجیة مع وفیھا یتم التركیز على تقییم مدى ثقة المرشد النفسي في ق
ھ    المسترشد والحصول على المعلومات الضروریة عنھ سواء من المسترشد نفسھ أو من المحیطین ب
ارات          یم المھ سیھ،وكذلك تقی مما یساعده في التعرف على ما لدى المسترشد من خصائص وسمات نف

ى ال  رد عل د وال صات الجی ل اإلن د مث دى المرش صال ل یة لالت ي األساس بة وف ة مناس سترشد بطریق م
ب التوضیح            ة وطل دیث بحری د      –الوقت المناسب وتشجیعھ على الح ین المرش دعم التواصل ب ا ی  مم

ة       ة ودون رھب ا بطالق دیث عنھ شكلتھ والح ى م اح عل ى االنفت سترشد عل ساعد الم سترشد وی  -والم
ع               ة م شاركة الوجدانی اس المشاعر والم صیاغة وتلخیص الكالم وانعك ار   وإعادة ال  المسترشد وإظھ

  .االھتمام بالمسترشد والرغبة في مساعدتھ
 : Insight Skillsمھارات االستبصار ) ب(

ى االستبصار              ساعد عل ا ی شكلتھ مم وفیھا یتم التركیز على تشجیع المسترشد على وصف م
ار      ض بھا وكذلك تفسیر ما یقولھ المسترشد والتعامل مع ما قد یظھره المسترشد من متناقضات أو تع

سترشد        ن الم حة ع رة واض وین فك ذلك تك ا وك ره إلیھ ت نظ ة ولف ر عقالنی ار غی ھ أو أفك ي حدیث ف
  .ومشكلتھ
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 : Action Skillsمھارات األداء ) جـ(

ي             ساعده ف ي ت ارات الت وتتضمن تقییم مدى ثقة المرشد النفسي في قدرتھ على استخدام المھ
ة   القیام ببعض التدخالت إلحداث تغییرات مرغوبة لدى ا     ھ أو اإلجاب لمسترشد مثل تقدیم المعلومات ل

  . على أسئلتھ أو توجیھ النصح لھ أو تكلیفھ بأداء بعض المھام أو األعمال أو تقدیم مقترحات لھ
  :Session Management Self Efficacyفاعلیة الذات في إدارة الجلسة اإلرشادیة : ثانیًا

ساعدة     ویتناول ھذا العامل تقییم مدركات المرشد النفس    ارات الم ج مھ ى دم ي بشأن قدرتھ عل
ي      بة الت ساعدة المناس ارة الم د مھ سي وتحدی اد النف ة اإلرش ام بعملی ًا للقی ا مع یة وتكاملھ األساس
ات أو   د أي الفنی ذلك تحدی ادیة وك سة اإلرش ات الجل سب متطلب سترشد ح ع الم ستخدمھا م سی

 اإلرشادیة وذلك حسب حالة المسترشد االستراتیجیات التي سیستخدمھا في الوقت الحالي من الجلسة    
درات      یم ق بة لیق د األدوات المناس ذلك تحدی ضًا وك ادیة أی سة اإلرش ات الجل سب متطلب شكلتھ وح وم
ستجیب        ف سی د كی ضًا تحدی ا، وأی سیر نتائجھ صیتھ وتف صائص شخ ھ وخ سترشد واھتمامات الم

ادیة وال  سة اإلرش ي الجل داث ف سل األح ى تسل ة عل ع المحافظ سترشد م داف للم د أھ ي تحدی ارة ف مھ
سة                 اء الجل م إنھ داف ث ذه األھ ق ھ ى تحقی ز عل شكلتھ والتركی للجلسة اإلرشادیة تناسب المسترشد وم

  .اإلرشادیة في الوقت المناسب وبطریقة مناسبة

   Self Efficacy Counseling Challenges:فاعلیة الذات في التعامل مع التحدیات: ثالثا
دث         وتتضمن تقییم مدى ثقة المر     د تح ي ق ف الت ع المواق شد النفسي في قدرتھ على التعامل م

ع المسترشدین            ات والتعامل م ى إدارة األزم أثناء الجلسة اإلرشادیة وتمثل تحدیات وكذلك قدرتھ عل
  :ذوى المشكالت الصعبة أو ذوى المخاطرة ویتكون ھذا العامل من بعدین فرعیین ھما

   Relationship Conflict:صراع العالقة ) أ(
وع أو                    ل الن ة مث ب الھام ض الجوان ي بع د ف ن المرش ف ع وتشمل التعامل مع مسترشد یختل
یم              ع ق دات تتعارض م یم ومعتق ھ ق ع مسترشد لدی دین أو التعامل م ة أو ال ة االجتماعی سن أو الطبق ال
ن          ة م ود مقاوم ة وج ي حال د أو ف و المرش ذب نح سترشد انج ع م ل م د أو التعام دات المرش ومعتق

  . أو التعامل مع مسترشد یبدي رد فعل سلبي أو غیر ملتزم بالعالجالمسترشد 
  : Client Distressمحنة المسترشد ) ب(

صعبة       وتتضمن تقییم ثقة المرشد في قدرتھ على التعامل مع المسترشدین ذوى المشكالت ال
ان         سي أو مسترشد یع ذاء جسدي أو نف دیدة أو التعرض إلی ي مثل التعرض لموقف مؤلم أو صدمة ش

ي                 دیدة ف ة ش ھ رغب ره مضطرب أو لدی اب أو مسترشد تفكی ن االكتئ من قلق شدید أو درجة شدیدة م
  .االنتحار أو یعاني من تردد شدید وعدم القدرة على اتخاذ القرارات

ساعدة منفصلة            ونالحظ أن العامل األول یتضمن تقییم القدرة المدركة على أداء مھارات الم
ضمن ا  اني فیت ل الث ا العام ام  أم ل القی ن أج ًا م ا مع ارات وتكاملھ ذه المھ ج ھ ى دم ة عل درة المدرك لق

املین      ال الع دافھا وأن ك ق أھ ادیة وتحقی سة اإلرش ي إدارة الجل تخدامھا ف ادیة واس ة اإلرش بالعملی
ى     یعكسان أداء مھام إرشادیة في ظروف عادیة، في حین یعكس العامل الثالث الفعالیة في التغلب عل

ر صعوبة وإیجاد استجابات           الصعوبات أو القد   ف اإلرشادیة األكث ع المواق رة المدركة في التعامل م
ل         ا تمث إن كل منھ مناسبة لھذه المواقف وكذلك التعامل مع نوعیات معینة من المسترشدین وبالطبع ف

  . مقومات أساسیة للقیام بدور المرشد النفسي بشكل جید
ا، وأن  ویمیل األفراد إلى بذل جھد كبیر في النشاطات و   السلوكیات التي یكونون ناجحین فیھ

دیات       فھا تح شاقة بوص ات ال ذون المھم صیة یأخ اءة الشخ وة الكف ساس ق ون بإح ذین یتحل راد ال األف
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دافًا             سھم أھ ة ویضعون ألنف ي الفاعلی ق ف اك عمی یطمحون التغلب علیھا، فھم یتمتعون باھتمام وانھم
  ).Pajares, 2002. 5(تحمل تحدیًا لھم 
د بین   ایر   ولق ة      (Beyer, 2001)ت دراسة ب ادات العقلی ة للع رات المعرفی  أن استخدام التعبی

اتھم      مع ممارسة العملیات المعرفیة تصبح ھذه التعبیرات جزًءا من ذواتھم فیمارسونھا كجزء من حی
  .الشخصیة

شمان    ز وتی ة بیركن ائج دراس ارت نت ا أش ة (Perkins&Tishman,2004)بینم ى فاعلی  إل
  .والحكایات في تشجیع التالمیذ على ممارسة العادات العقلیةتدریس القصص 

ن   ضًا  (Sutton et al, 1995)(Donaghue, 1996) ولقد أظھرت نتائج دراسات كال م أی
سائد            سي ال اخ النف ي المن ھ ف أن فاعلیة الذات لدى المرشد النفسي المدرسي تتأثر بالعوامل المحیطة ب

ن خالل       في بیئة العمل في مدرستھ وأنھ یمكن ا     سي م د النف دى المرش ة ل لتنبؤ بتوقعات الفاعلیة الذاتی
ھ اإلرشاد                امج التوجی ین لبرن ب إدارة المدرسة والمعلم ن جان د م دعم والتأیی ن ال ة م الدرجة المرتفع
سي        د النف ن المرش ب م ي یطل النفسي المدرسي وقلة عدد األنشطة غیر المرتبطة بعملیة اإلرشاد والت

 .القیام بھا
ي دراسة   ا   وف دركات     ) Larson et al, 1996( لالرسون وزمالؤھ ى م دف التعرف عل بھ

ي      اعلیتھم ف المرشدین النفسیین عن العوامل الموجودة في بیئة العمل في المدرسة وكیف تؤثر على ف
راد     ،   مرشد نفسي مدرسي ١٣٧وقد تكونت عینة ھذه الدراسة من ، القیام بأدوارھم  سیم أف م تق د ت وق

ة   ذه الدراس ة ھ ًا      عین ك وفق ضة وذل ة منخف رین ذوي فاعلی ة وآخ ة مرتفع دین ذوي فاعلی ى مرش إل
ة   ة الذاتی اس الفاعلی ى مقی درجاتھم عل م    ، ل ى أن أھ ة إل ة المرتفع دون ذوي الفاعلی ار المرش د أش وق

ادة مستوى      –العوامل التي توجد في المدرسة وتساعدھم على القیام بأدوارھم       ي زی سھم ف الي ت  وبالت
ب إدارة المدرسة       تتم -فاعلیتھم   د      –ثل في الدعم والمساندة من جان ذي یقضیھ المرش ت ال سبة الوق  ن

أما العوامل ،  تفاعل واستجابة أسرة التلمیذ-في القیام بمھام إرشادیة ومثابرتھ على إنجاز ھذه المھام      
د ال           ھ المرش وم ب ذي یق ادة العبء ال ا زی ان أھمھ ذات فك سي  السلبیة التي تؤدى إلى خفض فاعلیة ال نف

  .وضعف بعض عاداتھ العقلیة
اول فورست     د تن ة      ,Forest)  (1998ومن ناحیة أخرى فق ى فاعلی أثیر ضغوط العمل عل ت

ة  ٧٧الذات اإلرشادیة،حیث تكونت عینة دراستھ من        مرشد نفسي مدرسي بوالیة میسوري األمریكی
غوط   ادیة وض ذات اإلرش ة ال ین فاعلی البة ب ة س ود عالق ى وج ائج إل ارت النت اك وأش ل وأن ھن  العم

ة استراتیجیات حل          ن فاعلی سي ع د النف دركات المرش ارتباط موجب بین فاعلیة الذات اإلرشادیة وم
  .المشكالت التي یستخدمھا

نج   ام كی دى     ) (King et al, 1999وق ة ل ذات المدرك ة ال یم فاعلی سحیة لتقی ة م بدراس
ى الطالب المعرضین     المرشدین النفسیین في المدارس الثانویة فیما یتعلق بقدرتھم          على التعرف عل

ة ذه الفاعلی ة بھ ل المرتبط ار والعوام ن .لالنتح ة م ذه الدراس ة ھ ت عین د تكون سي ١٨٦وق د نف  مرش
ى                  م التعرف عل ن أدوارھ ھ م دون أن سیین یعتق دین النف مدرسي،وأشارت النتائج إلى أن معظم المرش

ن        د م د واح اك مرش ھ       ھؤالء الطالب المعرضین لالنتحار،ولكن ھن د أن دین یعتق ة مرش ین كل ثالث ب
ؤالء الطالب     ى ھ ستطیع التعرف عل ي      .ی سي المدرس د النف دى المرش ة ل ة المرتفع ة الذاتی وأن الفعالی

ل          ق عم ل كفری ھ والعم ین ل ساعدة المعلم ة وخاصة م ي المدرس ل الموجودة ف بعض العوام رتبط ب ت
  .جماعي للتدخل في حل ھذه األزمات

د  ستن رونال الل  (Epstien Ronald, 2003)وودرس اب ن خ ل م ادات العق تدماج ع  إس
ل                 ل مث ى أن عادات العق ائج الدراسة إل د توصلت نت ي، وق ع الفعل ي الواق الممارسة الواعیة الیقظة ف
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ة أساسیة             دورھا ممارسات فعلی د ب الیقظة وحب االستطالع والمثابرة والدقة واالستمتاع العقالني تع
  .في المجال الطبي والصحة العقلیة

ائج دراسة ھالفرسون     ث  اط الدرجة    ) Halverson el  al, 2006(م جاءت نت د ارتب لتؤك
ذات          ة ال ة وأن فاعلی ب إدارة المدرس ن جان دعم م شعور بال ادیة بال ذات اإلرش ة ال ة لفاعلی المرتفع

  .اإلرشادیة تزداد بزیادة المستوى التطوري ومقدار الخبرة اإلرشادیة
ذات     ) ٢٠٠١اھیم  إبراھیم، إبر (وتوصلت نتائج دراسة     ة ال إلى وجود تأثیر كبیر ودال لفاعلی

  ووجھة التحكم على دافعیة المثابرة لدى طالب المرحلة الثانویة،
صباغ وآخرون،  (أما دراسة   ین        ) ٢٠٠٦سمیلة ال ة ب ادات العقلی ن الع د م وافر العدی دت ت فأك

ست      ین م روق ب ین    التالمیذ المتفوقین في األردن والسعودیة، إضافة إلى وجود ف ة ب ادات العقلی وى الع
ذ                  ساب التالمی ة اكت ن أھمی الرغم م سعودیة و ب ي ال ذ ف صالح التالمی سعودیة واألردن ل التالمیذ في ال
ا            دًفا مھًم د ھ ة یع ادات العقلی للمعلومات، وتعمیقھا، واستخدامھا بشكل ذي معنى، إال أن اكتسابھم للع

 .جونھا في المستقبللعملیة التعلم، فھي تساعدھم على تعلم أیة خبرة یحتا
ز    امج            (Adams,2006)وقد بحثت أدام ي ظل برن ة الصف الدراسي ف ل وثقاف  عادات العق

ة   شرائح اإللكترونی شاركة     (Power Point)ال دم وم ل والتق ضلة للتواص ة مف بح طریق ذي أص  ال
ة استخد      ام المعلومات وطرح التساؤالت والتضمینات الخاصة باستخدامھا وتدعم الشرائح اإللكترونی

ر      ا للتفكی ارات العلی العادات العقلیة من خالل استخدام األسلوب المعرفي والمنھجي لنمو كل من المھ
ة         ة بطرق معین اإلبداعي والناقد واالستداللي وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة إعادة تشكیل المعرف

س         ل   وكیفیة تقدیمھا للطالب داخل الفصول الدراسیة بحیث یصبح األمر عادة أساسیة م ن قب تخدمة م
  .المعلم بما یتفق مع طبیعة ھذه الوسیلة التعلیمیة نفسھا
 دراسة  (Steinkuelher &Duncan. 2008)وقد أجرت ستنكیوھلر ودیونكان  وآخرون  

تستھدف غرس عادات العقل في صمیم المناھج والحیاة المدرسیة لكل من الطالب والمعلمین كبدائل    
ة  للكتب والمختبرات العلمیة،وقد أك  دت الدراسة على فاعلیة األلعاب في تشجیع وتنمیة العادات العقلی

شطة        ي األن وع ف ن الوضوح والتن والتدریب على التنوع في األفكار واإلجابات والتأكید على مزید م
اره          ام بتنظیم أفك در االھتم ة الصحیحة بق ب لإلجاب من خالل النشاط الذاتي للطالب مع وصول الطال

ادات       ومعلوماتھ، وقد قدم   ة الع ت الدراسة دلیًال تجریبیًا یوضح مدى فاعلیة األلعاب في تشجیع وتنمی
  .المنتجة والفعالة وبخاصة عند بحث االستعدادات والعادات العلمیة للعقل

و  جوھرة ( وتوصلت دراسة    ذكاءات      ) ٢٠١١ ، عیطة  أب ین ال ة ب ة قوی ى وجود عالق  إل
ة  مدیریة مدارس في العاشر لصفطلبة ا لدى األكادیمیة الذات وكفایة المتعددة یم  التربی ي  ا والتعل  ف

  .الزرقاء بدولة الكویت
ل  ) ٢٠١٢ناجي محمود، محمد إبراھیم(واستھدفت دراسة    التعرف على مستوى عادات العق

دى            ل ل ا ارتفعت عادات العق ھ كلم ى ان ة وتوصلت إل وترتیبھا والفاعلیة الذاتیة لدى طلبة كلیة التربی
ا  ع معھ الب أرتف اداتھم  الط الل ع ن خ ة م دى الطلب ذات ل ة ال ؤ بفاعلی ن التنب ھ یمك ة الذات،وأن فاعلی

  .العقلیة
ى  )٢٠١٢،إیمان اللقماني (دراسة وھدفت ن  الكشف   إل اض   ممارسة  درجة  ع ات ری  معلم

ال  ة  األطف ة  بمك ادات  المكرم ل  لع ا  العق بعض  وعالقتھ رات،  ب ة  المتغی روق  ومعرف ي  الف درجة   ف
ات  ممارسة  اض  معلم ال األط ری ة  ف ة  بمك اد  المكرم ل  عادات  ألبع اً  العق  والمؤھل  للعمر،  تبع

دد  التعلیمیة، الخبرة العمري،وسنوات دورات  وع ة،  ال ت  التدریبی ة  وتكون ن  الدراسة  عین  )١٢١  (م
ل  عادات  ممارسة درجة بأن الدراسة نتائج وأسفرت األطفال ریاض مرحلة من معلمات معلمة  العق
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دى  ات  ل اض  معلم ال  ری ة  األطف ة،   بمك ة مرتفع دم  المكرم روق  وجود  وع ة  ف  تعزى  إحصائیاً  دال
ة  عدد التعلیمیة، الخبرة سنوات العلمي، المؤھل العمر، الدراسة لمتغیرات  العمر،  الدورات التدریبی

  التدریبیة الدورات عدد التعلیمیة، الخبرة سنوات العلمي، المؤھل
ات  لدى العقل عادات عن الكشف إلى) ٢٠١٢،محمد نایف(دراسة  وھدفت ة  طالب د  كلی  إرب

 في تفاوًتا ھناك بأن الدراسة نتائج وأسفرت طالبة،  )٢٢٠( من العینة األردن،وتكونت في الجامعیة
ي  العقل عادات ات   الت ا طالب ة  تمتلكھ د  كلی سبة  ارب ادات  بالن ابرة  لع ر  المث ة،  والتفكی ساؤل  بمرون  والت
ادات  یتعلق فیما عالیة،أما كانت المشكالت وطرح ع  بع ات  جم  واالستعداد  الحواس،  باستخدام  البیان

د  كلیة طالبات تظھر متوسط ولم فكانت للتعلم والمستمر التام ة  ارب اً  الجامعی ادة  امتالك ر  لع ا  التفكی  م
 .المعرفي وراء

ل         ) ٢٠١٣وضحى بنت حباب   (وتوصلت   ة عادات العق ي تنمی ر ف ة خرائط التفكی ى فاعلی إل
 . م األحیاء بكلیة التربیة بجامعة أم القرىومفھوم الذات األكادیمي لدى طالبات قس

ة،  ائج دراس لت نت ابر، (وتوص ضیلة ج ذات  ) ٢٠١٣ف اءة ال ئ بكف ل تنب ادات العق ى أن ع إل
ض      ي بع األكادیمیة بشك كبیر وقوي لدى طلبة كلیة التربیة بجامعة الكویت وتفوق اإل على الذكور ف

  .أبعاد عادات العقل وفاعلیة الذات األكادیمیة
دفت  د فرحان،  (دراسة   وھ ى ) ٢٠١٤محم ن  الكشف  إل ل  عادات  ع ا  العق ة   وعالقتھ بدافعی

ة  كلیة طالب لدى اإلنجاز ة  التربی ك  بجامع ائج  وأسفرت   سعود  المل تالك  مستوى  أن الدراسة  نت  ام
ة  طالب  ة  كلی ل   التربی ادات العق اً  جاء  لع روق  ووجود  مرتفع ة  ف اً  إحصائیاً  دال ر  تبع ة  لمتغی  المرحل

ائج  ، العلیا الدراسات طالب لصالح الدراسیة د كامل  (وتوصلت نت ى  )٢٠١٤،محم ة    إل  وجود عالق
د   (وتوصلت  والعادیین، المتفوقین الطلبة لدى المشكالت حل واستراتیجیة العقل عادات بین ورة عب ن

ة     ) ٢٠١٤،الرحمن دى عین ذات ل إلى فاعلیة برنامج ارشادي في تنمیة بعض عادات العقل وفاعلیة ال
اض  من طالبات ال   ائج دراسة    ، صف السادس االبتدائي بمدینة الری د،  (وتوصلت نت انم أحم ) ٢٠١٦ھ

وقین       إلى وجود عالقة قویة بین عادات العقل وكل من اتخاذ القرار وفاعلیة الذات لدى الطالب المتف
د        ى والعادیین بالصف األول الثانوي العام وأنھ یمكن التنبؤ بالقدرة على اتخاذ القرار وفاعلیة الذات ل

  .الطالب من خالل عاداتھم العقلیة القویة
ا           سین وعالقتھ دین النف دى المرش تج ل ل المن ادات العق ة ع ة دراس ن أھمی رغم م ى ال وعل
سابقة             ي الدراسات ال ا ف ام بھم ي االھتم درة ف ة اإلرشادیة،الحظ الباحث ن بفاعلیتھم أو كفاءتھم الذاتی

اب       (،)٢٠١٢،إیمان اللقماني (واقتصرت الدراسات السابقة   ت حب فضیلة جابر،   (،)٢٠١٣وضحى بن
ان،(،)٢٠١٣ د فرح ل(،)٢٠١٤محم د كام رحمن(،)٢٠١٤،محم د ال ورة عب د (،)٢٠١٤،ن ورة عب ن

رحمن د(،)٢٠١٤،ال د،رانیا محم انم أحم ة  )٢٠١٦،ھ ل وفاعلی ادات العق ة ع رامج لتنمی ي ب ى تبن عل
ا بحل المشكالت واتخ        ل وعالقتھ ة   الذات لدى المتعلمین أو دراسة عادات العق رارات والدافعی از الق

 . لإلنجاز
د    (،)٢٠١١ ،عیطة أبو جوھرة( وباالستفادة من نتائج الدراسات السابقة ود، محم اجي محم ن

راھیم اني (،)٢٠١٢إب ان اللقم ایف (),٢٠١٢، إیم د ن اب   (،)٢٠١٢،محم ت حب حى بن وض
ابر،  (،)٢٠١٣ ضیلة ج ان،(،)٢٠١٣ف د فرح رحمن(،)٢٠١٤محم د ال ورة عب د (،)٢٠١٤،ن محم

د (، )٢٠١٤،كامل سي        ) ٢٠١٦،ھانم أحمد،رانیا محم د النف ى المرش ا عل ي البحث الحالي وتوظیفھ ف
 بصورة یطور أن یمكنھ عادات العقل المنتجة یمتلك الذي المدرسي نجد أن المرشد النفسي المدرسي

ن  درجة عالیة ویحقق العقلیة قدراتھ مستمرة درة  م ى  الق اذ  عل ى  النف  عادات  وألن األشیاء  جوھر  إل
ت   إذاof Habits of Mind Productive عقل المنتجة  ال ة  كان ع  وموجودة  مجتمع دى    م بعضھا ل

سي المدرسي،    د النف ا  المرش شكل  فإنھ وة  ت ھ  ق سلوك  نحو  توجھ ي وتجاوز    الصحیح  ال واألخالق
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ق   رحلة في األساسیة اللبنات والفشل، وھي، اإلحباط د لتحقی ة اإلرشادیة،     المرش ي العملی  التكامل ف
ة     ذوي فاعلین تجعل المرشدین النفسین التي وھي ى درجة عالی ، قیمة وكفائتھم الذاتیة اإلرشادیة عل

ى  ك  وعل إن  ذل ل المنتجة   عادات “ ف ي أن         ”العق ا تعن سي المدرسي فإنھ د النف ى المرش ا عل  بتطبیقھ
ي  المشكالت مع بذكاء یتعامل عادات العقل المنتجة یمكنھا مساعدة المرشد النفسي المدرسي أن   الت

دات  اتجاھات  فھي تمثل وبالتالي تواجھھ، ة  ومعتق دعم  معین ره  ت ي  تفكی ة  ف ك ألن   المجاالت،  كاف وذل
ل المنتجة   عادات  ة   تتجاوز ”العق روع  كاف ة  ف ة،  المعرف سري  التقلیدی شكل  وت ساوي  ب ى  مت ة  عل  كاف
 (Costo & Kallick, 2009).العمریة الفئات

ة للدراسات   النتائج  وألجل ھذه ي ت  اإلیجابی ت الت اءة      عادات  ناول ة أو كف ذلك فاعلی ل وك العق
ن الباحث   جاء ھذا البحث، الذات لدى الصغار والكبار د   في محاولة م اء المزی ن  إلق ى  الضوء  م  عل

ك   العادات العقلیة المنتجة لدى المرشد النفسي وعالقتھا بفاعلیة الذات اإلرشادیة وما یتمخض عن ذل
  . أو فاعلیة الذات لدى المرشد النفسي المدرسيمن نتائج وتوصیات لالرتقاء بمستوى كفاءة

 :فروض الدراسة
ام                    سابقة ق ائج الدراسات والبحوث ال ي ضوء نت ذلك ف في ضوء اإلطار النظري للدراسة وك

  :العقل المنتجة الباحث بصیاغة الفروض اآلتیة
ة          -١ ا الفرعی ة وأبعادھ ل المنتج ادات العق ین ع صائیًا ب ة إح ة دال ات ارتباطی د عالق توج

تفھم وتعاطف   – التحكم بالتھور  –لمثابرة  ا( ة   – اإلصغاء ب ر بمرون ن   – التفكی اح م  الكف
ساؤل وطرح المشكالت      –اجل الدقة    ة     )  الت ا الفرعی ذات اإلرشادیة وأبعادھ ة ال ( وفاعلی

شاف  ارة االستك صار –مھ ارة االستب ارة األداء – مھ ادیة – مھ سة اإلرش  – إدارة الجل
  .النفسي المدرسيلدى المرشد ) محنة المسترشد

ل المنتجة           -٢ ن خالل عادات العق ة م یمكن التنبؤ بفاعلیة الذات اإلرشادیة وأبعادھا الفرعی
  .وأبعادھا الفرعیة لدى المرشد النفسي المدرسي

ا          -٣ ة وأبعادھ ل المنتج ادات العق ة وع ا الفرعی ادیة وأبعادھ ذات اإلرش ة ال ف فاعلی تختل
   ).النوع، سنوات الخبرة(ف الفرعیة لدى المرشد النفسي المدرسي باختال

 :إجراءات البحث
  : مجتمع البحث

تمثل مجتمع البحث الحالي من جمیع المرشدین النفسین والمرشدات بالمراحل الدراسیة 
 .أكتوبر) ٦(المختلفة بالمدارس الحكومیة بمدینة 

  :عینة البحث
تخدمة في البحث الحالي تم تقنین األدوات المس: عینة التأكد من الخصائص السیكومتریة لألدوات -١

 مرشد ومرشدة بالمدارس الحكومیة بعدد من المناطق في جمھوریة ٩٠وذلك بتطبیقھا على 
  . مصر العربیة أثناء تجمعھم للتدریب في المدینة العلمیة بالسادس من أكتوبر

 فردًا من المرشدین والمرشدات ١٥٢تكونت عینة البحث الحالیة من : عینة البحث األساسیة -٢
والجدول التالي یوضح توزیع أفراد ،  أكتوبر ٦جمیع المرشدین والمرشدات بمدینة ھم 

  :عینة الدراسة في ضوء متغیراتھا المختلفة
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  توزیع أفراد عینة الدراسة في ضوء المتغیرات المختلفة): ١(جدول 

 النوع األسس المعتمدة للتحویل كمرشد مرحلة العمل الحالیة

 النسبة العدد الفئات النسبة العدد ئاتالف النسبة العدد الفئات

دورات  %٤٦٫١ ٧٠ ابتدائي
 %٥٥٫٩ ٨٥ ذكور %٢٧٫٦ ٤٢ تدریبیة

 %٥٠٫٠ ٧٦ سنوات الخبرة %٣٢٫٢ ٤٩ اعدادي

شھادة جامعیة  %٢١٫٧ ٣٣ ثانوي
 %٢٢٫٤ ٣٤ في التخصص 

 %٤٤٫١ ٦٧ إناث

سنوات الخبرة في المجال  سنوات الخبرة في المجال التعلیمي
 العمر رشادياإل

 النسبة العدد الفئات النسبة العدد الفئات

 ٥أقل من  %٠ ٠ ٥-١من 
 %٣٨٫٨ ٥٩ سنوات

 النسبة العدد الفئات

 %٤٨٫٧ ٧٤ ٤٠-٣٠من  %٢٩٫٦ ٤٥ ١٠-٥من  %١١٫٢ ١٧ ١٠-٥من 

 %٤٠٫٨ ٦٢ ٥٠-٤٠من  %١٢٫٥ ١٩ ١٥-١٠من  %٢٥٫٧ ٣٩ ١٥-١٠من 

 سنة ١٥ من  %٦٣٫٢ ٩٦ ١٥أكثر من 
 %١٠٫٥ ١٦  فأكثر٥٠من  %١٩٫١ ٢٩ ثرفأك

  :أدوات البحث
دى المرشد النفسي المدرسي           ادیة ل ذات اإلرش ة ال لدراسة العالقة بین عادات العقل وفاعلی

  :فقد استخدم الباحث األدوات التالیة
  .مقیاس عادات العقل المنتجة للمرشد النفسي المدرسي إعداد الباحث -١
  ).إعداد الباحث(مقیاس فاعلیة الذات اإلرشادیة  -٢
 .إعداد الباحث: مقیاس عادات العقل المنتجة للمرشد النفسي المدرسي: أوًال -٣

داد      ل إع اس عادات العق  Costa)تم إعداد ھذا المقیاس من قبل الباحث بعد االطالع على مقی
& Kallick, 2009)    داد ل إع ادات العق اس ع داهللا ( ومقی ات عب ان  (،)٢٠٠٨،حج إیم

د        ) ٢٠١٣،ة جابر فضیل(،)٢٠١٢،اللقماني وذلك بھدف الكشف عن عادات العقل المنتجة لدى المرش
ى   ١٣٩النفسي المدرسي، وتكون المقیاس في صورتھ األولیة من      اد   ) ٦( مفردة موزعة عل ستة أبع

ن             : لعادات العقل ھي   اح م ة، الكف ر بمرون تفھم وتعاطف، التفكی المثابرة، التحكم بالتھور، اإلصغاء ب
  . وطرح المشكالتأجل الدقة، التساؤل

سیة      ) ١٠(وبعد عرض المقیاس على عدد    نفس والصحة النف م ال ي عل من العلماء المختصین ف
ذلك                سبیًا وك ر ن ل كبی اس عادات العق ارات مقی دد عب ین أن ع سادة المحكم واإلرشاد النفسي الحظ ال

اني الم        ارات ذات المع اد العب تم إبع ي ف ي المعن داخل ف ا ت ارات بینھ ن العب ر م ذلك  الكثی ة وك تداخل
ارات  ٨١العبارات التي ال تنتمي ألبعاده المفترضة وفي ضوء تلك الخطوة تم استبعاد           عبارة من عب

  .المقیاس التصلح للتطبیق على المرشد النفسي المدرسي
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سخة مختصرة سھلة االستخدام        ین لن وفي ضوء الخطوة السابقة تم التوصل مع السادة المحكم
ستة   لمقیاس عادات العقل وتنط   ن ال ن   ) ٦(بق تماما على المرشد النفسي المدرسي وتكشف ع اد م أبع

  .عادات العقل المنتجة لدى المرشد النفسي المدرسي التي یقیسھا ھذا المقیاس
ین      ٥٨ وبذلك تكون المقیاس في صورتھ النھائیة من     ن ب ار م ا باالختی ة علیھ  عبارة تتم اإلجاب

درجات     خمس فئات لالستجابة تبدأ بـ تنطبق عليّ       ل ال دًا لتقاب ، ٤، ٥( دائمًا وتنتھي بال تنطبق علّي أب
اس          ) ١، ٢،  ٣ د أقتصر مقی سلبیة، وق ارات ال ة العب ي حال ب ف س الترتی على الترتیب مع مراعاة عك

ى   ل عل ادات العق رات    ) ٦(ع تھم لمتغی ارھم لمالئم م اختی د ت سابقة الذكر،وق ة ال ادات عقلی ستة ع ال
  . ن وجھة نظر الباحث بعد االتفاق مع المحكمین على المقیاسالبحث الحالي وعینة البحث م

 :الشروط السیكومتریة للمقیاس

 الصدق:  
دد         ى ع اس بعرضھ عل دق المقی ن ص سي       ١٠تم التأكد م نفس واإلرشاد النف م ال ن أساتذة عل  م

ا             ى العب اء عل م اإلبق ھ، وت سیة ل ا للمحاور الرئی دى انتمائھ اس وم رات إلبداء الرأي في عبارات المقی
  %.٨٠التي حصلت على نسبة اتفاق أعلى من أو تساوي 

ارة     ة العب ین درج اط ب امالت االرتب ساب مع اس بح داخلي للمقی انس ال ن التج د م م التأك ا ت كم
ساق          ى معامل االت ؤثر عل ودرجة البعد المنتمیة لھ بعد حذف درجة العبارة من درجة البعد حتى ال ت

  :ارات كل بعد فیما بینھا كما ھو موضح بالجدول التاليالناتج وذلك للتأكد من صدق تجانس عب

معامالت االرتباط بین درجات عبارات مقیاس عادات العقل المنتجة ودرجة البعد بعد حذف درجة ): ٥(جدول 
  العبارة 

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة

التحكم : تابع التحكم بالتھور: تابع المثابرة
 اإلصغاء بتعاطف بالتھور

٠٫٦٥ ٣ **٠٫٦٥ ٣٥ **٠٫٦٦ ١٠ **٠٫٣٧ ١** 

الكفاح من أجل 
 الدقة

التساؤل وطرح 
 المشكالت

٠٫٢٩ ٨ **٠٫٥٥ ١٩ ٠٫٠٥ ٣٧ **٠٫٦٩ ١٢ **٠٫٦١ ٥* 

٠٫٧٥ ١١ **٠٫٦٧ ٢٤ **٠٫٧٤ ٣٩ **٠٫٦٣ ١٥ **٠٫٦٩ ٤٥** 
٠٫٣٧ ١٤** 

 **٠٫٤١ ٣٢ **٠٫٧٢ ١٦ التفكیر بمرونة **٠٫٥٣ ٤٢ **٠٫٤٩ ١٨ **٠٫٦٩ ٤٩

٠٫٣٧ ٤٠ **٠٫٤٨ ٢١ **٠٫٧٠ ٤ *٠٫٢٤ ٤٤ **٠٫٤٨ ٢٠ **٠٫٧٥ ٥٢** 

٠٫٥٠ ٤٣ **٠٫٤٤ ٢٧ **٠٫٦٩ ٧ **٠٫٥٣ ٤٦ **٠٫٥٥ ٢٣ **٠٫٨٣ ٥٣** 

٠٫٣٥ ٥٤ **٠٫٥٧ ٢٩ **٠٫٧٥ ١٣ **٠٫٧٧ ٤٧ **٠٫٦٩ ٢٥ **٠٫٧٦ ٥٧** 

 **٠٫٤٣ ٥٥ **٠٫٤٥ ٣٣ **٠٫٧٩ ١٧ *٠٫٢٣ ٤٨ **٠٫٥٤ ٢٦ م بالتھورالتحك

٠٫٣٨ ٥٦ **٠٫٥٤ ٣٨ **٠٫٧٤ ٢٢ **٠٫٥٨ ٥٠ **٠٫٥٤ ٢٨ **٠٫٤٠ ٢** 

٠٫٥٣ ٣٤ **٠٫٥٩ ٥١ **٠٫٦٥ ٣٠ **٠٫٥٢ ٦** 

٠٫٦١ ٣٦ **٠٫٧٠ ٥٩ **٠٫٣٠ ٣١ **٠٫٦٤ ٩** 
٠٫٥١ ٥٨ **٠٫٦٥ ٤١** 

   على الترتیب٢٨٣، ٠، ٢١٧، ٠ یساوي ٨٠ وحجم عینة ٠٫٠١، ٠٫٠٥الجدولیة عند مستوى " ر" قیمة 
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اد        یتضح من الجدول السابق أن جمیع معامالت االرتباط بین درجات العبارات ودرجات األبع
ارة      دا العب وعي    ٣٧المنتمیة لھا لمقیاس عادات العقل معامالت ارتباط دالة إحصائیًا، ماع د ال ي بع  ف

  .أكد مما سبق صدق تجانس عبارات كل بعد وتماسكھا فیما بینھاولذلك تم حذف ھذه العبارة، ویت

 الثبات :  
ا                 ات ألف امالت ثب ل بحساب مع اس عادات العق اد مقی ات درجات أبع ن ثب د م اخ  -تم التأك كرونب

 :فكانت كما ھي موضحة بالجدول التالي
 كرونباخ ألبعاد استخبار الخیال-معامالت ثبات ألفا): ٦(جدول 

 أبعاد عادات العقل
التحكم  المثابرة المنتجة

 بالتھور
اإلصغاء 
 بتعاطف

التفكیر 
 بمرونة

الكفاح من 
 أجل الدقة

التساؤل وطرح 
 المشكالت

 ٠٫٧٥ ٠٫٧٢ ٠٫٨٠ ٠٫٧٣ ٠٫٩٠ ٠٫٨١ كرونباخ-ألفا

ات،                ن الثب ول م در مقب ى ق من الجدول السابق یتضح أن أبعاد مقیاس عادات العقل المنتجة عل
ل یت ادات العق اس ع ي   وأن مقی تخدام ف الحیتھ لالس د ص ا یؤك ة مم یكومتریة مقبول رات س ع بمؤش مت

الي ث الح ات     . البح ن إجاب ط زم اس متوس ى أس اس عل ى المقی تجابة عل ن االس ساب زم م ح د ت ولق
  ). دقیقة٥٠ (-المرشدین النفسین على المقیاس بما فیھا من قراءة تعلیمات المقیاس،فتحدد ب

  ).إعداد الباحث: (یة مقیاس فاعلیة الذات اإلرشاد-:ثانیا
ارات               اذج تطور المھ ذات اإلرشادیة ونم ة ال ت فاعلی ي تناول ات الت ة الكتاب قام الباحث بمراجع
ن           ى یمك ة حت ارات الالزم اإلرشادیة وكذلك الكتابات التي تناولت وصف سلوك المرشد وتحدید المھ

ة اإل      ي العملی تخدامھا ف ى اس ھ عل شأن قدرت سي ب د النف دات المرش اس معتق ذا  قی ادیة،ویھدف ھ رش
  .المقیاس إلى تناول مدى ثقة المرشد النفسي في قدرتھ على القیام بالعملیة اإلرشادیة

دین             ى المرش ي مجال اإلرشاد واإلشراف عل ھ ف اس مستغال خبرت ذا المقی د الباحث ھ د أع وق
سلوك النفسیین،ومن خالل مراجعة الكتابات التي تناولت نماذج تطور المھارات اإلرشادیة،ووصف         

المرشد النفسي،ومن خالل مراجعة نظریة فعالیة الذات لباندورا والكتابات التي تناولت فاعلیة الذات       
ت                   ن لن اییس كل م ى مق ن خالل اطالعھ عل ذلك م اإلرشادیة والدراسات السابقة في ھذا المجال،وك

  Lent et al). ٢٠٠٣(وزمالؤه 
ذات اإل                ة ال اد لفعالی س أبع د خم م تحدی ك ت ارات   وفى ضوء ذل  االستكشاف،  -رشادیة وھى مھ

ل    اول ك ي تتن ود الت یاغة البن م ص سترشد وت ادیة،محنة الم سة اإلرش صار،األداء، إدارة الجل واالستب
ن            ت م ي تكون اس والت م عرض     ٥٩مھارة وبناء على ذلك تم إعداد الصورة األولیة للمقی د ت دًا وق  بن

م      ھذه الصورة األولیة على بعض المرشدین النفسیین والقا       م ت ا ث م فیھ ذ آرائھ ئمین على إعدادھم وأخ
ن        ة م ة مكون ى عین اس عل ق المقی م        ٣٤٥تطبی سیین المدرسیین وطالب عل دین النف ن المرش ردًا م  ف

ارات                املي لعب ل الع دف إجراء التحلی سي بھ ي اإلرشاد النف ا ف النفس بالجامعة وطلبة الدراسات العلی
  .المقیاس لتحدید أبعاد فعالیة الذات اإلرشادیة

ا     شبعت علیھ ذه العوامل    )٤١(وقد أسفر التحلیل العاملي عن وجود خمسة عوامل ت ارة، وھ عب
ي شاف  : ھ ارات االستك صار -مھ ارات االستب ارات األداء-مھ ادیة -مھ سة اإلرش ة - إدارة الجل  محن

  :المسترشد،وھذه العبارات موزعة علي ھذه األبعاد كما یلي
  )٣٣-٣٠-٣٥-٢٩-٢٣-١٠-٢( وتتضمن العبارات رقم: مھارات االستكشاف .١
  )٣٧-٣٦-٢٨-٢٢-١١-١(وتتضمن العبارات رقم : مھارات االستبصار .٢
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  )١٤-١٢-٦-٥ ٤١--٣٩-٣٨-١٦-١٣( وتتضمن العبارات رقم: مھارات األداء .٣
م     ١٠ویتضمن ھذا البعد : مھارة إدارة الجلسة اإلرشادیة    .٤ ارات رق ارات ھي العب -٩-٨-(٣عب

٤٠-٣٤-٣٢-٢٤-٢١-٢٠-١٥(  
  )٢٧-٢٥-١٨-٣١-٢٦-١٩-١٧-٧-٤( وتتضمن العبارات رقم: شد محنة المستر .٥

ارة    ) ٤١(وبذلك تكونت الصورة النھائیة لھذا المقیاس من    ة أو مھ ا مھم عبارة تتضمن كل منھ
د        ة بنجاح أو تحدی إرشادیة ویطلب من المرشد النفسي تحدید مدى ثقتھ في قدرتھ على تأدیة كل مھم

 المطلوبة لتأدیة ھذه المھمة وذلك من خالل اإلجابة على متصل إلى أى مدى یعتقد أنھ یمتلك المھارة   
 .یتراوح بین الثقة الكاملة وانعدام الثقة

  :صدق وثبات المقیاس
ن        ة م ة مكون تخدام عین اس باس ذا المقی ات ھ دق وثب ث بحساب ص ام الباح سي ٤٢ق د نف  مرش

  :مدرسي وذلك من خالل الطرق اآلتیة
  :صدق المقیاس

  :صدق االرتباط بمحك -١
ا           ون وزمالؤھ دتھا الرس ي أع ادیة الت ذات اإلرش ة ال ة فعالی ث قائم تخدم الباح  (1992, اس

Larson et al (             ذه د استخدمت ھ ة وق ي الدراسة الحالی اس المستخدم ف دق المقی اس ص كمحك لقی
القائمة لقیاس فعالیة الذات لدى المرشدین النفسیین في العدید من الدراسات حیث قام الباحث بحساب         

ات معا ین درج اط ب ل االرتب ة  ٤٢م اده الفرعی اس وأبع ذا المقی ى ھ سیین عل دین النف ن المرش رد م  ف
ذات اإلرشادیة       ة ال ة فعالی ى قائم امالت     Larson et al)، (1992ودرجاتھم عل ة مع د بلغت قیم ،وق

  :االرتباط كما في الجدول اآلتي
  )٦-٤(جدول رقم 

   اإلرشادیة وأبعاده وبین المحكمعامالت االرتباط بین درجات مقیاس فاعلیة الذات

المقیاس  
 ككل

مھارات 
 االستكشاف

مھارات 
 االستبصار

صراع  مھارات األداء
 العالقة

 محنة المسترشد

الدرجة 
الكلیة 
 للمحك

٥٣٢ ، ٤٧٩ ، ٥٣٠ ، ٦٦٨ ، ٧٠٩ ، ٧١٩ ، 

  :صدق المقارنة الطرفیة -٢
ة ت    قام الباحث بحساب القدرة التمییزیة لمقیاس فعالیة الذات اإلر       شادیة من خالل حساب قیم

ة          راد العین ن أف ى م اعي األدن ى واإلرب اعي األعل الختبار داللة الفروق بین متوسطات درجات اإلرب
  :على ھذا المقیاس،وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي
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  )٧-٤(جدول رقم 
  دنىقیمة ت وداللتھا اإلحصائیة للفروق بین متوسطي درجات اإلرباعي األعلى واأل

   على مقیاس فاعلیة الذات اإلرشادیة

   البیانات
  

 المجموعة

  العدد
 )ن(

المتوسط  مدى الدرجات
الحسابي 

 )م(

االنحراف 
المعیاري 

 )ع(

  قیمة
 )ت(

درجة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

 ٨، ٤٩ ١٣٩، ٥٤ ١٦١-١٢٩ ٤٦ اإلرباعي األعلى

 ٨، ٧٦ ٩٦، ٣ ١٠٨-٧٣ ٤٥ اإلرباعي األدنى
٨٩ ٢٣، ٨٩ 

٠، ٠١  
 

  .تضح القدرة التمییزیة للمقیاستومن الجدول 

  :البناء أو التكوینصدق  -٣
ود       ین بن اط ب امالت االرتب اد مع الل إیج ن خ اس م وین للمقی دق التك ساب ص ث بح ام الباح ق
ل                ذلك إیجاد معام ة للمقیاس،وك د والدرجة الكلی ھ البن ذي ینتمي إلی د ال ن درجة البع اس وكل م المقی

  :قیاس والدرجة الكلیة لھ والجداول اآلتیة توضح قیم ھذه المعامالتاالرتباط بین أبعاد الم
  )٨-٤(جدول رقم 

  معامالت ارتباط بنود مقیاس فاعلیة الذات اإلرشادیة بالبعد الذي ینتمي إلیھ البند 
  وبالدرجة الكلیة للمقیاس

االرتباط بالدرجة الكلیة  االرتباط بالبعد رقم البند
 للمقیاس

االرتباط بالدرجة الكلیة  ط بالبعداالرتبا رقم البند
 للمقیاس

٠٫٦٢٠ **٠٫٦٥١ ٢٢ **٠، ٦٥٢ **٠٫٦٠٧ ١**  

٠٫٥١٩ **٠٫٥٨٨ ٢٣ **٠٫٥٧٤ **٠، ٥٣٣ ٢** 

٠٫٦٦٦  **٠٫٧٩٣ ٢٤ **٠٫٦٥٤ **٠٫٥٩٨ ٣** 

٠٫٥١٩ **٠٫٦٤٧ ٢٥ **٠٫٧٠١ **٠٫٦٦٢ ٤** 

٠، ٦٤٤ **٠، ٨٥٦ ٢٦ **٠٫٦١٠ **٠٫٦٧٢ ٥** 

٠٫٥٧٨ **٠٫٧٥٣ ٢٧ **٠، ٦٩٤ **٠٫٥٥٣ ٦** 

٠٫٦٥٢ **٠٫٦٤٠ ٢٨ **٠٫٦٠٥ **٠٫٦٤٨ ٧** 

٠٫٥٧٨ *٠٫٣٨٤ ٢٩  **٠٫٦٦١  **٠٫٧١٨ ٨** 

٠٫٥٩١ **٠٫٧٠٣ ٣٠ **٠٫٦١٨ **٠٫٦٤٩ ٩** 

٠٫٦٨٠ **٠٫٧٠٥ ٣١ *٠٫٣٣٩ **٠٫٥١١ ١٠** 

٠٫٧٠٢ **٠، ٧٨٥ ٣٢ **٠٫٥٦٦ **٠٫٥٥١ ١١** 

٠٦٦٠ **٠٧٣٦ ٣٣ **٠٫٥٠٠ **٠٫٥٩٦ ١٢** 

٠٫٥٨٥ **٠٫٧٨٧ ٣٤  **٠٫٧٧٨  **٠٫٦٥٣ ١٣** 

٠، ٦٠٤ **٠، ٨٩٥ ٣٥ **٠٫٦٢١ **٠٫٧٥٧ ١٤** 

٠٫٤٩٩ **٠٫٥٩٨ ٣٦  **٠٫٤٤٦  **٠٫٥٩١ ١٥**  
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االرتباط بالدرجة الكلیة  االرتباط بالبعد رقم البند
 للمقیاس

االرتباط بالدرجة الكلیة  ط بالبعداالرتبا رقم البند
 للمقیاس

٠٣٢٨ **٠٥٠٣ ٣٧  **٠٫٦٧٢ **٠٫٥٨٦ ١٦* 

٠٫٥١٣ **٠٫٥٨٦ ٣٨ **٠٫٧٢٥ **٠٫٦٦١ ١٧** 

٠٫٦٧٣  **٠٫٤٦٥ ٣٩ **٠٥٨٩ **٠٫٥٣٢ ١٨**  

٠٫٤٨٢ **٠٫٥٢٩ ٤٠ **٠٫٤٥٩ **٠٫٦٦٩ ١٩** 

٠٫٥٠٢  **٠٫٤٩٨ ٤١ **٠، ٦٩٢  **٠٫٧٣٢ ٢٠** 

٠٫٧٤٤  **٠٫٨٤٠ ٢١**     

  ، ٠٥،أو ٠١ونالحظ من الجدول السابق أن معامالت االرتباط دالة إحصائیا عند مستوى
  )٩-٤(جدول رقم 

  مقیاس فاعلیة الذات اإلرشادیة بالدرجة الكلیة للمقیاسأبعاد معامالت ارتباط 

 االرتباط بالدرجة الكلیة للمقیاس اسم البعد بعدلرقم ا

 **٠، ٧٣٢ مھارات االستكشاف ١

 **٠، ٨٦ مھارات االستبصار ٢

 **٠، ٧١٨ مھارات األداء ٣

 **٠، ٧٩٨ فعالیة الذات في إدارة الجلسة اإلرشادیة ٤

 **٠، ٦٨٧ محنة المسترشد ٥

  ،٠١ عند مستوىحصائیًانالحظ من الجدول السابق أن معامالت االرتباط دالة إ

  :ثبات المقیاس
 :قام الباحث بحساب ثبات مقیاس فعالیة الذات اإلرشادیة من خالل الطرق اآلتیة

  :إعادة تطبیق المقیاس -١
ى     اس عل ق المقی ادة تطبی ث بإع ام الباح ین     ٤٢ق راوح ب ي یت ل زمن د فاص سي بع د نف  مرش

ق     أسبوعین إلى ثالثة أسابیع،ثم قام بحساب معامالت االرتبا       ي التطبی ي مرت راد ف ط بین درجات األف
یم            ي ق دول اآلت ح الج ة للمقیاس،ویوض ة الكلی ادیة والدرج ذات اإلرش ة ال اد فاعلی ن أبع ل م ي ك ف

  :معامالت الثبات للمقیاس ككل وأبعاده المختلفة
  )١٠-٤(جدول رقم 

  تطبیق االختبارمعامالت الثبات لمقیاس فاعلیة الذات اإلرشادیة وأبعاده المختلفة بطریقة إعادة 

المقیاس 
 ككل

مھارات 
 االستكشاف

مھارات 
 االستبصار

فعالیة الذات في إدارة  مھارات األداء
 الجلسة اإلرشادیة

محنة 
 المسترشد

٧٥٢ ، ٧١٥ ، ٦٤١ ، ٧٠٧ ، ٧٩٠ ، ٨٢٧ ، 

  ،٠١ویتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت االرتباط دالة عند مستوى 
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  :معامل ألفا -٢
اده          قام الباحث  اس ككل وأبع ن المقی ا لكل م  بحساب ثبات المقیاس عن طریق إیجاد معامل ألف

 :المختلفة،ویوضح الجدول اآلتي قیم ھذه المعامالت

 )١١-٤(جدول رقم 
  معامل ألفاكرونباخ لمقیاس فاعلیة الذات اإلرشادیة وأبعاده المختلفة

مھارات  المقیاس ككل
 االستكشاف

مھارات 
 االستبصار

فعالیة الذات في إدارة  داءمھارات األ
 الجلسة اإلرشادیة

محنة 
 المسترشد

٧٨٠١ ، ٨٨٨٢ ، ٦٦١٤ ، ٦٤٤٦ ، ٦٤٨٥ ٠٫٩٤٥٥ ، 

  :التجزئة النصفیة -٣
م حساب                ة النصفیة،حیث ت ة التجزئ اس باستخدام طریق ات المقی ن ثب كما قام الباحث بالتأكد م

خدام معادلة سبیرمان براون فأصبح  ،وتم تعدیلھ باست٩٢٧معامل االرتباط بین نصفي المقیاس فكان      
 .٩٦٢معامل ثبات المقیاس 

  :تصحیح المقیاس
د       ) ٤١(یتكون ھذا المقیاس من   ن المرش ب م ام إرشادیة ویطل ارات ومھ عبارة تصف مھ

ة    ار إجاب ك باختی ا وذل ل منھ ى أداء ك ھ عل ي قدرت ق ف دى یث ى أى م د إل ي تحدی سي المدرس النف
ر  -أثق تمامًا : وبدائل االستجابة ھي) رتطریقة لیك(واحدة من أربعة بدائل   د كبی ق  -أثق إلى ح أث

ار        –إلى حد ما   د اختی ان عن ق ودرجت ار ال أث د اختی دة عن  ال أثق،ویحتسب للمفحوص درجة واح
ق            ار أث د اختی ع درجات عن ر وأرب د كبی ى ح ق إل ار أث د اختی ات عن الث درج دما وث ى ح ق إل أث

  . درجة١٦٤-٤١اس بین تمامًا،وبذلك تتراوح الدرجة الكلیة للمقی
  : منھج البحث

  .استخدم البحث الحالي المنھج الوصفي لإلجابة عن أسئلة ھذا البحث
  :نتائج البحث وتفسیراتھا

  :نتائج الفرض األول
 توجد عالقات ارتباطیة دالة إحصائیًا بین :نص الفرض األول للبحث الحالي على ما یلي

 – اإلصغاء بتفھم وتعاطف – التحكم بالتھور –لمثابرة ا(عادات العقل المنتجة وأبعادھا الفرعیة 
وفاعلیة الذات اإلرشادیة )  التساؤل وطرح المشكالت– الكفاح من اجل الدقة –التفكیر بمرونة 
 إدارة الجلسة اإلرشادیة – مھارة األداء – مھارة االستبصار –مھارة االستكشاف ( وأبعادھا الفرعیة

  .النفسي المدرسيلدى المرشد )  محنة المسترشد–
ولإلجابة على ھذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بیرسون في الكشف عن داللة العالقة 
بین أبعاد عادات العقل المنتجة وفاعلیة الذات اإلرشادیة وأبعدھا الفرعیة لدى المرشد النفسي فكانت 

  ):٧(النتائج كما ھي موضحة بجدول 
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  دات العقل المنتجة وفاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسيداللة العالقة بین عا): ٧(جدول 

عادات العقل 
  المنتجة

فاعلیة الذات 
 اإلرشادیة

التحكم  المثابرة
 بالتھور

اإلصغاء 
بتفھم 
 وتعاطف

التفكیر 
 بمرونة

الكفاح من 
 أجل الدقة

التساؤل 
وطرح 

 المشكالت

 **٠٫٢٩ *٠٫٢٠ ٠٫٠٣- **٠٫٢٣ *٠٫١٩ *٠٫١٦ مھارة االستكشاف

 **٠٫٢٦ **٠٫٣٩ **٠٫٣٢ **٠٫٣٤ **٠٫٤٨ **٠٫٤١ مھارة االستبصار

 **٠٫٣٣ **٠٫٣٥ **٠٫٢١ **٠٫٢٦ **٠٫٣٨ **٠٫٣١ مھارة األداء

إدارة الجلسة 
 اإلرشادیة

٠٫١٤ **٠٫٤٦ **٠٫٤٤ **٠٫٢٥ **٠٫٥٣ **٠٫٤٣ 

 **٠٫٣٣ **٠٫٣٨ **٠٫٢٣ **٠٫٢٧ **٠٫٣٦ **٠٫٣٧ محنة المسترشد

  :السابق أنھیتضح من الجدول 

  بین مھارة االستكشاف كبعد من ٠٫٠١توجد عالقة ارتباطیھ موجبة دالة إحصائیًا عند مستوى 
اإلصغاء (أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسي وبین أبعاد عادات العقل 

شاف  بین مھارة االستك٠٫٠٥ودالة عند مستوى ) بتفھم وتعاطف والتساؤل وطرح المشكالت
كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسي وبین أبعاد عادات العقل 

وال توجد عالقة دالة إحصائیًا بین مھارة ) المثابرة، التحكم بالتھور، الكفاح من أجل الدقة(
لتفكیر االستكشاف كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسي وبعد ا

  .بمرونة كأحد أبعاد عادات العقل

  بین مھارة االستبصار كبعد من ٠٫٠١توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیًا عند مستوى 
  .أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسي وبین جمیع أبعاد عادات العقل

  بین مھارة األداء كبعد من أبعاد ٠٫٠١توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیًا عند مستوى 
  .فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسي وبین جمیع أبعاد عادات العقل

  بین مھارة إدارة الجلسة ٠٫٠١توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیًا عند مستوى 
المدرسي وبین جمیع أبعاد اإلرشادیة كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي 

 .عادات العقل، ما عدا بعد التساؤل وطرح المشكالت
  بین مھارة محنة المسترشد كبعد ٠٫٠١توجد عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیًا عند مستوى 

 .من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسي وبین جمیع أبعاد عادات العقل
ذه النتائج إلى أن عادات العقل المنتجة عندما تتوافر لدى المرشد النفسي ویعزو الباحث ھ

المدرسي فإن فاعلیة الذات اإلرشادیة ترتفع لدیھ بصورة كبیرة وتصبح عادات العقل المنتجة لدیھ 
ھي القاسم المشترك األعظم الذي یساعد فاعلیة الذات اإلرشادیة في تحدید مقدار الجھد الذي یبذلھ 

النفسي في القیام بالمھمة الموكلة إلیھ،وكذلك تحدید مثابرتھ رغم ما قد یواجھ من عوائق المرشد 
 .وصعوبات وتحدید مدى مرونتھ في مواجھة المواقف غیر المواتیة

كما یعزو الباحث ذلك أیضًا إلى أن المرشدین النفسیین الذین لدیھم إدراكات عالیة بقوة 
بر في المھام التي یقومون بھا ویحتفظون لمدة أطول بمعدالت أعلى فعالیتھم الذاتیة یبذلون جھودًا أك

للنشاط، كما أنھ كلما كانت عادات العقل مرتفعة لدى المرشد النفسي كلما كانت مثابرتھ أعلى مما 
یؤدي إلى ارتفاع مستوى فاعلیة الذات اإلرشادیة لدیھ،وھذا من شأنھ أن یوضح العالقة بین فاعلیة 
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عقل المنتجة لدى المرشدین النفسیین، حیث تحدد فاعلیة الذات إذا كان نمط التفكیر الذات وعادات ال
  . لدى الفرد مساعد للذات أو معوق لھا

ة                 ة الذاتی دات الفاعلی سیین ذوي معتق دین النف ى إن فالمرش ائج إل كذلك یعزي الباحث ھذه النت
ذا      ي ھ صعبة ف ام ال رون المھ ا یعتب ال م ي مج ة ف ادیة المرتفع ب  اإلرش دیات یج ة تح ال بمثاب المج

دات               ا مخاطر،أو تھدی ن اعتبارھ دًال م ا ب ب علیھ ن أجل التغل ة م ة منظم ا ویفكرون بطریق مواجھتھ
دافًا             سھم أھ ضعون ألنف شطة وی ن أن ھ م ون ب ا یقوم ي بم ام فعل دیھم اھتم ا أن ل ا، كم ب تجنبھ یج

د م   ودھم عن ضاعفون جھ ل تحقیقھا،وی ن أج ودھم م صارى جھ ذلون ق شل محددة،ویب ة الف واجھ
ویستردون ثقتھم سریعًا بعد خبرات الفشل ویرون أن سببھا ھو عدم كفایة الجھد المبذول أو المعرفة       

سابھا   سعون الكت صة وی ارات الناق درتھم  ),Bandura 730 :1989( والمھ ي ق ون ف م یثق ا أنھ ، كم
ب   على حل المشكالت ویكونوا على كفاءة عالیة في تفكیرھم التحلیلي في المواقف   ي تتطل المعقدة الت

  ).٢٠١٥،محمد ماھر(،)٢٠١٥،جابرعبد الحمید).(,Cervone (38 :2000اتخاذ القرارات
ودھم ویتراجعون سریعًا               ل جھ ة المنخفضة تق األفراد ذوي الفاعلی ك ف ن ذل س م وعلى العك
رھم              ى تفكی ؤثر عل تھم وی ق یضعف دافعی ر المقل  عند مواجھة العوائق عالوة على أن مثل ھذا التفكی

ور              ي أم ر ف ى التفكی د إل شكل جی ام ب شطة والمھ ة األن التحلیلي عن طریق نقل انتباھھم من كیفیة تأدی
ى    Bandura,(، (Sajjadi et al. ,2015) 39 :1997( تتعلق بعجزھم الشخصي ز عل ذا التركی وھ

شكالت        ھ للم ل تقییم اءة یجع دم الكف عوره بع سي، وش د النف دى المرش صور ل ضعف والق واطن ال م
  .بالمبالغة وعدم الواقعیة وبالتالي یفشل في توجیھ االھتمام الكافي للمھمة التي یقوم بھایتصف 

ل     رد مث دى الف ة ل ال االنفعالی د ردود األفع ي تحدی ساعد ف ذات ت ة ال إن فاعلی ك ف ب ذل وبجان
ذات             ة ال ة المحیطة، ففاعلی ات البیئ ع معطی د التعامل م رد عن مقدار الضغوط والقلق والتوتر لدى الف
ة         ي مواجھ ساعده ف ا ی صعبة مم ام ال ام بالمھ د القی دوء عن زام بالھ ي االلت رد ف ساعد الف ة ت المرتفع
ة المنخفضة          رد ذي الفاعلی ا الف الصعوبات وبالتالي یقل مقدار الضغوط والتوتر الذي یتعرض لھ، أم

ل ن        وتر والضغوط ویجع ھ  فیرى األمور أصعب مما ھي علیھ بالفعل مما یؤدى إلى مزید من الت ظرت
  )Pajares، Pajares, 1996: 543 (2002,ضیقة عند حل المشكلة

ذات             اءة ال ة أوكف ى فاعلی ط عل ؤثر فق ل المنتجة ال ت وفي الواقع یرى الباحث أن عادات العق
ة اإلرشادیة                ة الذاتی دات الفاعلی دیل معتق ي تع ضًا ف ؤثر أی ا ت ل إنھ سي، ب د النف دى المرش اإلرشادیة ل

سلوك،       لدیھ، ویتفق ذلك مع مبد  شخص وال ین عوامل ال ادل ب أثیر المتب أ الحتمیة التبادلیة من حیث الت
دورا   دده بان ساب  ) Bandura (39 :1997,كما یتفق مع المصدر األول واألكثر أھمیة والذي ح الكت

  . وتعدیل توقعات الفاعلیة وھى اإلنجازات األدائیة
ین عادا      وي ب اط ق ة     وإذا كانت النتائج قد أظھرت أن ھناك ارتب ین فاعلی ل المنتجة وب ت العق

ة               ین فاعلی ًا ب ة دائم ة خطی ست عالق ة لی الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسي إال أن العالق
ة               ى أن فاعلی شیر إل ي ت ض الدراسات الت ائج بع ده نت ا تؤك ذا م الذات وبعض المتغیرات األخرى وھ

ة اإلرشاد          ھ        الذات ترتبط بأداء المرشد النفسي ونتیجة عملی ول بأن ن مجرد الق دًا م ر تعق ة أكث  بطریق
د                  ا سقف أو ح ة لھ ذه العالق ًا فھ سي أفضل دائم د النف ان أداء المرش ا ك ذات كلم ة ال كلما زادت فاعلی

 كما أن توقعات الفاعلیة یجب أن تتناسب  Heppner et al;(،(Lent et al, 2003)   (2004معین
ة دون  مع المستوى الفعلي للمھارة حتى یصبح تأثیرھا     على األداء إیجابیًا، أما توافر معتقدات الفاعلی

ا             ة مم ارة والمعرف المھارة یجعل الفرد یشعر بالثقة الزائدة التي ال تستند إلى مستوى مناسب من المھ
  . یؤثر سلبیًا على أدائھ

رات        رز المتغی ن أب ة م ا الفرعی  وبالتالي تشیر ھذه النتائج إلى إن عادات العقل المنتجة وأبعادھ
دى    ضعیفة ل ة ال ادات العقلی سي، وأن الع د النف دى المرش ادیة ل ذات اإلرش ة ال ى فاعلی ؤثر عل ي ت الت
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ا        ي یمتلكھ درة الت ستوى أو الق ن الم ر ع ض النظ عیف بغ اد ض ى إرش ؤدى إل سین ت دین النف المرش
ذات اإلرشاد      ة ال ن فاعلی دى  المرشد، على النقیض من العادات العقلیة المنتجة القویة التي تزید م یة ل

ذات               ة ال ھ فاعلی زداد لدی ادات ت ذه الع ك ھ ذي یمتل سي ال المرشد النفسي المدرسي،كما أن المرشد النف
ذي     سي ال اإلرشادیة، وتتوفر لدیھ القدرة والخبرة للقیام بعملیات معینة في مواقف معینة والمرشد النف

ة الذ               ھ الفاعلی ة المنتجة،ستنخفض لدی ادات العقلی ون    تنخفض لدیھ مستوى الع ة اإلرشادیة،ولن یك اتی
اءة               ع كف ادات م ذه الع مؤھًال ألداء الوظیفة عندما یكون ھناك تغیر،وتطویر مستمر في ظل تفاعل ھ
ى            اج إل ي تحت ة الت الذات اإلرشادیة، وبالتالي لن یكون قادرًا على التعامل مع جمیع المشكالت المھنی

ة المنتج    ادات العقلی ي أن الع ذا یعن ین، وھ ي مع دخل مھن ة    ت ون كافی ن تك سي ل د النف دى المرش ة ل
  .بمفردھا لتحقیق الممارسة المؤثرة والفعالة، وإنما یجب أن تكملھا زیادة في فاعلیة الذات اإلرشادیة

ا مرتبطة بصورة مباشرة أو                 ددة جمیعھ ي مجاالت متع ذات ف ة ال ة فاعلی ق نظری م تطبی وقد ت
س  د النف دى المرش ة ل ل المنتج ادات العق رة بع ر مباش ادیميغی ال األك ل المج  ,Lent et al)ي مث

ادیمي             (1986 ذات األك ة ال ة فاعلی ي تنمی امج ف ل كبرن اب،    (، واستخدام عادات العق ت حب وضحي بن
ذاكرة   ) ٢٠١٣ ى أداء ال ي البحث      (Bandura, 1989)كما أنھا تؤثر عل ة ف رتبط باإلنتاجی ذلك ت ،وك

ى حل المشكالت     ،وت (Phillips & Russell, 1994)لدى طالب اإلرشاد النفسي  درة عل رتبط بالق
(Pajares, 1996)  راھیم إسماعیل،   (،كما أظھرت دراسة رتبط    ) ١٩٩٧ھشام إب ذات ت ة ال أن فاعلی

ابرة              ة المث ن دافعی رتبط بكل م ذات ت ة ال ى أن فاعلی راھیم،  (أیضًا بالرضا عن العمل، باإلضافة إل إب
راھیم توف (والدافعیة لإلنجاز  ) ٢٠٠١إبراھیم أحمد    ق  محمد إب ل      ) ٢٠٠٢ی دًا بك ًا جی د منبئ ذلك تع وك

، وأظھرت  (Rattele, 2006)من توجھ األھداف والطموح المھني واالختیارات الدراسیة والمھنیة 
درة      ) Wright et al (2006,نتائج دراسة رایت وزمالؤه    رتبط بالق ة ت ذات االجتماعی ة ال أن فاعلی

ل ب       رتبط عادات العق ذلك ت ع اآلخرین وك ى التواصل م رار    عل ى اتخاذ الق درة عل ذات والق ة ال فاعلی
ذات          ) ٢٠١٣، فضیلة جابر (وتوصلت نتائج دراسة   ة ال ل وفاعلی ین عادات العق ة ب ة قوی بوجود عالق

  .أن عادات العقل تعد منبئًا قویا بفاعلیة الذات،
سي          د النف دى المرش ذات ل وتؤكد نتائج العدید من الدراسات األخرى وجود عالقة بین فاعلیة ال

ی  ھ اإلرشادي   وب سر لنت وزمالؤه    1993) ،(Lannelli،(Mikinski, 2000)ن أدائ  Lent)، ویف
et al, 2003)         ام ي القی ًا أطول ف ة یقضي وقت ة ذات مرتفع ھ فاعلی  ذلك بأن المرشد النفسي الذي لدی

ب          دیًا یج ة تح صعبة بمثاب ام ال ا،ویعتبر المھ سعى لتحقیقھ دافًا ی ضع أھ ادیة وی ام إرش بمھ
ن الدراسات             مواجھتھ،وال د م ائج العدی شیر نت ا ت ھ، كم تغلب علیھ بدًال من اعتبارھا تھدیدًا یجب تجنب

ن    ة   Salgad, 2003)(،(Levitt, 1997)، (Leach et al, 2001)مثلدراسة كل م ى أن فاعلی ،إل
دریب                ة منتجة،ومن خالل الت ن عادات عقلی ھ م ا یمتلك ن خالل م د م الذات لدى المرشد النفسي تزی

ارات  ى مھ ة   عل ل،وإجراء المقابل تجابة والتواص صات واالس ارات اإلن سي،مثل مھ اد النف اإلرش
سترشدین     لوك الم ادیة،وفھم س سة اإلرش اء الجل ت أثن اعي،وإدارة الوق ادیة،والتوجیھ الجم اإلرش

  .وتشخیص مشكالتھم
وضحي بنت (،)٢٠١٢،إیمان اللقماني(وتتفق ھذه النتائج مع ما أكدت علیھ نتائج دراسة 

في أن عادات العقل المنتجة من أھم العناصر في ) ٢٠١٦ھانم أحمد رانیا محمد، (،)٢٠١٣حباب، 
  . والمعلمات،منظومة تنمیة فاعلیة الذات لدى األفراد والتالمیذ الموھوبین وطلبة الجامعة والمعلمین
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 :نتائج التساؤل الثاني

 -:نص الفرض الثاني للبحث الحالي على أنھ -
 الذات اإلرشادیة وأبعادھا الفرعیة  من خالل عادات العقل المنتجة  بفاعلیةالتنبؤیمكن  -

 وأبعادھا الفرعیة لدى المرشد النفسي المدرسي؟ 
ولإلجابة على ھذا التساؤل تم استخدام تحلیل االنحدار المتعدد في الكشف عن إمكانیة التنبؤ 

العقل المنتجة فكانت النتائج كما بفاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي من خالل أبعاد عادات 
  ):٨(ھي موضحة بجدول 

  ): ٨(جدول 
  تحلیل تباین االنحدار المتعدد بفاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي من خالل أبعاد عادات العقل المنتجة

عادات العقل 
  المنتجة
فاعلیة الذات 

 اإلرشادیة

  معامل
 االنحدار

 المثابرة الثابت
  التحكم 
 ربالتھو

  اإلصغاء
 بتعاطف

التفكیر 
 بمرونة

الكفاح 
  من أجل
 الدقة

التساؤل 
وطرح 

 المشكالت
R R2 

ف 
ودرجات 

 الحریة

B مھارة  **٠٫٢٧      ١٦٫٤٠
 ٠٫٣       Beta االستكشاف

٠٫٠٩ ٠٫٣ 
١٤٫٢٦**

)١٥٠، ١( 

B مھارة      **٠٫١٣  ١٤٫٤٤
     ٠٫٤٨   Beta االستبصار

٠٫٢٣ ٠٫٤٨ 
٤٥٫٥٧**

)١٥٠، ١( 

B ٠٫٢٠    **٠٫٠٩  ١٣٫٣٣** 
 مھارة األداء

Beta   ٠٫٢٤    ٠٫٣٢ 
٠٫٢٠ ٠٫٤٥ 

١٨٫٥٨**
)١٤٩، ٢( 

B إدارة الجلسة      **٠٫١٦  ١٢٫٨١
     ٠٫٥٣   Beta اإلرشادیة

٠٫٢٨ ٠٫٥٣ 
٥٧٫٢٩**

)١٥٠، ١( 

B محنة  **٠٫٢٢ **٠٫٢٥     ١٠٫٨٩
 ٠٫٢٣ ٠٫٢٩      Beta المسترشد

٠٫١٩ ٠٫٤٣ 
١٧٫١٣**

)١٤٩، ٢( 

  :یتضح من ھذا الجدول السابق أن

  بالنسبة لمھارة االستكشاف كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي
تسھم مھارة التساؤل وطرح المشكالت كبعد من أبعاد عادات العقل المنتجة لدى : المدرسي

صائیًا في التنبؤ بھذه المھارة، وبلغت قیمة التباین المرشد النفسي إسھامًا موجبًا داًال إح
 ٩المفسر في مھارة االستكشاف والراجع لتأثیر مھارة التساؤل وطرح المشكالت حوالي 

مھارة االستكشاف كبعد من أبعاد فاعلیة : ، ویمكن صیاغة معادلة التنبؤ على النحو اآلتي%
مھارة التساؤل  × ٠٫٢٧+ ١٦٫٤٠= الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسي 

 .وطرح المشكالت كبعد من أبعاد عادات العقل

  بالنسبة مھارة االستبصار كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي
یسھم التحكم بالتھور كبعد من أبعاد عادات العقل إسھامًا موجبًا داًال إحصائیًا في : المدرسي

بلغت قیمة التباین المفسر في مھارة االستبصار والراجع لتأثیر التحكم التنبؤ بھذه المھارة، و
مھارة : ، ویمكن صیاغة معادلة التنبؤ على النحو اآلتي %٠٫٢٣بالتھور حوالي 



     

 ٤٧٣  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                               التربیةفي العلميمجلة البحث   

= االستبصار كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسي 
  .التحكم بالتھور × ٠٫١٣+ ١٤٫٤٤

 األداء كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسيبالنسبة لمھارة  :
یسھم التحكم بالتھور التساؤل وطرح المشكالت كأبعاد لعادات العقل إسھامًا موجبًا داًال 
إحصائیًا في التنبؤ بھذه المھارة، وبلغت قیمة التباین المفسر في مھارة األداء والراجع لتأثیر 

، ویمكن صیاغة معادلة التنبؤ  %٠٫٢٠ھور والتساؤل وطرح المشكالت حوالي التحكم بالت
مھارة األداء كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي : على النحو اآلتي

  .التساؤل وطرح المشكالت× ٠٫٢٠+ التحكم بالتھور  × ٠٫٠٩+ ١٣٫٣٣= المدرسي 
 یة كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد بالنسبة مھارة إدارة الجلسة اإلرشاد

یسھم التحكم بالتھور كبعد من أبعاد عادات العقل إسھامًا موجبًا داًال : النفسي المدرسي
إحصائیًا في التنبؤ بھذه المھارة، وبلغت قیمة التباین المفسر في لمھارة إدارة الجلسة 

، ویمكن صیاغة معادلة التنبؤ  %٠٫٢٨حوالي اإلرشادیة والراجع لتأثیر التحكم بالتھور 
مھارة إدارة الجلسة اإلرشادیة كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى : على النحو اآلتي

  .التحكم بالتھور × ٠٫١٦+ ١٢٫٨١= المرشد النفسي المدرسي 
 سي بالنسبة لمحنة المسترشد كبعد من أبعاد فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النف

یسھم الكفاح من أجل الدقة والتساؤل وطرح المشكالت كأبعاد لعادات العقل : المدرسي
إسھامًا موجبًا داًال إحصائیًا في التنبؤ بھذه المھارة، وبلغت قیمة التباین المفسر في مھارة 
محنة المسترشد والراجع لتأثیر الكفاح من أجل الدقة والتساؤل وطرح المشكالت حوالي 

محنة المسترشد كبعد من أبعاد : یمكن صیاغة معادلة التنبؤ على النحو اآلتي، و %٠٫١٩
الكفاح من  × ٠٫٢٥+ ١٠٫٨٩= فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي المدرسي 

  .التساؤل وطرح المشكالت× ٠٫٢٢+ أجل الدقة 
 عادات العقل ومجمل ما تم التوصل إلیھ من نتائج في ھذا التساؤل یؤكد على أن أكثر أبعاد

لدى المرشد النفسي تأثیرًا في فاعلیة الذات اإلرشادیة یتمثل في التحكم بالتھور والتساؤل وطرح 
المشكالت، ویشیر ھذا إلى نوع متمیز من العادات العقلیة الھامة التي یمكن أن یتمیز بھا المرشدین 

اإلرشادیة لدى المرشد النفسي، النفسیین األكفاء،والتي یمكن من خاللھا أن نتنبأ بفاعلیة الذات 
وبذلك تعكس أبعاد عادات العقل المنتجة لدى المرشد النفسي مدى ثقتھ بنفسھ باإلضافة إلى قدرتھا 

كذلك فإن لھذه النتیجة داللة سیكولوجیة تتسق مع ما أشار إلیھ . بالتنبؤ على بفاعلیة الذات اإلرشادیة
(Singer, 1966)ون عادات العقل المنتجة لدیھم القدرة على التحلیل  من أن المرشدین الذین یمتلك

العقلي المستقبلي للعدید من الخبرات الحسیة والمھارات وتكوین ترابطات وعالقات جدیدة بین 
  .األشیاء

وبالتالي یستطیع الباحث أن یؤكد من خالل ھذه النتائج على أن أبعاد عادات العقل المنتجة 
دقة والتساؤل وطرح المشكالت لدى المرشد النفسي ھى الطریق والخاصة ببعدي الكفاح من اجل ال

األمثل لعالج الجمود في شخصیة المرشد النفسي وفاعلیتھ الذاتیة اإلرشادیة وتجاوزه للنمطیة في 
وبالتالي فإن المرشد . التفكیر وحل المشكالت، ویمتد بذلك لیشمل تولید األفكار الخاصة بالمستقبل

قل المنتجة القویة والخاصة ببعدي الكفاح من اجل الدقة والتساؤل وطرح النفسي صاحب عادات الع
المشكالت یرتبط نفسیًا بمجموعة من العملیات المعرفیة فھو یحس،ویدرك 
وینتبھ،ویتذكر،ویتصور،ویتخیل،ویفكر،وبذلك تصبح ھذه العملیات العقلیة الخاصة بأبعاد عادات 

لعملیة اإلرشادیة بشكل متكامل وتنبئ بفاعلیة الذات العقل المنتجة مزایا تمھد لھ فھم أبعاد ا
  . اإلرشادیة لدیھ
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ار    سیاق أش ذا ال ي ھ ل     (Thomson 1971)وف ادات العق ھ ع ساھم ب د ت ذي ق دور ال ى ال  إل
ذه        تخدام ھ ة اس ث إمكانی ن حی سي م د النف دى المرش ادیة ل ذات اإلرش ة ال ؤ بفاعلی ي التنب ة ف المنتج

شاط  العادات لدى المرشد النفسي لت     طویر مواد أخرى جدیدة یتم استخدامھا في العملیة اإلرشادیة،فالن
ة          ى فاعلی ستقبلیة عل درة الم دیدة بالق العقلي الخاص بتنشیط كل إمكانات التصور والخیال لھ عالقة ش

ھ        . الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي     ا توصل إلی ع م ائج م ذه النت ق ھ ) Shermian  ،(2000وتتف
ستقبل، ودراسة    في دراستھ عن دو    ي الم فضیلة  (ر عادات العقل في زیادة الثقة في وقوع حدث ما ف

ة     ) ٢٠١٣جابر،   دى طالب كلی ذات ل التي توصلت نتائجھا إلى إن أبعاد عادات العقل تنبئ بفاعلیة ال
سي                 ة اإلرشاد النف ى عملی درب عل ان المت ھ إذا ك ذا البحث أن ي ھ التربیة ومن ھنا یفترض الباحث ف

ًا        لدیھ عادا  ًا قوی ك سیكون منبئ إن ذل ت عقلیة منتجة قویة بشأن قدرتھ على أداء المھارات المطلوبة ف
ع دراسة          ذلك م د،رانیا   (على فاعلیة الذات اإلرشادیة وأدائھ اإلرشادي وتتفق ھذه النتیجة ك انم أحم ھ

ذات  حیث توصلت نتائج دراستھا إن عادات العقل تعد منبئا قویا وجیدا على فاعلیة   )٢٠١٦محمد،    ال
  .األكادیمیة لدى التالمیذ الموھوبین

كما تشیر ھذه النتائج على مالمسة عادات العقل ھذه لحیاة المرشد النفسي المدرسي الحیاتیة 
فإذا كانت فاعلیة الذات أو كفاءة الذات ، والعملیة واستشعاره باھمیتھا في العملیة اإلرشادیة

ومن ثم ،لمرشد النفسي على مواجھة الضغوطاإلرشادیة ھي مجموعة المھارات التى تساعد ا
فعادتا التعبیر والتوصیل بوضوح ودقة واإلصغاء ، التكیف الناجح مع معطیات العملیة اإلرشادیة

وعادتا الكفاح من أجل الدقة والتساؤل وطرح المشكالت من ،بتفھم وتعاطف من مھارات االتصال
وھذه المھارات ، مھارات الحیاة الشخصیةمھارات الحیاة المعرفیة وعادة التحكم بالتھور من 

یستخدمھا المرشد النفسي المدرسي ویلجا إلیھا في صمیم العملیة اإلرشادیة المدرسیة والت تمكن 
  .  المرشد من القیام بمھامھ على الوجھ األكمل

لم كذلك تفسر ھذه النتیجة في ضوء نظریة فاعلیة الذات أو كفاءة الذات في أن المرشد النفسي إذا 
یعتقد بالحصول على النتائج المرغوبة من األفعال التي یقوم بھا فإن ذلك من شانھ أن ینعكس 

والتحكم ، والتساؤل وطرح المشكالت، وكفاحھ من أجل الدقة، بالسلب على مستویات المرونة
یات واالستمرار في العملیة اإلرشادیة بكفاءة عالیة وبخاصة عند مواجھة التحد، بالتھور والمثابرة

  ).Bandura, 2001: 5)) (Pagares.2002 والصعوبات
  : نتائج التساؤل الثالث

   - :نص الفرض الثالث للبحث الحالي على أنھ
 تختلف فاعلیة الذات اإلرشادیة وأبعادھا الفرعیة وعادات العقل المنتجة وأبعادھا الفرعیة لدى -

  ). النوع، سنوات الخبرة(المرشد النفسي المدرسي باختالف 
  ):ذكور، إناث(بالنسبة لتأثیر النوع : أوًال

 للمقارنة Independent Samples T-Testتم استخدام اختبار ت للمجموعات المستقلة 
بین الذكور واإلناث من المعلمین في فاعلیة الذات اإلرشادیة وعادات العقل المنتجة فكانت النتائج 

  :كالتالي
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في فاعلیة الذات اإلرشادیة وعادات العقل ) ٦٧= ن(واإلناث ) ٨٥= ن(ور داللة الفروق بین الذك): ٩(جدول 

  المنتجة
مستوى  "ت" قیمة  انحراف معیاري متوسط المجموعة المتغیر التابع

 الداللة
 مھارة االستكشاف ٣٫٦٦ ٢٣٫١٤ ذكور
 ٣٫٤٩ ٢١٫٩٩ إناث

 غیر دالة ١٫٩٧

 مھارة االستبصار ٣٫١٤ ٢٥٫٤١ ذكور
 ٣٫١٩ ٢٥٫٧٨ إناث

 غیر دالة ٠٫٧١

 مھارة األداء ٢٫٩٥ ٢٥٫٤٤ ذكور
 ٣٫٧٦ ٢٥٫٩٩ إناث

 غیر دالة ١٫٠١

 إدارة الجلسة اإلرشادیة ٣٫٥١ ٢٦٫٩٣ ذكور
 ٣٫٨٧ ٢٦٫٨٢ إناث

 غیر دالة ٠٫١٨

 ٣٫٣٧ ٢٣٫٨٤ ذكور

دیة
شا

إلر
ت ا

لذا
ة ا

علی
فا

 

 محنة المسترشد
 ٤٫٣٣ ٢٣٫٦١ إناث

 غیر دالة ٠٫٣٦

 ٤٫٢٠ ٢٢٫٥٢ ذكور
 المثابرة

 ٥٫٢٨ ٢٥٫٧٣ إناث
٠٫٠١ ٤٫١٨ 

 التحكمبالتھور ٩٫٧٠ ٨٥٫٧٦ ذكور
 ١٤٫١٢ ٩٠٫٠٠ إناث

٠٫٠٥ ٢٫١٩ 

 اإلصغاء بتفھم وتعاطف ١٫٦٨ ١١٫١٢ ذكور
 ٢٫٠٩ ١١٫٣٠ إناث

 غیر دالة ٠٫٥٩

 التفكیر بمرونة ٣٫٦٠ ٢٦٫٣٤ ذكور
 ٤٫٢١ ٢٧٫٨١ إناث

٠٫٠٥ ٢٫٣١ 

 الكفاح من أجل الدقة ٤٫٠٤ ٣٠٫٥٢ ذكور
 ٤٫٨٢ ٣٢٫٦٠ إناث

٠٫٠١ ٢٫٨٩ 

 ٣٫٩٩ ٢٢٫٦٤ ذكور
جة

منت
 ال

قل
الع

ت 
ادا

ع
 
 التساؤل وطرح المشكالت

 ٣٫٨٣ ٢٣٫١٩ إناث
 .غیر دالة ٠٫٨٧

  :یتضح من الجدول السابق أن
  فاعلیة الذات اإلرشادیة ال توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي درجات الذكور واإلناث في

  .وأبعادھا الفرعیة لدى المرشد النفسي
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى تكافؤ الفرص بین المرشدین النفسیین والمرشدات في 
الحصول على اإلعداد الالزم لھم كمرشدین وحصولھم على دورات تدریبیة متخصصة على أعلى 

  .مستوى

 سطي درجات الذكور واإلناث في اإلصغاء بتفھم وتعاطف ال توجد فروق دالة إحصائیًا بین متو
  .والتساؤل وطرح المشكالت كأبعاد لعادات العقل المنتجة لدى المرشد النفسي

 .ویمكن تفسیر ذلك في ضوء بعد اإلصغاء بتفھم وتعاطف

  بین متوسطي درجات الذكور واإلناث في ٠٫٠١توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى 
 . اح من أجل الدقة كأبعاد لعادات العقل لدى المرشدین لصالح اإلناثالمثابرة والكف
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  بین متوسطي درجات الذكور واإلناث في التحكم ٠٫٠٥توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى 
 .بالتھور والتفكیر بمرونة كأبعاد لعادات العقل لدى المرشد النفسي لصالح اإلناث

ا    تحكم ب وء أن ال ي ض ك ف سیر ذل ن تف اث   ویمك ذكور واإلن سبة لل ة بالن ر بمرون لتھور والتفكی
ن              ھ ع اث من ي اإلن أثرًا ف ر ت شخص ویكون أكث ھ ال یش فی ذي یع اعي ال ر للمحیط االجتم یخضع أكث
درة             ع ق ق م ا یتف سان وھو م الذكور وھو بمثابة قدرة تتغیر تبعًا لظروف المكان والزمان وعمر اإلن

  .أو األشیاء تمثیًال عقلیًا متفوقین في ذلك على المرشدینالمرشدات الفائقة في إعادة تمثیل األحداث 
ن         دات ع دى المرش ة ل ل المرتفع ادات العق اد ع ض أبع ى أن بع ث إل ح الباح ا یوض ن ھن وم
ة        ة ذات مرتفع وفر فاعلی ط أو ت دیھن فق المرشدین ال یمكن أن یتم من خالل توفر المعرفة والمھارة ل

ا م      ى توافرھم ذه النتیجة عل دیھم مستوى         فقط بل تدل ھ ذین ل دین ال ضًا، فالمرش ًا أی ساقھما مع ًا وات ع
ن          انون م د یع ارة ق ي المھ ي ف منخفض من فاعلیة الذات وعادات العقل المنتجة مع وجود ارتفاع فعل
الشعور بالنقص وضعف الثقة بالنفس والتردد في قبول المھام والقیام بھا رغم قدرتھم على إنجازھا،    

ات        ولعل ذلك یفسر لنا لماذا   ن إمكان ًال م ھ فع ا یمتلكون ل مم ذكور أق یأتي أداء بعض المرشدین من ال
ات        دیھم إمكان ذین ل اد ال ذه األبع ي ھ دین ف ن المرش ى ع ستوى أعل دات بم ف أداء المرش اذا یختل ولم

  . ومھارات متشابھة أو لماذا یتفاوت أداء المرشدین نفسھ من وقت آلخر أو من مجال آلخر
ة     ) ,Bandura (1989ندورا وفي ھذا السیاق یوضح با     دركات فاعلی دیھم م ذین ل أن األفراد ال

مرتفعة مع نقص فعلي في مھاراتھم ویتصرفون وفق إحساسھم بمستوى فاعلیة الذات لدیھم فإن ذلك  
  . سیؤدي إلى نتائج غیر مرغوبة

ن      ل م ائج ك ھ نت شیر إلی ا ت ضًا م ذا أی ابر،  (،) )Lent et al 107 :2003,(وھ ضیلة ج ف
ان،(،)٢٠١٣ د فرح رحمن(،)٢٠١٤محم د ال ورة عب ل(،)٢٠١٤،ن د كام انم (، )٢٠١٤،محم ھ

ذي             ) ٢٠١٦،أحمد،رانیا محمد  رد ال ة وأن الف ارات الفعلی ن المھ دیًال ع ست ب ذات لی ة ال ى أن فاعلی إل
ا     دًا مم یسئ تقییم قدراتھ ویقیم معتقدات فاعلیتھ بشكل غیر واقعي فإنھ یضطلع بمھام لم یستعد لھا جی

  . نتائج سالبةیؤدى إلى 
دى              ة ل ل المنتجة القوی اد عادات العق ض أبع ساعد بع ف ت وبالتالي تدل ھذه النتیجة وتوضح كی
ا      م م ابرتھن رغ المرشدة النفسیة في تحدید مقدار الجھد الذي تبذلھ في القیام بالمھمة وكذلك تحدید مث

  .ر المواتیةقد یواجھن من عوائق وصعوبات وتحدید مدى مرونتھن في مواجھة المواقف غی
وة     ة بق ات عالی دیھم إدراك ذین ل دات ال وء أن المرش ي ض ائج ف ذه النت سیر ھ ن تف ذلك یمك  وك
دالت                دة أطول بمع ا ویحتفظون لم ي یقومون بھ ام الت ي المھ ر ف ودًا أكب ذلون جھ ة یب فاعلیتھن الذاتی

ا   أعلى للنشاط عن المرشدین، كما أنھ كلما كانت أبعاد عادات العقل لدیھا مرتفعة ك       ت مثابرتھ لما كان
  . أعلى مما قد یؤدي إلى ارتفاع مستوى األداء

دورا      شیر بان سیاق ی ذا ال ذات       ) (Bandura , 2008وفي ھ ة ال ین فاعلی ة ب اك عالق ى أن ھن إل
ذات أو             ساعد لل رد م دى الف ر ل ط التفكی ان نم ذات إذا ك ونمط التفكیر لدى الفرد، حیث تحدد فاعلیة ال

  . معوق للذات
ش الي ت ادیة    وبالت ة اإلرش ة الذاتی دات الفاعلی دات ذوي معتق ى إن المرش ائج عل ذه النت یر ھ

ا         ب مواجھتھ دیات یج ة تح ال بمثاب ذا المج ي ھ صعبة ف ام ال رون المھ ا یعتب ال م ي مج ة ف المرتفع
ا،          دات یجب تجنبھ ویفكرون بطریقة منظمة من أجل التغلب علیھا بدًال من اعتبارھا مخاطر،أو تھدی

دیھم اھ ا أن ل ذلون    كم ددة ویب دافًا مح سھن أھ ضعون ألنف شطة وی ن أن ھ م ون ب ا یقوم ي بم ام فعل تم
ة            د مواجھ دین عن ن المرش ودھم ع ضاعفون جھ ا وی ل تحقیقھ ن أج ودھم م صارى جھ ق
ذول أو              د المب ة الجھ دم كفای الفشل،ویستردون ثقتھم سریعًا بعد خبرات الفشل،ویرون أن سببھا ھو ع
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سع      ارات الناقصة وی ى حل المشكالت          المعرفة والمھ درتھم عل ي ق ون ف م یثق ا أنھ سابھا، كم ون الكت
رارات                  ب اتخاذ الق ي تتطل دة الت ف المعق ي المواق ي ف رھم التحلیل ي تفكی ة ف اءة عالی ى كف ویكونوا عل

  ).٢٠١٢،إیمان اللقماني(ویتفق ذلك مع نتائج دراسة
ي                  نھن ف ل م ذكور األق ن ال دین م رى الباحث إن  المرش ك ی ن ذل س م اد   وعلى العك ض أبع  بع

ذا           ل ھ ى أن مث عادات العقل المنتجة تقل جھودھم ویتراجعون سریعًا عند مواجھة العوائق عالوة عل
التفكیر المقلق یضعف دافعیتھم ویؤثر على تفكیرھم التحلیلي عن طریق نقل انتباھھم من كیفیة تأدیة         

صي    زھم الشخ ق بعج ور تتعل ي أم ر ف ى التفكی د إل شكل جی ام ب شطة والمھ   (Bandura,2008)األن
ھ        ل تقییم اءة یجع دم الكف عوره بع د وش دى المرش صور ل ضعف والق واطن ال ى م ز عل ذا التركی وھ
للمشكالت یتصف بالمبالغة وعدم الواقعیة وبالتالي یفشل في توجیھ االھتمام الكافي للمھمة التي یقوم       

  ).٢٠١٥،جابر عبد الحمید٠،)٢٠١٣فضیلة جابر، (بھا
دات      وبالتالي نستخلص من ھذ   دى المرش ة ل ل المرتفع ه النتیجة أنھ یمكن أن تساعد عادات العق

ع           ل م د التعام وتر عن ق والت ضغوط والقل دار ال ل مق دیھن مث ة ل ال االنفعالی د ردود األفع ي تحدی ف
زامھن       سر الت ا تف ي م دیھن ھ ة ل ة والمرتفع ة المنتج ادات العقلی ذه الع ة، فھ ة المحیط ات البیئ معطی

ام ب د القی دوء عن دار   بالھ ل مق الي یق صعوبات وبالت ة ال ي مواجھ ساعدھن ف د ی ا ق صعبة مم ام ال المھ
اني  (الضغوط والتوتر الذي یتعرضن لھ وھذا ما أكدت علیھ نتائج دراسة      ان اللقم ن  ) ٢٠١٢،إیم ولك

ات دى المعلم ن   . ل ال م ة ك ائج دراس ع نت ائج م ذه النت ذكور،وتتفق ھ ن ال دین م س المرش اجي (عك ن
اب،   ) (٢٠١٢محمود،محمد إبراھیم  ت ب د،   (، )٢٠١٣فضیلة جابر،   (، )٢٠١٣وضحي بن انم أحم ھ

  ).٢٠١٦رانیا محمد، 
  :بالنسبة لتأثیر سنوات الخبرة: ثانیا

این األحادي      ل التب ي      One Way ANOVAتم استخدام تحلی روق ف ة الف ى دالل  للتعرف عل
أثیر      ة لت ادي والراجع م اإلرش دین وأداؤھ دى المرش ادیة ل ذات اإلرش ة ال ي  فاعلی رة ف نوات الخب  س

ن     ٥أقل من   (المجال اإلرشادي    ن   ٥ سنوات، م ل م ن   ١٠ ألق ن    ١٠ سنوات، م ل م  ١٥ سنوات ألق
  ):١١(فكانت النتائج كما ھي موضحة بجدول )  سنة فأكثر١٥سنة، من 

 والراجعة لتأثیر سنواتفاعلیة الذات وعادات العقل المنتجة لدى المرشد النفسي داللة الفروق في ): ١١(جدول
  الخبرة في المجال اإلرشادي

  المتغیر
 التابع

  مصدر 
 التباین

  مجموع
 المربعات

  درجة
 الحریة

  متوسط
 المربعات

 "ف"قیمة 
  مستوى 
 الداللة

 ٣٫٦٤ ٣ ١٠٫٩٣ بین المجموعات

مھارة  ١٣٫٣٠ ١٤٨ ١٩٦٨٫٤٤ داخل المجموعات
 االستكشاف

  ١٥١ ١٩٧٩٫٣٧ المجموع الكلي

 غیر دالة ٠٫٢٧

 ١١٫٥٦ ٣ ٣٤٫٦٧ بین المجموعات

مھارة  ٩٫٩٤ ١٤٨ ١٤٧٠٫٥٤ داخل المجموعات
 الستبصارا

  ١٥١ ١٥٠٥٫٢٠ المجموع الكلي

 غیر دالة ١٫١٦

 ١٩٫٢٣ ٣ ٥٧٫٦٨ بین المجموعات

مھارة  ١٠٫٩٤ ١٤٨ ١٦١٩٫٥٣ داخل المجموعات
 األداء

  ١٥١ ١٦٧٧٫٢٠ المجموع الكلي

 غیر دالة ١٫٧٦
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  المتغیر
 التابع

  مصدر 
 التباین

  مجموع
 المربعات

  درجة
 الحریة

  متوسط
 المربعات

 "ف"قیمة 
  مستوى 
 الداللة

 ٢٠٫٣٤ ٣ ٦١٫٠٣ بین المجموعات

 ١٣٫٢٨ ١٤٨ ١٩٦٤٫٨٤ داخل المجموعات
إدارة 

الجلسة 
 اإلرشادیة

  ١٥١ ٢٠٢٥٫٨٧ المجموع الكلي

 غیر دالة ١٫٥٣

 ١٤٫٥٥ ٣ ٤٣٫٦٤ بین المجموعات

محنة  ١٤٫٥٥ ١٤٨ ٢١٥٣٫٨٣ داخل المجموعات
 المسترشد

  ١٥١ ٢١٩٧٫٤٧ المجموع الكلي

 غیر دالة ١٫٠٠

 ٢١٫٢٢ ٣ ٦٣٫٦٥ ین المجموعاتب

 المثابرة ٢٤٫٦٢ ١٤٨ ٣٦٤٣٫٦٩ داخل المجموعات

  ١٥١ ٣٧٠٧٫٣٤ المجموع الكلي

 غیر دالة ٠٫٨٦

 ١٧٢٫٩٢ ٣ ٥١٨٫٧٦ بین المجموعات

التحكم  ١٤٣٫٢٦ ١٤٨ ٢١٢٠٢٫٦٠ داخل المجموعات
 بالتھور

  ١٥١ ٢١٧٢١٫٣٧ المجموع الكلي

 غیر دالة ١٫٢١

 ١٫٦٦ ٣ ٤٫٩٨ بین المجموعات

 ٣٫٥٢ ١٤٨ ٥٢١٫١٠ داخل المجموعات
اإلصغاء 
بتفھم 

  ١٥١ ٥٢٦٫٠٨ المجموع الكلي تعاطفو

 غیر دالة ٠٫٤٧

 ١٣٫٤٩ ٣ ٤٠٫٤٦ بین المجموعات

التفكیر  ١٥٫٥٥ ١٤٨ ٢٣٠١٫٥٢ داخل المجموعات
 بمرونة

  ١٥١ ٢٣٤١٫٩٧ المجموع الكلي

 غیر دالة ٠٫٨٧

 ١٤٫٧٦ ٣ ٤٤٫٢٨ بین المجموعات

الكفاح من  ٢٠٫٤٥ ١٤٨ ٣٠٢٧٫٠٦ داخل المجموعات
 ةأجل الدق

  ١٥١ ٣٠٧١٫٣٤ المجموع الكلي

 غیر دالة ٠٫٧٢

 ١٠٫٢٣ ٣ ٣٠٫٦٩ بین المجموعات

 ١٥٫٤٧ ١٤٨ ٢٢٨٩٫١٨ داخل المجموعات
التساؤل 
وطرح 

 المشكالت
  ١٥١ ٢٣١٩٫٨٧ المجموع الكلي

 غیر دالة ٠٫٦٦

  :ا الجدول أنھیتضح من ھذ

  ال توجد فروق دالة إحصائیًا في فاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشدین راجعة لتأثیر
  .سنوات الخبرة في المجال اإلرشادي

  ال توجد فروق دالة إحصائیًا في عادات العقل لدى المرشد النفسي راجعة لتأثیر سنوات
  .الخبرة في المجال اإلرشادي
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شيء فإنما تدل على إن عادات العقل المنتجة ھي التي تصنع وھذه النتائج إن دلت على 
الفارق لدى المرشدین النفسین العاملین في المجال المدرسي في ارتفاع فاعلیة الذات أو انخفاضھا 
ولیس الخبرة،وأن عامل الخبرة سیكون ضعیف وحجمھ ضئیل إذا ما تم مقارنتھ بعادات العقل 

 بعض المرشدین النفسین دون غیرھم،ویمكن أن نفسر ھذه النتیجة المنتجة القویة عندما تتوافر لدى
أیضا في ضوء النتائج السابقة للتساؤل الثاني لھذا البحث من إمكانیة التنبؤ بفاعلیة الذات اإلرشادیة 
لدى المرشد النفسي المدرسي من خالل عادات العقل المنتجة القویة مما یعني ذلك أن الخبرة قد ال 

داللة بالنسبة لفاعلیة الذات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي في ھذا البحث وأنھ كلما تكون لھا أي 
توافرت عادات العقل المنتجة القویة لدى المرشد النفسي ترتفع معھ فاعلیة الذات اإلرشادیة مما 

  .یحید بذلك عوامل الخبرة حتى ولو توافرت لدى بعض المرشدین ولم تتوافر عند البعض اآلخر
النتیجة تؤكدھا النتائج السابقة أیضًا من حیث الداللة واألھمیة الخاصة بعادات العقل وھذه 

المنتجة لدى المرشد النفسي المدرسي من حیث تفردھا في عالقتھا القویة بفاعلیة الذات اإلرشادیة 
د لدى المرشد النفسي وإمكانیة التنبؤ بھا،حیث أصبح من الواضح ومن حال ھذه النتائج أن المرش

وھو أن یتحرر من عقال ، النفسي أثناء ممارستھ للعملیة اإلرشادیة في المدرسة یحتاج لشيء جدید
ویتسلح المرشد ، أو الفاعلیة الذاتیة فقط، العقلیة التقلیدیة القدیمة التي كانت تركز على القدرات فقط

اعلیة وكفاءة ذاتیة إرشادیة النفسي المدرسي بعادات العقل المنتجة القویة لیقود العملیة اإلرشادیة بف
 .عالیة وبناءة وبطریقة منتجة وقویة وناجحة

والمرشد النفسي بالتالي ومن خالل ھذه النتائج بحاجة إلى ھذه العادات النشطة والفعالة 
والمنتجة للخروج من التفكیر األساسي إلى تجاوز حدود العالم والذھاب إلى ما ھو أبعد من المجال 

إلرشادیة بأن یمتلك ھؤالء المرشدون فاعلیة ذات إرشادیة مرتفعة وقویة للبحث عن المحدد للعملیة ا
المعرفة اإلرشادیة بكافة حقولھا والتي من نتائجھا أن تعود علیھم بالفائدة في جمیع مراحل العملیة 

  . اإلرشادیة والتي یمكن ان تعوض حتى عامل الخبرة رغم أھمیتھ الكبیرة في العملیة اإلرشادیة
 :وصیات الدراسةت

ة منتجة      -١ اختیار الطلبة في تخصصات علم النفس واإلرشاد النفسي ممن یمتلكون عادات عقلی
  .قویة وفاعلیة ذات إرشادیة عالیة

ن    -٢ ة ع ذات المرتفع ة ال ة وفاعلی ة القوی ل المنتج ادات العق حاب ع ن أص دین م ضیل المرش تف
  .ارسالمرشدین ذوي الخبرة في مجال العمل اإلرشادي داخل المد

ن         -٣ ادي ع ال اإلرش ي المج ا ف دات فیھ ل المرش ى عم صارھا عل ات واقت دارس البن ث م تأنی
ة        المرشدین الذكور لكفاءة المرشدات وارتفاع مستوى بعض أبعاد عادات العقل المنتجة القوی

  . لدیھن والتي یمكن أن تصنع الفارق في العمل اإلرشادي مع الطالبات في مدارسھن
ادات    -٤ ة ع ن تنمی د م تراتیجیة     الب ة واس ضرورة حتمی سي ك د النف دى المرش ة ل ل المنتج العق

ث            ة اإلرشادیة، حی دء بالعملی ل الب تفرضھا التحدیات والصراعات الحالیة والتدریب علیھا قب
د             ا الب ا، وألھمیتھ داء بھ ن االھت ھ م تعد محركًا وموجھًا للمرشد أثناء الجلسة اإلرشادیة تمكن

ة عادات     من التدریب علیھا، وإن یكون ھد     ى تنمی سي عل ف التدریب ھو مساعدة المرشد النف
م ومشكالتھم،            العقل المنتجة حتى یكون فعاًال وأكثر مساعدة لآلخرین على التعامل مع آالمھ
ي               د ف ة المرش ن طریق د تصبح جزءًا م دریب،ویتعلمھا المرش ادات بالت ذه الع وعندما تشبع ھ

 .دیة لدیھ بشكل ملحوظالتفاعل واالتصال وتزداد فاعلیة الذات اإلرشا
د       -٥ دى المرش ل المنتجة ل ادات العق ة ع ادیة بأھمی رامج اإلرش سئولین ومصممي الب ة الم توعی

  .النفسي وتضمینھا ضمن ھذه البرامج للعمل على تنمیتھا لدى المرشد النفسي
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یمكن تصمیم أبحاث اخري تتبنى برامج ارشادیة إنتقائیة متكاملة لتنمیة عادات العقل المنتجة          -٦
 . دى المرشدین والمعلمین وقیاس تأثیرھا على فاعلیة أو كفاءة الذات اإلرشادیة واألكادیمیةل

  . یمكن دراسة عادات العقل المنتجة لدى المرشد النفسي المدرسي وعالقھا بأدائھ اإلرشادي -٧
ع المصري          -٨  یمكن القیام بدراسة مقارنة لعادات العقل الشائعة لدى المرشد النفسي في المجتم

  .سعودي وتأثیرھا على كفاءة الذات اإلرشادیةوال
ة أو              -٩ ة بفاعلی ھ عالق ن شأنھ أن یكون ل ا م ستقبل نحو كل م ي الم توجیھ العدید من البحوث ف

ى       ات ف ذه الدراس ات ھ ن مخرج تفادة م سي واالس د النف دى المرش ادیة ل ذات اإلرش اءة ال كف
  . الواقع اإلرشادى وإعداد وتدریب المرشد النفسي

رام - ١٠ صمیم ب دى    ت ادیة ل ذات اإلرش ة ال ة فاعلی ي تنمی ل ف ادات العق ى ع ة عل ادیة قائم ج إرش
  .عینات مختلفة من المتعلمین والمعلمین والمرشدین النفسین
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  المراجعقائمة 
  :المراجع العربیة

ي (أثر فاعلیة الذات ووجھة التحكم ): ٢٠٠١(إبراھیم إبراھیم أحمد   .١ ى داف ) خارجي -داخل ة  عل عی
ة  ة الثانوی الب المرحل دى ط ابرة ل ث . المث ي الثال ؤتمر العلم الم  : الم ي ع ة ف ة والثقاف التربی

اھرة،   وبر  ٢٨-٢٧متغیر،كلیة التربیة بالفیوم،جامعة الق اني،ص ص  ٢٠٠١ أكت د الث -٦٤٩،المجل
٦٨٠ 

ة  العادات العقلیة وتنمیتھا لدى التالمیذ، الریاض، المملكة العر ): ٢٠١٥(إبراھیم الحارثى      .٢ بی
  . السعودیة، مكتبة الشقرى

وعالقتھا  المكرمة بمكة األطفال ریاض معلمات لدى العقل عادات ( 2012 ) إیمان اللقماني .٣
  .السعودیة القرى، أم جامعة التربیة، كلیة ماجستیر، رسالة المتغیرات، ببعض

ك  .٤ ا كالی تا وبین ران ): ٢٠١٣(كوس دارس الظھ ة م ل ترجم ادات العق صي ع شاف وتق . استك
 .دار الكتاب التربوي لنشر والتوزیع: لریاضا

د    .٥ راھیم أحم د إب یة   ): ٢٠١٤(أحم ي اإلدارة المدرس سلوكیة ف ب ال اھرة. الجوان ر  : الق دار الفك
 .العربي

ة اإلشراف وتطویر      ): ٢٠١٣(آرثر كوستا وبینا كالیك     .٦ ل، جمعی استكشاف وتقصى عادات العق
د       ات المتح ا، الوالی ة      المناھج، اإلسكندریة، فرجینی دارس الظھران األھلی ة م ة، ترجم ة االمریكی

  . بالمملكة العربیة السعودیة، دار الكتاب للنشر والتوزیع، الدمام، المملكة العربیة السعودیة
ي  .٧ ماعیل الفق ي  ): ١٩٩٢(إس سي المدرس صائي النف ة "اإلخ و المھن داده،االتجاه نح ". أدواره،إع

ع  بحوث المؤتمر الثامن لعلم النفس في مصر، الجمع       یة المصریة للدراسات النفسیة باالشتراك م
  .٣٦٤-٣٥٠،ص ص١٩٩٢ یونیو ٨-٦كلیة الدراسات اإلنسانیة للبنات جامعة األزھر، 

سن   .٨ ك جن ران        ): ٢٠١٤(إیری دارس الظھ ة م یم؟ ترجم ي التعل دماغ ف اث ال ف أبح ف توظ كی
  . االھلیة، المملكة العربیة السعودیة، دار الكتاب التربوي للنشر والتوزیع

ابر    .٩ د ج د الحمی ات الشخصیة ): ٢٠١٥(جابر عب اء: نظری دینامیات-البن و -ال ث-النم رق البح -ط
 . مكتبة الزھراء: الریاض. التقویم

و  جوھرة  .١٠ ذكاءات ) ٢٠١١ ( عیطة  أب ددة  ال ة  المتع ذات  وكفای ة  ال دى  األكادیمی ة الصف   ل  طلب
ى  والتعلیم التربیة مدیریة مدارس في العاشر ي  األوف اء  ف ة  .الزرق وم  مجل ة  العل ة .التربوی   جامع
  ٢١٥-١٧٩ص، الثالث العدد .مصر .القاھرة

 .عالم الكتب: الطبعة الرابعة،القاھرة. التوجیھ واإلرشاد النفسي): ٢٠٠٧(حامد زھران  .١١
  .عالم الكتب: القاھرة. دراسات في الصحة النفسیة واإلرشاد النفسي): ٢٠٠٣(حامد زھران  .١٢
اس    .١٣ وزي إلی ران وف د زھ یم  اإلخ): ٢٠٠٧(حام ة والتعل وزارة التربی سي ب اب . صائي النف الكت

  .٤٣٨-٤٣٣السنوي في علم النفس،المجلد السادس،مكتبة االنجلو المصریة،القاھرة،ص ص
افظ    .١٤ اح ح د الفت ل عب د ونبی ز العب د العزی د عب ي  ): ٢٠١٥(حام نفس المدرس م ال ي عل ة ف . مقدم

 .)ن.د(
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ة الذا     ) ٢٠٠٨(حجات، عبداهللا    .١٥ ل والفاعلی ي        عادات العق سابع والعشر ف ة الصف ال دى طلب ة ل تی
ة          شورة، الجامع ر من ستیر غی الة ماج ة رس رات الدیمغرافی بعض المتغی ا ب األردن وارتباطھم

  . األردن-األردنیة، عمان
سیة المدرسیة    ): ١٩٩٨(حسن علي حسن    .١٦ ة النف دراسة  "بعض الصعوبات المتعلقة بتقدیم الخدم

انوي   استكشافیة لمدركات عینة من اإلخصائیین ا      یم الث ة المصریة   ". لنفسیین بمدارس التعل المجل
  .١٩٣-١٤٣،ص ص ١٩٩٨،المجلد الثامن،دیسمبر ٢١للدراسات النفسیة،العدد

ي   .١٧ عید الزھران ن س عد ب دین  ): ٢٠٠٣(س ي المرش ا ف الزم توفرھ صائص ال ارات والخ المھ
ین ة: الطالبی ة أولی وم  . دراس ة والعل ة االجتماعی ي الخدم ات ف ة دراس مجل

  ٥٦٤-٥٣٩،الجزء الثاني،ص ص٢٠٠٣،أكتوبر١٥نیة،العدداإلنسا
رون    .١٨ صباغ وآخ میلة ال ي       ): ٢٠٠٦(س وقین ف ة المتف دى الطلب ل ل ادات العق ة لع ة مقارن دراس

  .المملكة العربیة السعودیة ونظرائھم في األردن
سي المدرسي واتجاھات     ): ١٩٩٦(سناء حامد زھران   .١٩ مفھوم الذات المھني لدى اإلخصائي النف

 .رسالة ماجستیر،كلیة التربیة بدمیاط،جامعة المنصورة. ن نحو عملھاآلخری
  .مركز اإلسكندریة للكتاب: اإلسكندریة. التوجیھ واإلرشاد النفسي): ٢٠١٥(سھیر كامل أحمد  .٢٠
سین       .٢١ راھیم ح د إب واب، محم ود الن اجي محم ة     ) ٢٠١٢(ن الي الرتب ر ع ل والتفكی ادات العق ع

دى ط  ة ل ة الذاتی ا بالفاعلی ي  وعالقتھم ؤتمر العلم سانیة، الم وم اإلن ة العل ة، مجل ات التربی ة كلی لب
  .الرابع لكلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة، دیالى، العراق

 نورة بنت عبد الرحمن .٢٢
وض   .٢٣ ود ع اس محم ي): ٢٠١٥(عب صناعي والمھن نفس ال م ال ي عل ات ف ة . دراس الطبع

 .دار المعرفة الجامعیة: الرابعة،اإلسكندریة
ید س .٢٤ رحمن س د ال د اهللا عب راھیم عب شام إب دیات  ): ١٩٩٨(لیمان وھ سي وتح د النف داد المرش إع

دولي الخامس لمركز اإلرشاد     ". الواقع وتطلعات المستقبل"القرن الحادي والعشرین     المؤتمر ال
مس   ین ش سي،جامعة ع شریة    : "النف ة الب سي والتنمی اد النف سمبر ٣-١،"اإلرش                     ،١٩٩٨دی

  .٥٣٤-٤٨٣ص ص
ات،    رندا .٢٥ ا           ) ٢٠٠٩( عربی ة وعالقتھ ة األردنی ة الجامع دى طلب ر استخدامًا ل ل األكث عادات العق

  . األردن-بمتغیرات مختارة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان
دداتھا      ): ١٩٩٩(فتحي مصطفى الزیات   .٢٦ ة ومح ة األكادیمی اءة الذاتی ة للكف ة العاملی ؤتمر  . البنی الم

سادس  دولي ال سي   ال اد النف ز اإلرش اة " لمرك ودة الحی ادي    : ج رن الح ومي للق ھ ق توج
شرین وفمبر١٢-١٠،"والع مس،   ١٩٩٩ن ین ش سي،جامعة ع اد النف ز اإلرش                          ،مرك

  .٤١٧-٣٧٣ص ص
ة       ): ٢٠١٣(فضیلة جابر الفضلى     .٢٧ ة كلی دى طلب ة ل ذات األكادیمی اءة ال ة بكف ل المنبئ ادات العق ع

ة ا   ة بجامع و     التربی ال، یولی اض األطف ة ری ة، كلی ة والتربی ة الطفول ج.لكویت،مجل               ،١٥ع-٥م
   مصر - جامعة اإلسكندریة٤٨٧-٤٣٧ص 

شار    .٢٨ ضة من ان عوی ھ       ): ١٩٩٦(كریم ا یدرك ي كم سي المدرس صائى النف ي لإلخ دور المھن ال
شرفون    ون والم الب والمعلم مس،العدد     . الط ین ش ة ع ة التربیة،جامع ة كلی زء ٢٠مجل               ،٣،الج

 ١٣٢-٥١ص ص
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ا   .٢٩ ك، بین ر وكالی تا، آث سب    ) ٢٠٠٣( كوس ل ح ادات العق یة لع ة األساس ة المرحل شاف طلب استك
شروع  ي،    ٢٠٦١م صیل المدرس نس والتح ي والج صف التعلیم رات ال ھ بمتغی المي وعالقت  الع

  . األردن-رسالة دكتوراه غیر منشورة، الجامع األردنیة، عمان
ین داالس .٣٠ رین بی،الب ذات ) ٢٠١٤(رت ج وم ال ة(مفھ ة والتطبیقی سھ النظری وزي ) أس ة ف ترجم

  .دار النھضة العربیة، بیروت، بھلول 
ة  } التقویم– االستجابة –البدایة {فاعلیة استراتیجیة   ): ٢٠٠٨(لیلى عبد اهللا حسام الدین       .٣١ فى تنمی

وم، الم               ادة العل ي م دادي ف ذ الصف االول اإلع دى تالمی ؤتمر العلمي  التحصیل وعادات العقل ل
ة            صریة للتربی ة الم أثر، الجمعی أثیر والت ي الت ع المجتمع ة والواق ة العلمی شر، التربی اني ع الث

 . أغسطس) ٤-٢(العلمیة، دار الضیافة، جامعة عین شمس، 
ة اإلنجاز     ): ٢٠٠٢(محمد إبراھیم محمد توفیق   .٣٢ فعالیة الذات وعالقتھا بمستوى الطموح ودافعی

ام  انوي الع الب الث دى ط يل انوي الفن وث . والث ات والبح ستیر،معھد الدراس الة ماج رس
  .التربویة،جامعة القاھرة

د اهللا       .٣٣ راھیم عب شام إب رحمن وھ د ال سید عب د ال سي    ): ٢٠١٣(محم صائي النف ل اإلخ ل عم دلی
  .الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة،وزارة التربیة والتعلیم،القاھرة. المدرسي

دارس       عا): ٢٠٠٦(محمد بكر نوفل     .٣٤ ي م ا ف دات العقل الشائعة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلی
/ العدد االول والثاني )الیونسكو / األونروا(مجلة المعلم الطالب    .وكالة الغوث الدولیة في األردن    

  . كانون االول
یم ،       ) : ٢٠١٢(محمد سامح سعید    .٣٥ ة والتعل اھرة ، وزارة التربی شافیة ، الق ة االستك ة العلمی المدین

 .طاع الكتب ق
ر    .٣٦ ود عم اھر محم د م ي ): ٢٠١٥(محم سي المدرس اد النف سة،الوالیات . اإلرش ة الخام الطبع

 .أكادیمیة میتشجان للدراسات النفسیة: المتحدة األمریكیة
رون   .٣٧ ارزانو وآخ تعلم ): ٢٠١٤(م اد ال فاء –أبع د وص ابر عبدالحمی ة ج م، ترجم ل المعل  دلی

  ).١(ءدار قبا: األعسر ونادیة شریف، القاھرة
التربیة  كلیة طالب لدى اإلنجاز بدافعیة وعالقتھا العقل عادات) : ٢٠١٤ (فرحان القضاة محمد .٣٨

 .النفس علم قسم /سعود الملك جامعة )٨( العدد الخامس المجلد /سعود الملك بجامعة
د  .٣٩ ل  عادات  :) ٢٠١٤ ( كامل عمران   محم ا  العق دراسة  " المشكالت  حل  باستراتیجیة  وعالقتھ

وقین  الطلبة نبی "مقارنة ادیین  المتف ة  والع الة  بغزة،  األزھر  بجامع ة  ماجستیر،  رس ة،   كلی التربی
 األزھر جامعة

ات  لدى الشائعة العقل عادات :)٢٠١٢(محمد نایف عیاصرة   .٤٠ ة  طالب د  كلی ة،  ارب ة  الجامعی  مجل
ة  د  كلی ة،  ارب ة  الجامعی اء  جامع ة،  البلق وم  - التطبیقی ة،  العل دد  التربوی و  ٣ الع   ٣١٢ :٢٩٣  یولی

  .األردن
ة      ) ٢٠١٦(ھانم أحمد سالم،رانیا محمد علي     .٤١ رار وفاعلی عادات العقل وعالقتھا بكل من اتخاذ الق

ة،     ة الخاص ة التربی انوي العام،مجل صف األول الث ادیین بال وقین والع الب المتف دى الط ذات ل             ال
 .كویت،مركز المعلومات التربویة والنفسیة، ال٤،العدد١٤، المجلد١١٣-٥٠ص 
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د  .٤٢ ماعیل محم راھیم إس شام إب ام   ): ١٩٩٧(ھ انوي الع یم الث ي التعل دى معلم ة ل ن المھن ا ع الرض
سي        اك النف ذات واإلنھ ة ال ة عین     . والصناعي وعالقتھ بفعالی رسالة ماجستیر،كلیة التربیة،جامع

 .شمس
اب  .٤٣ ت حب حى بن ي، وض داهللا العتیب ادات العق  ) ٢٠١٣(عب ة ع ي تنمی ر ف رائط التفكی ة خ ل فاعلی

ة       ة التربی اء بكلی سم األحی وم     . ومفھوم الذات األكادیمي لدى طالبات ق رى للعل ة أم الق ة جامع مجل
  .٢٥٠-١٨٨ینایر، ) ١(٥التربویة والنفسیة، 

 دار :عمان.والتطبیق النظریة والتفكیر العقل عادات) ٢٠١٤(عمور  وأمیمھ قطامي، یوسف .٤٤
 .الفكر

 .مركز دیبونو لتعلیم التفكیر: عمان. عادة عقل) ٣٠): (٢٠١٥(یوسف قطامي  .٤٥
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