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 المرشد في جامعة الموصل –الذات لدى التدريسي فاعلية 
 اياد محمد يحيى م.

 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية
 ملخص البحث

 –ريسي دالتعرف على المستوى العام لفاعلية الذات لدى الت إلىهدفت الدراسة 
 األكاديميمتغير التخصص  تأثيرالمرشد في جامعة الموصل وكذلك التعرف على 

 ، علمي( في فاعلية الذات . إنساني)
والمكون من  0222قام الباحث باستخدام اداة جاهزة هي مقياس كيم وبارك 

، اما  لألداة( فقرة لقياس فاعلية الذات العام ، وقد تم استخراج الصدق الظاهري 02)
لبحث عينة ا وبلغت( ، 2،67فقد استخرج بطريقة  )اختبار اعادة االختبار( وبلغ ) الثبات
جامعة الموصل اختيروا بالطريقة الطبقية  ( تدريسي من مختلف كليات022ية )االساس

وجود مستوى دال احصائيا لفاعلية الذات لدى  فأظهرت، اما ابرز نتائج البحث العشوائية 
ئيا لمتغير التخصص االكاديمي دال احصا تأثيرولم تظهر النتائج  المرشد ، –التدريسي 

لدى افراد العينة ، وخلص البحث الى عدد من التوصيات والمقترحات  على فاعلية الذات
 العلمية المهمة .

Abstract 
This study aims at identifying the general level of the consoler-

lecturer's self activity in Mosul University as well as the effect of the 

academic specialization variable (scientific/literary) within this kind of 

Activity. 

The researcher uses a tool (Kim and Park test 2000) which consist 

of (24) items to identify the general self-Efficiency , Credibility of the 

tool is specified , and the proof is extracted by (Re-testing test) which is 

(76%), For the sample it includes (100) lecturers from different colleges 

of Mosul University chosen by the random class approach . 

The findings of the study shows that there is a level referring 

statistically to the self-Efficiency of the counselor-lecturer, but they don't 

show an effect of statistically academic specialization variable on the 

self-Efficacy of the samples, finally the study summarizes some 

scientific recommendations and suggestions.  
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 اهمية البحث والحاجة اليه
لتي تنطلق منها النظرة العلمية لدراسة السلوك االنساني هي اننا من المسلمات ا

، التحليل المنطقي للظواهر النفسيةبصدد موضوع قابل للتفسير والتأويل وتحديد االسباب و 
ان النظرة العلمية لدراسة السلوك يمكن ان توضح من خالل التركيز على معرفة العوامل 

االنساني في البيئة الخارجية االجتماعية او الفيزيقية  واالسباب التي تتحكم بفاعلية السلوك
او البيئة الداخلية العضوية او الشخصية ، وصوال الى الحالة التي تجعل منا قادرين على 
االبداع والتفكير واالدراك السليم لكل ما يحيط بنا وبمواقع عملنا واالفراد الذين يحيطون 

 (.76، 0896بنا )ابراهيم،
التي تدفع الى حدوث السلوك تكمن في نوع من الدوافع والخبرات وان االسباب 

ويتجلى ذلك من خالل ما تقوم به من وظائف تتمثل في تحريك ومستوى التعلم والنضج 
الحاجات الضرورية ثم  إلشباعوتنشيط فاعلية السلوك الذاتي ويمثل هذا حالة من االتزان 

التي تساعد على جعله على تواصل مستمر  توجيه فاعلية السلوك الذاتي النتقاء الوسائل
ته لتحقيق االهداف ية الهامة لضمان استمراريته وكفاءببعض المثيرات االجتماعية والنفس

المرجوة وتحقيق حالة االستقرار النفسي ويتطلب ذلك توفير بعض المحفزات في ميدان 
اكثر فاعلية وقابلية  في استثارة السلوك الذاتي ليكون ااساسي اعمل الفرد التي تلعب دور 

 (.73، 0202على االنجاز وتحدي المهام الصعبة )المياحي،
السلوك  ألداءهناك عالقة وثيقة بين دافعية االنجاز والتقدم نحو فاعلية الذات و 

الذي يوجهه دافع مركب من حيث النجاح او الفشل في االداء في مختلف المواقف التي 
جهات وفق معايير لالمتياز لكي تكون معايير للنجاح او يواجهها الفرد والتي تعد هذه المو 

مع الفشل ، فتبدأ الفاعلية الذاتية توجه السلوك الفردي لتوظيف كل امكاناته في التعامل 
المحيطة بكفاءة وايجابية للوصول قدر المستطاع الى معايير النجاح ويتجسد ذلك  البيئة

المهام الصعبة والمثابرة في العمل والثقة بشكل واضح في االقدام على المغامرة ومواجهة 
 بالنفس واالحساس بالمقدرة على المنافسة واالستقالل .

لتوقع الفشل مما يثير تبدأ في احجام الفرد  لإلقدامبينما الحالة االخرى المعاكسة 
ويتجسد ذلك في ضعف الثقة واالنشطة  االداءالقلق والخوف لديه حول نتائج االقدام على 
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ت واالمكانات والتردد في بدء العمل والنشاط والخوف من المستقبل )يونس بالقدرا
،0228 ،026. ) 

ان توقعات الفشل في االداء البد من ان تبنى لها استراتيجيات معرفية )ذهنية( 
مالئمة اي بناء تفاؤلية وظيفية تهدف الى رفع الثقة بالقدرات الذاتية واستبدال االفكار 

ية ومعالجة قلق االداء او االرتباك الموقفي وزيادة الثقة بالذات ايجاب بأخرىالسلبية 
 ( .037، 0220وعنصر التحدي لكل الظروف المحيطة الضاغطة على الفرد )رضوان،

يمكن اعتبار الفاعلية الذاتية نوع من الشعور بالجودة واللياقة النفسية التي تلتزم 
عالمة من عالمات الشخصية هذه الحياة وهذا الشعور هو الشخص ليواجه مواقف 

الفعالة وااليجابية ويولد شعورا بالسعادة النفسية وشعور الشخص بانه في احسن احواله ، 
الذاتي الذي هو في جوهره اقامة عالقات راضية ومرضية مع الذات كما يرتبط بالتوافق 

يع ، ليسهل عليه التصرف في المواقف الصعبة والتكيف السليم مع البيئة المحيطة )رب
0228 ،778.) 

اما االرشاد التربوي فهو ظاهرة تربوية حضارية جديدة ويعد في كثير من دول 
تستند عليها العملية التربوية واالرشاد عملية تقوم على العالم من الركائز االساسية التي 

ي ساالرتقاء باالتجاهات والمهارات والقدرات والعادات والسلوكيات التي تؤدي الى الهدف االسا
هو تحقيق الصحة النفسية والتوافق االجتماعي والدراسي فهو عالقة و أال من االرشاد  والرئيس

المستفيد من العمل االرشادي )المسترشد( تبادلية بين اثنين االول )المرشد( والطرف الثاني 
حل مشكالته وتعديل سلوكه ومعاونته للوصول الى القرار في  الطالب بهدف مساعدته

 (.6، 0202االفضل لما يعانيه في حياته)القواسمة والحوامدة،و المناسب 
لقد ازدادت الحاجة الى خدمات التوجيه واالرشاد التربوي في التعليم حيث 
تطورت مفاهيمه واساليبه وطرقه ومناهجه واالنشطة المختلفة فيه وبذلك تركز التعليم 

لعقلية والجسمية ونمو مفهوم حول الطالب واالهتمام بتنمية نواحي شخصيته االجتماعية وا
وزاد التركيز على استثارة اهتمام الطالب وجعله اكثر ايجابية في العملية التربوية الذات 

 (.0887،022والتعليمية )المشعان، 
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ويعد المدرس هو اقرب شخص الى الطالب وهو اعلم واخبر الناس احيانا به ، 
والمساندة في مواجهة المشكالت الى فالطلبة بحاجة الى رعاية النمو وتحقيق التوافق 

المرشد( هو التطور الجديد لشخصية المدرس -جانب حاجتهم الى التعليم، و)المدرس
فيتطلب القيام القديم الذي كان يهتم فقط بتدريس تخصصه االكاديمي اما دوره الجديد 

ببعض عمليات االرشاد التربوي وبالتعاون مع المرشد االختصاصي ويصبح واجب 
وهنا يتحول دوره من  بإرشادهمالمرشد( واجب ابوي يرعى ابنائه الطلبة المكلف -مدرس)ال

التدريس الى االرشاد ويؤدي ذلك بحدود امكانيته واعداده البسيط في االرشاد ، ورغم 
بساطة هذا الدور لكنه ذو اهمية كبيرة في رعاية وحل بعض المشكالت النفسية 

 (.260، 0892هران ،واالجتماعية والدراسية لطلبته )ز 
بانه هناك عالقة قوية بين نجاح المدرس في عمله  Rignesوقد اوضح ركنس 

ومهماته ودرجة الفاعلية الذاتية حيث يمكن تحديد عدد من العوامل التي تتحكم بقوة او 
)قلة الحوافز ، الشعور بقلق المستقبل ، انخفاض المكانة  ضعف هذه العالقة وهي:

 ( .000، 0200ط الخارجية والداخلية في العمل( )الداهري، االجتماعية ، الضغو 
 المرشد في الجامعة هي :-ومن ابرز المهام االرشادية للتدريسي

 مساعدة الطلبة على فهم مشكالتهم وتقبل واقعهم . .0
 دعم وبناء شخصية الطلبة بما يؤهلهم لمواجهة المستقبل حياتيا ومهنيا . .0
 والمهني للطلبة . تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي .7
 ومقترحاتهم . آلرائهماقامة عالقات حسنة معهم وتقبل مشاعرهم واالستماع  .2
 التخفيض من ضغوط الدراسة وذلك بتوفير انشطة ترويحية واجتماعية وفنية . .3
 االكاديمي الجامعي . لدراسة والمذاكرة والسلوكااساليب  ألفضلارشاد الطلبة  .7
دوات االرشادية والمحاضرات التوجيهية والن تشجيع الطلبة على حضور اللقاءات .6

 ( 00، 0200االرشاد التربوي المركزية في الكلية .)يحيى ، التثقيفية التي تقيمها لجان
وفي ضوء ذلك برزت الحاجة الى استحداث خدمات االرشاد التربوي في الجامعة 

من المشكالت  اذ يشكل طلبتها مصدر االستمرارية والحيوية فهم بال شك يعانون العديد
بعد  امعية بوصفها مرحلة تقابل مرحلة ماوالعقبات التي تفرزها المرحلة الدراسية الج
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الطلبة في جامعة  سؤولية ، ولمعالجة مشكالتلمراهقة وبداية مرحلة الرشد وتحمل الما
، 0(0202الموصل بدء العمل بتشكيل لجان ارشادية في جميع الكليات منذ بداية العام )

وتوزيع الطلبة عليهم على كليف العديد من التدريسيين بمهام االرشاد التربوي حيث تم ت
وعقد لقاءات ارشادية اسبوعية  ا( طالب03-02مناسبة من ) بأعدادشكل مجاميع ارشادية 

المرشد ذات اهمية كبيرة يتوقف -عملية اختيار التدريسي هم وانمرشدمع لكل مجموعة 
ة او فشلها ، لذا يجب ان يتمتع ببعض الصفات عليها مدى نجاح المهمة االرشادي

 لذلك ومنها والكفايات التربوية والنفسية والمهنية والشخصية ولديه الرغبة والدافعية الالزمة
 . اذ تلعب دورا اساسيا في نجاح المهمة االرشادية للتدريسي فاعلية الذات

ى المستوى التعرف عل تهدفالتي الدراسة هذه  مثل إجراء إلى وعتومن هنا 
كبير في  تأثيرالمرشد في جامعة الموصل لما لها من -العام لفاعلية الذات للتدريسي

نجاح او فشل المهمة الصعبة المكلف بها التدريسي اال وهي مهمة االرشاد التربوي جنبا 
 . والبحث العلميوهي التدريس  أال الى جنب مع مهمته الرئيسة االكاديمية

 البحث  افهد
 ث التعرف الى ما يلي :يهدف البح

/المرشدين في  التدريسيينمستوى فاعلية الذات العامة لدى افراد عينة البحث من  .0
 جامعة الموصل.

داللة الفروق المعنوية في فاعلية الذات العامة لدى افراد العينة تبعا لمتغير  .0
 التخصص االكاديمي )انساني/علمي(.

 حدود البحث :
دريسيين المكلفين بمهام االرشاد التربوي لطلبة جميع التبتحدد البحث الحالي 

 م.0200-0202للعام الدراسي المختلفة كليات جامعة الموصل 
 

                                                           
0

 07/8/0202والمؤرخ في  7397حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم  
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 حديد المصطلحات :ت
 تحديد المصطلحات الرئيسة الواردة في عنوان البحث وهي :سيتم 

 عرفها كل من : Self-Efficiencyفاعلية الذات  -1
قدرة الشخصية لما يستطيع انجازه الفرد ( هي نتاج للمBandura 1977)باندورا  . أ

والحكم عليه لتوقعات متعلقة بمهاراته السلوكية ومدى كفايتها للتعامل بنجاح مع 
الصعاب والظروف المحيطة به والتي تتسم احيانا بالغموض يضاف الى ذلك 

واعمال معينة مكلف بها مع  بأفعالعنصر التحدي واالعتقاد بقدرته على القيام 
 (Bandura,1977,190ية بالذات . )ثقة عال

( هو ميل دافعي متعلم لتحقيق النجاح واالنجاز Atkinson 0868)اتكنسون   . ب
االكثر دقة ووضوح وبمستوى ادائه  باألعمالوقوة هذا الميل ترتبط باهتمام الفرد 

 (077، 0880في هذه االعمال والمهام الصعبة . )الشرقاوي،
 الذات :أّما التعريف اإلجرائي لفاعلية 

هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على مقياس فاعلية الذات لــ 
 (.0222)كيم وبارك

 المرشد : عرفه كل من -التدريسي .1
( بانه ذلك المدرس المعد اعدادا علميا تخصصيًا واعدادا مهنيا 0897)الهاشمي  . أ

فترة من وتربويا ونفسيا وعادة ما يكون ذلك في الكليات التربوية ويخضع ل
التدريب االرشادي حتى يتمكن من القيام بدور مزدوج هو التدريس وممارسة 

 (030، 0897االرشاد التربوي مع الطلبة . )الهاشمي، 
( هو المدرس نفسه الذي يقوم بمهام التدريس وتوكل اليه مهام 0222)الداهري   . ب

خبرة اديمي و واالعداد االك التأهيلاالرشاد لمجموعة من الطلبة ولديه نوعا من 
 (90، 0222. )الداهري،اإلرشاديوممارسة في العمل 
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 للتدريسي/المرشد: اإلجرائياما التعريف 
هو احد اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من حملة شهادة الماجستير او 
الدكتوراه ويكلف بمهمة ارشاد مجموعة من الطلبة في قسمه ويفضل ذوي الخبرة 

 بمشكالت الطلبة .
 النظري  طاراإل

 االستثارة : أونظرية االندفاع 
ه ؤ ( ورايت وزمال0880ه )ؤ وزمال Dicgaimerهذه النظرية صاغها العالم دسجامير 

( ويرون ان االفراد يقومون في كثير من االحيان بنشاط سلوكي يتسم بالجرأة والمغامرة 0883)
حماسية تشجعهم ر سلوكهم مواقف وهؤالء ال تستهويهم حاجة مشبعة بل تدفعهم او تثيواالقدام 

مستوى استثارتهم باتجاه اداء يبعدهم عن كل اشكال الملل او  من ترفع طرقاسلكوا ي كيل
االعمال الرتيبة فبعضهم يسعى الى رفع مستوى االثارة والفاعلية الذاتية اذا ما احّس بالملل 

 ةلالستثارة والفاعلية الذاتية ثالث والرتابة فترة من الزمن وبناء على ما تقدم تؤكد هذه النظرية ان
( االتي يوضح ذلك . 0مستويات )االستثارة العليا واالستثارة المعتدلة واالستثارة الدنيا( والشكل )

 (022، 0202)المياحي،
 
 

 
 

                                                
                                               X   

 
 
 
 

 ( يوضح مستويات االستثارة والفاعلية0الشكل )

 المستوى العالي

 تقدم الفاعلية
 انحدار الفاعلية

الدنيا 

- 

 العليا +

وى المست

 العالي

 المستوى الدنيا

كفاءة 

 االداء
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 نظرية التعلم االجتماعي :
صاحب هذه النظرية هو عالم النفس االمريكي )باندورا( وتنطلق هذه النظرية من 
افتراض اساسي مفاده ان االنسان عبارة عن كائن اجتماعي اي انه جزء من كل وهو 

الخطط والفاعلية الذاتية لها دور بارز يعيش ضمن جماعة ، ويعتقد باندورا بان عوامل 
في الدافعية ، ان تصور السلوك والعوامل الشخصية الداخلية من معرفة وعواطف 

التبادلية بين  الحتميةواحاسيس والعوامل الخارجية المتعلقة بالبيئة المحيطة تمثل مبدأ 
ن عوامل الخطط التي السلوك والفاعلية الذاتية هذا التصور الرئيسي لبندورا ، كما يعتقد ا

تتضمن وجود اهداف محددة لدى الفرد تعد بمثابة محركات لدافعية الذات نحو االداء 
فالفاعلية الذاتية هنا تشير الى اعتقاد الفرد بانه قادر على التمكن من انجاز الموقف او 

فهي تخضع الى مبدأ الفروق الفردية بين  آلخرالمهمة الصعبة وهي تختلف من فرد 
التنشئة االسرية واالجتماعية في مدى الدعم النفسي والمعنوي خاص وكذلك دور االش

( يوضح ذلك. 0للعوامل المحيطة المؤثرة والشكل ) المقدم للفرد لذا فهي متغير نسبي وفقا
 (Linda and Sally,2007,487( )029، 0228)يونس،

  
  
 
 
 

 
 
 

 ة السلوك والعوامل الداخلية( مخطط يوضح العالقة التبادلية بين فاعلي0الشكل )
 والخارجية

 
 

 الحاجة الذاتية

 العوامل السلوكية

 الكفاءة او الفاعلية  الذاتية

 

 عوامل داخلية

 شخصية وجدانية وفسيولوجية

 عوامل خارجية

 بيئية واجتماعية واسرية
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 النظرية المعرفية :
الشعور  كيفية حددالتي ت راء في علم النفس المعرفي في الفاعلية الذاتيةتضمنت آ

نجاز او التحكم بالمهمة ولدّي الثقة بالذات في هل انا قادر على إ"التحكم بالمهمة"  بإمكانية
 (المثابرة)و (المشاركة)و (االلتزام)سئلة مجددا كل من تحقيق ذلك ويلتزم االجابة على هذه اال

الة والخطط الفعّ  باألساليب باإلتقانمن قبل الفرد تجاه النشاط السلوكي فاذا ما امتلك الشعور 
فانه سيقدم وبشكل طوعي على االنجاز والفعل الذاتي اما اذا كان العكس فانه ال يرى على 

م النشاط السلوكي او المهمة وبالتالي سيتردد في الشروع االطالق ما يتوجب عليه فعله التما
ان معرفة واستخدام العمليات ضعف في ادائه وفاعليته الذاتية ،  بانجاز المهمة ويحصل لديه

 بالسلوكمكانية التحكم بشكل ايجابي ن اجل تنمية الشعور بأم يعد امرًا حاسماً المعرفية الفاعلة 
بشكل ايجابي النتاجات الملموسة و ته الخاصة وتعدل فاءفهي تشجع احساس الفرد بك وبذلك

االتية المتعلقة بفاعلية الذات للفرد وفقا للنظرية  لطاقاته وبالنتيجة يمكن ان نلخص العوامل
 المعرفية :

 . كلما احّس الفرد بقيمة المهمة التي يريد انجازها 
 . كلما عرف ضوابط المهمة والخطط الفعالة بشكل اكبر 
 د بقدرته على السيطرة والتحكم بالمهمة .كلما اعتق 
 . كلما كان ذا دافعية اكبر(Douglas and Atheires,2000,278) 

 ( يوضح ذلك. 7والشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 (000، 0200)فينين،   علية الذاتلفا األساسية( يوضح العوامل 7الشكل )

انجاز المهمة 

 بنجاح

 الدافعية

 القدرة الذاتية

 وضوح المهمة والهدف

 مةقيمة المه
خلق 

فاعلية 

ذات 

 عالية

 الخطط الفعالة
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 النظري يمكن استنتاج ما يلي : لإلطارومن خالل العرض السابق 
كمفهوم معرفي  0866علية الذات هي تكوين فرضي وضعه باندورا عام ان فا .0

يسهم في تغيير السلوك وان درجة الفاعلية تحدد السلوك المتوقع للفرد كما تحدد 
ي عملية هكمية الطاقة المبذولة للتغلب على المشكالت وان احكام فاعلية الذات 

 اإلقناع، الخبرات البديلة ،  تحددها اربعة مصادر :)االنجازات االدائية استنتاجيه
 اللفظي، الحالة النفسية والفسيولوجية(.

فاعلية الذات ذات ُبعد دافعي يربطها الى حد ما بالنتائج النهائية للسلوك ، ويدفع  .0
 الفرد في ذلك الى المثابرة وتحدي العقبات .

 في انماط التفكير والخطط التي يصنعها الفرد لنفسه .تؤثر فاعلية الذات  .7
عالية الذات تعد توقعا لمدى قدرة الفرد على انجاز مهمة معينة وبذلك تتولد لديه ف .2

القدرة على االستبصار في كيفية استغالل الفرد لقدراته وامكاناته في الوقت 
 والظرف المناسب .

 الدراسات السابقة :
موضوع البحث الحالي والتي تمت  تطرقت الىسنتناول الدراسات السابقة التي 

واهم النتائج  اإلحصائيةالبحث والوسائل  وأدواتمنها فيما يخص العينة  ادةاالف
 والتوصيات .

 1001دراسة النفيعي  .1
بعنوان "المهارات االجتماعية وفاعلية الذات لدى عينة من المتفوقين والعاديين 

 من طالب المرحلة الثانوية بمحافظة جدة"
بالمهارات ية الذات وعالقتها للتعرف على المستوى العام لفاعلهدفت الدراسة 

( 022بلغت عينة الدراسة )الثانوية من المتفوقين والعاديين، االجتماعية لطلبة المدارس 
( 03ل منطقة و)طالبا وتم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية بواقع مدرستين من ك

من . مقياس فاعلية الذات 0ادوات البحث المستخدمة هي : طالب من كل مدرسة ، 
)السمادوني،  إعداداعية من .مقياس المهارات االجتم0( ، 0220اعداد )العدل ،

عنها الدراسة وجود فاعلية ذات عالية لدى من النتائج المهمة التي اسفرت (، 0880
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الطلبة بشكل عام والمتفوقون حصلوا على درجة اعلى من العاديون وطلبة التخصص 
صص االدبي في فاعلية الذات واظهرت النتائج العلمي ايضا حصلوا درجة اعلى من التخ

موجبة بين فاعلية الذات والمهارات االجتماعية لدى افراد  ارتباطيهايضا وجود عالقة 
 (062، 0220العينة بشكل عام.)النفيعي،

 1002دراسة المخالفي  .1
بعنوان "فاعلية الذات االكاديمية وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى طلبة 

 .جامعة صنعاء"
هدفت الدراسة للتعرف على فاعلية الذات االكاديمية بشكل عام لدى طلبة جامعة 
صنعاء وعالقتها ببعض سمات الشخصية )التآلف، الثبات االنفعالي، الحنكة( وتم اختيار 

( طالبا بالطريقة العشوائية العنقودية شملت كليات )الصيدلة، 002عينة مكونة من )
مقياس كاتل للتحليل االكلينيكي  استخدام ادوات البحث االتية : التجارة، التعليم العام( وتم

للشخصية  ومقياس فعالية الذات االكاديمية من اعداد )ريم مهيوب سليمون( المكون من 
النصفية ، تم ( استخرج بطريقة التجزئة 2،69( فقرة بلغ معامل الثبات لهذا المقياس )07)

ظهور واظهرت اهم النتائج ( T-test)لتائي البحث بواسطة االختبار امعالجة نتائج 
فاعلية ذات دالة لدى افراد العينة بشكل عام ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين فاعلية 
الذات االكاديمية وبعض سمات الشخصية المحددة بالدراسة ، وفيما يخص متغير 

ي متخصص العلالتخصص الدراسي والجنس اظهرت النتائج فروقا ذات داللة لصالح ال
 (0، 0223والجنس لصالح االناث.)المخالفي،

 1002. دراسة العتيبي 3
بعنوان "فاعلية الذات وعالقتها بكل من اتخاذ القرار والمساندة االجتماعية لدى 

 عينة من المرشدين الطالبيين بمحافظة الطائف"
ار لدى من اهداف الدراسة التعرف على مدى تاثير فاعلية الذات على اتخاذ القر 

( 020المرشد الطالبي في المرحلة الدراسية الثانوية ، بلغت العينة العشوائية الطبقية )
مرشدا ، منهج الدراسة كان المنهج الوصفي )االرتباطي( ، اما ادوات الدراسة فقد تم 

( واختبار اتخاذ القرار اعداد )عبدون( 0220استخدام مقياس فاعلية الذات اعداد )العدل 
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وتم استخدام الوسائل االحصائية ث ، لمساندة االجتماعية من اعداد الباحومقياس ا
لتائي، االنحدار لمعالجة البيانات )معامل ارتباط بيرسون، تحليل التباين ، االختبار ا

اما ابرز نتائج الدراسة هي وجود عالقة موجبة بين فاعلية الذات الخطي المتعدد( ، 
لدى عينة البحث من المرشدين الطالبيين وكذلك  المرتفعة على عملية اتخاذ القرار

العالقة االرتباطية الموجبة للمساندة االجتماعية من قبل المدرسة واولياء امور الطلبة 
 (7، 0229والمعلمين مع كل من فاعلية الذات واتخاذ القرار لدى افراد العينة. )العتيبي،

 1002. دراسة محمد وسعيد 4
 ى طالبات قسم رياض االطفال في كلية التربية االساسية"بعنوان "فاعلية الذات لد

لفاعلية الذات لدى طالبات كلية  العام استهدفت الدراسة التعرف على المستوى
التربية االساسية/قسم رياض االطفال وكذلك الكشف على تاثير متغيرات )موقع السكن، 

( طالبة 68بلغت العينة ) في فاعلية الذات ،مستوى تعليم االبوين، الخلفية الدراسية( 
، واستخدم الباحث مقياس فاعلية من كلية التربية االساسية/جامعة دهوك اختيروا عشوائيا 

وتحليل  (T-test( ، وتم استخدام االختبار التائي )0222الذات العام لــ)كيم وبارك 
لدراسة فهي اما ابرز نتائج المعالجة البيانات الخاصة بالبحث ،  إحصائيةالتباين كوسائل 

 تأثيرظهور مستوى مرتفع لفاعلية الذات بشكل عام لدى افراد العينة ،ولم تظهر النتائج 
، والخلفية الدراسية( على  األبوينلمتغيرات )موقع السكن ، ومستوى تعليم  إحصائيادال 

 ( 70، 0228فاعلية الذات. )محمد وسعيد ،
 البحث : إجراءات

م بها الباحث لتنفيذ البحث الحالي التي قا اإلجراءات أهمن ذلك عرض سيتضم
 : أهدافهوتحقيق 

 مجتمع البحث : -
( كلية 07شمل مجتمع البحث جميع كليات جامعة الموصل والبالغ عددها )

 وعلمية . إنسانية
 عينة البحث : -
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بالطريقة الطبقية العشوائية وبلغ  األصليتم تحديد عينة البحث من المجتمع 
 إنسانية( كليات 2%( تقريبا من المجتمع وبواقع )03بلغت )( كليات بنسبة 9عددها )

من تدريسي ( 022فبلغت ) ين المرشدينلعينة الخاصة بالتدريسيا( كليات علمية، اما 2و)
مرشد ، العدد الكلي لمجتمع التدريسيين -( تدريسي0222)مجتمع البحث البالغ  أصل

%( 02) شكلت العينة نسبة قدرها قدفي الكليات المشمولة بالبحث و  باإلرشادالمكلفين 
 ( يوضح ذلك .0من المجتمع الكلي ، والجدول )

(1الجدول )  

 وزيع أفراد عينة البحث ومجتمع البحثتيوضح 
 العينة المجتمع الكليات)العلمية( العينة المجتمع الكليات)اإلنسانية(

 30 300  العلوم 12 122 االقتصادو  اإلدارة
 2 20 الهندسة 10 100 اآلداب

 10 22 التمريض 2 21 العلوم السياسية
علوم الحاسبات  10 100 الحقوق

 والرياضيات
112 11 

 25 220 المجموع 43 420 المجموع
 

 البحث : أداة -
جاهزة لقياس فاعلية الذات ، فقد اعتمد الباحث على مقياس )كيم  أداةفر انظرا لتو 

 General self-Efficiency( لفاعلية الذات العامة Kim and Park( )0222وبارك 
( فقرة موزعة على 02هاشم( ويتكون المقياس من )وأبو القادر  ، تعريب وتقنين )عبد

ابعاد هي )فاعلية تنظيم الذات والثقة بالذات وتفضيل المهام الصعبة( ويضم تدرج  ةثالث
 (20، 0227هاشم، وأبو القادر  سداسي االجابة على الفقرات. )عبد
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 : األداةصدق  -
ثبات التي طبقت الرغم من ان المقياس جاهز من حيث شروط الصدق وال على

انواع الصدق المسمى  بأحدى الباحث استخراج الصدق من جديد في حينها فقد ارتأ
ض االداة على لجنة من ر ( وذلك بع002، 0223)الصدق الظاهري( )الدليمي،

( تم تعديل بسيط لبعض %92وبنسبة اتفاق )المختصين في العلوم التربوية والنفسية* ، 
( 02)بالغة الفقرات دون حذف ألي فقرة ، حيث استقر المقياس على نفس عدد فقراته الـ

 فقرة .
 / جامعة الموصل: األساسية)*( لجنة المختصين في العلوم التربوية /كلية التربية 

 س مطلك. أ.م.د. فاطمة عبا4                              . أ.م.د. احمد محمد نوري1

 .  م. سليمان عباس سليمان5أ.م.د. انو ر قاسم يحيى                                .2

 . م. ياسر احمد ميكائيل6. أ.م.د. ذكرى يوسف جميل                            3
 : األداةثبات  - 

بطريقة )اختبار  لألداةلغرض التحقق من ثبات االداة قام الباحث بحساب الثبات 
( تدريسيا اختيرت عشوائيا من مجتمع البحث 02عادة االختبار( على عينة بلغ عددها )ا

على عينة الثبات وكانت الفترة الزمنية بين التطبيق االول  لألداة، حيث تم اجراء تطبيقين 
( يوما ، ثم عولجت البيانات بمعادلة ارتباط بيرسون وبلغ 03والتطبيق الثاني هي )

النيل،  ( ويعد هذا معامل ثبات مقبول ضمن معامالت الثبات. )ابو2،66معامل الثبات )
0896 ،062) 
 : األداةتطبيق  -

 من التدريسيين األساسيةالعينة  أفرادالبحث على  أداةقام الباحث بنفسه بتطبيق 
من كليات الجامعة المشمولة بالبحث الحالي في الفصل الدراسي الثاني للعام  المرشدين

0200-0200. 
 : األداة تصحيح -

استجابات افراد العينة على فقرات المقياس المستخدم  قام الباحث بعملية تصحيح
في البحث وفق التدرج السداسي لبدائل االجابة حيث اعطيت االوزان االتية من الدرجات 

موافق الى درجات( ، ) 3درجات( ، )موافق  7لكل بديل للفقرات االيجابية)موافق تماما 
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درجة( ، )غير  0درجات( ، )غير موافق  7، )غير موافق الى حد ما درجات(  2حد ما 
درجة( وعكست اوزان الدرجات بالنسبة للفقرات السلبية من درجات المقياس 0موافق تماما 

( ، وقد تم استخراج المتوسط الفرضي للمقياس من خالل جمع 7، 3، 2، 7، 0، 0)
ومن ثم ضربها في عدد فقرات  درجات االوزان البدائل الستة وقسمتها على عددها

 درجة . (92فبلغ )( فقرة 02المقياس الـــ)
 الوسائل االحصائية

 المناسبة االتية : تم استخدام الوسائل االحصائية

 االختبار التائي لعينة واحدة -1

 االختبار التائي لعينتين مستقلتين -2

 معامل ارتباط بيرسون.   -3

 عرض نتائج البحث:
 اإلجابةوالذي تضمن  النتائج التي توصل اليها البحث الحاليألهم  سنقدم هنا عرضا

 :اآلتيينالبحث  على هدفي
: التعرف على مستوى فاعلية الذات بشكل عام لدى  األولالهدف  .1

 التدريسي/المرشد في جامعة الموصل .
 اإلحصائيةلعينة واحدة تم معالجة البيانات  T-test)االختبار التائي(  باستخدام

ذات داللة معنوية بين المتوسط النظري  االول واظهرت النتائج وجود فروق فللهد
( درجة بمستوى 87،70( درجة والمتوسط الحسابي للعينة البالغ )92للمقياس البالغ )

 ( يوضح0عينة والجدول )( ولصالح المتوسط الحسابي لل88( ودرجة حرية )2،23داللة )
العينة من  أفراداعلية الذات بشكل عام لدى على وجود مستوى جيد لف هذا يدل ذلك ،

( 87،0التدريسيين المرشدين في جامعة الموصل ولكن هذا المتوسط الحسابي البالغ )
 كما هو متوقع على مقياس فاعلية الذات .جدا ألفراد العينة لم يظهر مرتفعا بشكل كبير 
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(1الجدول )  

 تبار التائي لعينة واحدةباستخدام االخ األولللهدف  اإلحصائيج التحليل نتائ
المتوسط  عدد العينة

 الفرضي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة عن  القيمة التائية  
0002 

 الجدولية المحسوبة

 دالة *10022 20522 14032 200100 24 100
يمكن تفسير هذه النتيجة على ان التدريسيين في الجامعة يتمتعون بوضع 

موق في الجامعة مما يوفر لهم نوع من االستقرار النفسي واالجتماعي ينعكس مر  أكاديمي
وقدراتهم لتحمل المهام الصعبة المكلفين بها وبالتالي يساهم  بأنفسهمعلى زيادة ثقتهم 

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات  لديهم بتحقيق مستوى جيد من فاعلية الذات
 السابقة .

 عن الهدف الثاني في البحث والمتضمن : ةاإلجابوفيما يخص 
التعرف على داللة الفروق المعنوية في مستوى فاعلية الذات العامة لدى 

 العينة . ألفراد /علمي(أنساني) األكاديميالتدريسي/المرشد تبعا لمتغير التخصص 
لعينتين  T-testباستخدام االختبار التائي  اإلحصائينتائج التحليل  أظهرت

ذات داللة معنوية بين المتوسط  فروقغير متساويتين في العدد عدم وجود  مستقلتين
( والبالغ اإلنساني) األكاديميالمرشدين ذو التخصص الحسابي لعينة التدريسيين 

 األكاديميالتخصص  ي( درجة والمتوسط الحسابي لعينة التدريسيين ذو 83،070)
( حيث 89( ودرجة حرية )2،23( درجة وبمستوى داللة )86،728)العلمي( البالغ )

جدولية ة وهي اصغر من القيمة التائية ال( درج2،970بلغت القيمة التائية المحسوبة )
 ( يوضح ذلك .7( درجة ، والجدول )0،739البالغة )
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 (3الجدول )
 للهدف الثاني باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين اإلحصائينتائج التحليل 

التخصص 
 األكاديمي

 تدريسيلل

العدد 
 )العينة(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
0002 

 الجدولية المحسوبة

الكليات 
 اإلنسانية

 غير دالة 10022 00231 110124 220131 43

الكليات 
 العلمية

25 250042 10031 

سواء  األكاديميص لمتغير التخص تأثيرهذه النتيجة على عدم وجود وتدل 
عينة البحث من التدريسيين المرشدين في مستوى فاعلية  ألفراداو العلمي(  اإلنساني)

الجامعي لديه فاعلية ذات  األستاذهذه النتيجة على ان  ويمكن تفسيرالذات العامة لديهم 
سواء  األكاديميتخصصه  في خلفيته وشهادته الدراسية عن جيدة في عمله بغض النظر

 اإلرشاد بأهميةالواعي لديهم  اإلدراكويعكس ذلك مستوى من  (علمي) ( اوأنساني)أكان 
 التربوي لطلبة الجامعة .

( واختلفت مع دراسة كل 0228وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )محمد وسعيد 
 ( .0229( و)العتيبي 0223( و)المخالفي 0220من )النفيعي 
 التوصيات :

 البحث الحالي يوصي الباحث بما يلي : إليهافي ضوء النتائج التي توصل 
العمل على زيادة االهتمام بفاعلية الذات لدى التدريسي/المرشد في جامعة  .0

التربوي الجامعي وزيادة الكفاءة الذاتية  اإلرشادالموصل نظرا ألهميتها في نجاح 
 وضبط السلوك في جميع المواقف.

وير المهارات الالزمة التي تساعد على تط اإلرشاديةتخصيص البرامج   .0
 . أفضلوجه علمي  لتدريسي/المرشد للقيام بواجبه علىل
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 الدراسية والكليات األقسام إداراتتعزيز وتفعيل دور التدريسي/المرشد من قبل  .7
لعقبات التي تعترض نجاح هذا في جامعة الموصل وازالة كل ا اإلرشاديةواللجان 

 .الدور المهم للطلبة
 اإلعالموسائل  الالزمة بين طلبة الجامعة من خالل ديةاإلرشاالثقافة  إشاعة .2

مع مدرسيهم في عقد اللقاءات  والدعاية في الجامعة للتعامل واالتصال الناجح
 بينهم. المستمرة اإلرشادية

 المقترحات:
مستوى طموحه وسمات للتدريسي/المرشد بدراسة حول عالقة فاعلية الذات  إجراء .0

 شخصيته.
في فاعلية الذات لدى  إرشاديلمعرفة اثر برنامج  دراسة تجريبية إجراء .0

 في جامعة الموصل. التدريسي/المرشد
 لدى طلبة جامعة الموصل . األكاديمية دراسة لفاعلية الذات إجراء .7

 
 المصادر :

 علم النفس ،دار المريخ ، الرياض. أسس(، 0896الستار،) ، عبدإبراهيم .0
 اآلدابفسي واالجتماعي والتربوي ، كلية الن اإلحصاء(، 0896النيل، محمود السيد،) أبو .0

 ،جامعة عين شمس ،دار النهضة ، بيروت.
النفسي والتربوي ، دار الكندي للنشر  اإلرشاد(، مبادئ 0222صالح حسن ،) ،الداهري .7

 .األردنوالتوزيع، اربد ، 
علم النفس التربوي ونظريات التعلم، دار  أساسيات(، 0200الداهري، صالح حسن،) .2

 نشر والتوزيع، عمان.الحامد لل
(، القياس والتقويم في العملية 0223عليوي وعدنان محمود المهداوي،) إحسانالدليمي،  .3

 ، دار الكتب، بغداد ، العراق.0التعليمية ، ط
 (، قياس الشخصية ،دار المسيرة ، عمان.0228ربيع ، محمد شحاته،) .7
 االردن .(، الصحة النفسية، دار المسيرة ، 0220رضوان ، سامر جميل،) .6
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، عالم الكتب،  0النفسي،ط واإلرشاد(، التوجيه 0892السالم،) زهران، حامد عبد .9
 القاهرة.

، مكتبة االنجلو 2(، التعلم نظريات وتطبيقات،ط0880محمد،) أنورالشرقاوي،  .8
 المصرية، القاهرة.

(، البناء العاملي للذكاء 0227هاشم،) الحميد والسيد محمد ابو القادر، فتحي عبد عبد .02
في ضوء تصنيف جاردنر وعالقته بكل من فاعلية الذات وحل المشكالت والتحصيل 

 الدراسي لدى طالب الجامعة ، مجلة جامعة الزقازيق، مصر.
(، فاعلية الذات وعالقتها بكل من اتخاذ 0229،)يبندر بن محمد حسن الزياد العتيبي، .00

ين بمحافظة الطائف ،كلية القرار والمساندة االجتماعية لدى عينة من المرشدين الطالبي
 التربية، جامعة ام القرى، رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية.

(، الدافعية المدرسية، ترجمة محمد شيخو، المركز العربي، 0200فينين، بايريرا،) .00
 دمشق.

(، دليل المرشد التربوي ، دار 0202القواسمة، هشام عطية وصباح خليل الحوامدة،) .07
 اليازوري، عمان.

( ، فاعلية الذات لدى طالبات 0228حمد ، جاجان جمعة ورضوان صديق سعيد،)م .02
، وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث  األساسيةفي كلية التربية  األطفالقسم رياض 
 ، المجلد الرابع، جامعة الموصل ، العراق. األساسيةلكلية التربية 

وعالقتها ببعض سمات  اديميةاألك(، فعالية الذات 0202الحكيم،) المخالفي ، عبد .03
ملحق، -07الشخصية لدى الطلبة في جامعة صنعاء، مجلة جامعة دمشق ، مجلد

 سوريا.
(، التوجيه المهني ، مكتبة الفالح، جامعة الكويت، 0887المشعان، عويد سلطان،) .07

 الكويت .
 .األردن(، دوافع السلوك ، دار كنوز المعرفة ، 0202المياحي، جعفر عبدالكاظم،) .06
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(، المهارات االجتماعية وفاعلية الذات لدى 0220عبداهلل،) لنفيعي ،فؤاد بن معتوقا .09
رسالة )من طالب المرحلة الثانوية، محافظة جدة،  عينة من المتفوقين والعاديين

 ، كلية التربية ، جامعة ام القرى، السعودية.(ماجستير غير منشورة 
رشاد النفسي، دار الشروق، جدة، (، التوجيه واال0897الحميد محمد،) الهاشمي، عبد .08

 السعودية.
التربوي الجامعي، كلية التربية  اإلرشاد(، كراس دليل 0200محمد،) أياديحيى،  .02

 ، جامعة الموصل . األساسية
،دار المسيرة 0(، سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت ،ط0228يونس، محمد محمود بني،) .00

 ،عمان.
22. Bandura, A,C, (1997),Self-Efficiency : Toward A unifying theory 

of behavioral change psychological review . 
23. Douglas A. Bernstein and Atheires (2000), study Guide 

Psychology fifths , coping by Houghton M.C.U.S.A . 
24. Linda, Bloomfield and Sally, Kendall(2007), Testing a parenting 

program evaluation tool as a pre- and post –course measure of 
parenting self-efficiency, Blackwell Publisher , Journal of advanced 
Nursing ,issue.5, (المكتبة االفتراضية) 
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 (1الملحق )
 

 جامعة الموصل
 األساسيةكلية التربية 

 استبيان
 

 :..................... المحترم األستاذحضرة 
طيا عبارات االستبيان التي تتعلق باالتجاهات والمشاعر التي قد توجد لديك 
نحو نفسك او نحو مواقف متباينة في حياتك ، والمطلوب منك بيان رأيك بصراحة 

الستة الموجودة على يسار العبارات  اإلجاباتحول العبارات وذلك باختيار احد 
 أيعدم ترك  ونرجوبر عن رأيك ، التي تع اإلجابة( تحت  √ وذلك بوضع عالمة )

"علما" انه ال داعي لذكر االسم حيث ان االستبيان ألغراض  إجابةعبارة بدون 
 البحث العلمي .

 شاكرين لكم تعاونكم الجاد في هذا البحث .
 
 
 

 /األكاديميالتخصص 
 
 
 

 الباحث

 محمد يحيى أيادالتدريس/ 

 سيةاألساكلية التربية 

 نفسي إرشادتخصص 
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موافق  العبارة ت

 تماما

موافق  موافق

 حد إلى

 ما

غير 

موافق 

 حد إلى

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

       اياً كانت المهمة استطيع اكمالها بدقة 1

منظم  بأسلوباستطيع التعامل مع المهام  2

 جيد

      

االحداث  ألسباباستطيع عمل تحليل جيد  3

 والمشكالت

      

اعتقد اني ذا مهارة في التقدير الصائب  4

 لألمور

      

طي استطيع ان اعمل بشكل جيد عند تخطي 5

 للمواقف

      

عندما اشعر بان االمور ال تسير بشكل  6

صحيح استطيع ادارتها بسرعة الى االتجاه 

 الصحيح

      

واقيس  ألعمالياتمكن من وضع اهداف  7

 مدى تقدمي في تحقيقها

      

اقدر بشكل جيد على توفير المعلومات  8

 المطلوبة النجاز المهمة المعطاة لي

      

       التغلب على المواقف الصعبةاستطيع  9

استطيع االستمرار في العمل حتى اذا كنت  11

 اعاني من مشكلة

      

عندما افشل في انجاز امر ما استمر  11

 بمحاوالتي حتى انجح

      

قادر على التمييز بين ما استطيع عمله وما  12

 ال استطيع عمله

      

واجهة اشعر بالتوتر عندما ال استطيع م 13

 المواقف الصعبة

      

عندما اكون في موقف صعب ال احسن  14

 التصرف

      

عندما تواجهني مشكلة رئيسية اصبح قلقا  15

 بدرجة ال استطيع عمل اي شيء

      

       اعاني من ضغوط كثيرة في مواقف الحياة 16

اشعر باالكتئاب عندما ال اكون في مواقف  17

 سارة
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       سأفشلا ابدأ مهمة ما اشعر بانني عندم 18

اشعر بان االفراد من حولي بشكل عام  19

 في الحياة وتأثيرااكثر تميزا 

      

افضل المهام الصعبة اكثر من المهام  21

 السهلة

      

استمتع بانجاز المهام الصعبة حتى اذا  21

 ارتكبت بعض االخطاء

      

اختار المهمة  اذا كان لدي االختيار فانا 22

 المهمة الصعبة علىالسهلة 

      

اكون سعيدا في مواجهة الصعوبات  23

 والتحديات في حياتي

      

       أكثر أحبهاكلما كانت المهمة سهلة  24

 
 
 
 
 
 
 
 
 


