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فاعلية برنامج إشراف إرشادي يستند إلي النموذج املعرفي في 
  خفض قلق األداء لدى املرشدين املتدربني في األردن

  
 الشريفين احمد

*  
  
  

 22/6/2011 تاريخ قبوله     26/9/2010 تاريخ تسلم البحث

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنـامج تـدريبي قـائم علـى النمـوذج       :ملخص
اإلشــراف باإلرشــاد فــي خفــض مســتوى قلــق األداء لــدى المرشــدين        المعرفــي فــي  

طالبـــًا وطالبـــة مـــن طلبـــة ) 60(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن . المتـــدربين فـــي األردن
اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك في مسـتوى السـنتين الثالثـة والرابعـة المسـجلين      

اإلرشـاد النفسـي،    في مساقي مهارات وفنيات اإلرشاد النفسي وتـدريبات ميدانيـة فـي   
تجريبيــة دربــت بالبرنــامج التــدريبي القــائم علـــى      : وزعــوا عشــوائيًا إلــى مجمــوعتين    

ــق       ــا وفـ ــر التعامـــل معهـ ــابطة اقتصـ ــاد، وضـ ــراف باإلرشـ ــي اإلشـ ــوذج المعرفـــي فـ النمـ
أظهرت نتـائج الدراسـة أن مسـتوى قلـق األداء لـدى      . األساليب التدريسية االعتيادية

كان أقـل بشـكل دال إحصـائيا ممـا لـدى أفـراد المجموعـة        أفراد المجموعة التجريبية 
كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في المجال السـلوكي تعـزى   . الضابطة

إلـــى التفاعـــل بـــين المجموعـــة والجـــنس، والتفاعـــل بـــين الســـنة الدراســـية والجـــنس،   
لمجـال  والتفاعل بين المجموعة والجنس والسنة الدراسـية، ووجـود فـروق دالـة فـي ا     

وجـدت فـروق   المعرفي، تعزى إلى تفاعل المجموعة والجنس والسنة الدراسـية، كمـا   
ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات األداء علــى مقيــاس قلــق األداء ككــل تعــزى إلــى  
المجموعـــة والتفاعـــل بـــين المجموعـــة والجــــنس، والتفاعـــل بـــين الســـنة الدراســــية        

: الكلمات المفتاحية. (اسية والجـنس والجنس، والتفاعل بين المجموعة والسنة الدر
  ).برنامج تدريبي، قلق األداء، النموذج المعرفي، اإلشراف اإلرشادي

 
  
 
 

مر اإلشراف بمراحل عدة خالل القرن العشـرين، حيـث    :مقدمة
كان ينظر إليه في بداية األمر على أنه امتداد لـإلدارة التربويـة، وكـان    

ــرن الع    ــن القـ ــاني مـ ــف الثـ ــالل النصـ ــوره خـ ــدانا   ظهـ ــفه ميـ ــرين بوصـ شـ
أساسيا من ميادين اإلرشاد وعلى الرغم من هـذا الظهـور، إال أنـه لـم     
ــا اإلرشــاد          ــع به ــة نفســها التــي يتمت ــوم المكانــة المهني ــى الي يحقــق حت

)Patricia, 2010 .(      كمــا مــر اإلشــراف باإلرشــاد بتطــورات نظريــة
وعمليــة كثيــرة، حيــث ظهــرت العديــد مــن االتجاهــات والنمــاذج، ممــا     

ــادي،        أدى ــراف اإلرشـ ــوم اإلشـ ــي مفهـ ــوض فـ ــط وغمـ ــود خلـ ــى وجـ إلـ
ومهامـه، وأهدافــه، لهــذا يالحـظ تعــدد مفــاهيم اإلشـراف فــي اإلرشــاد،    
فالبعض ينظر إليه على أنه عملية تعلم، وبعضهم يعتقدون أنـه عمليـة   

  Gazzola(تدريب، وبعضهم اآلخر ينظر إليه باعتباره عملية إدارية 

and Theriault, 2007.(  اإلشـراف بشـكل عـام هـو عمليـة فنيـة        إن
ــاطات     ــة مــــن العالقــــات والنشــ ــًا علــــى مجموعــ ــة، مبنــــي أساســ محضــ

 اإلنسانية؛
_________________________  
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 Effects of a Counseling Supervision Program Based 
on the Cognitive Model on Reducing Performance Anxiety 

among Counselor trainees in Jordan 
 

Ahmad Al- Shraifin, Faculty of Education, Yarmouk University.  
 

Abstract: This study aimed at investigating the effects of a training 
program based on the cognitive model of supervision  in reducing 
performance anxiety level among counselor trainees in Jordan. The 
sample of the study consisted of (60) male and female 3rd and 4th 
year students in counseling psychology at Yarmouk University, who 
were registered in the courses of Skills and Techniques of 
Psychological Counseling and Practicum of Psychological 
Counseling. They were randomly assigned into an experimental group 
which was trained by the program based on the cognitive model in 
counseling supervision, and a control group trained by conventional 
methods. The results of the study revealed that the performance 
anxiety level of the experimental group was statistically lower than the 
control group. The results also revealed that there were statistical 
significant differences in the behavioral domain due to the interaction 
between group and gender, study year and gender and group, and 
gender and study year, and there were statistically significant 
differences in the cognitive domain and overall scale due to the 
interaction of group, gender and study year. (Keywords: Training 
Program, Anxiety Performance, Cognitive Model, Supervision by 
Counseling). 

  
  

كما . بهدف المراقبة والتوجيه لشخص أو ألشخاص أقل مهارة
ــن أجـــل معونـــة اآلخـــرين علـــى أداء         ــه نشـــاط ذو غايـــة، يوجـــد مـ أنـ
وظيفتهم بطريقـة أفضـل، إال أن اإلشـراف باإلرشـاد يختلـف مـن حيـث        

ــتجد     ــيم المسـ ــدريب والتعلـ ــديم التـ ــمن تقـ ــه يتضـ ــارد  . إنـ ــرف برنـ ويعـ
اإلشـراف علـى أنـه    ) Bernard and Goodyear, 2009(وجـوديير  

تدخل يقدمه عضـو متخصـص فـي اإلرشـاد النفسـي إلـى مرشـد آخـر؛         
ــة      ــة نوعيــ ــة، ومتابعــ ــة، أو الوظيفيــ ــائص المهنيــ ــز الخصــ بهــــدف تعزيــ

  .الخدمات التي تقدم للمسترشدين

بأنـه خبـرة تعليميـة مهنيـة     Hart , 1982) (في حين عرفه هارت 
لـــه تنطـــوي علـــى خبـــرة عميقـــة فـــي اإلرشـــاد، حيـــث يحـــرص مـــن خال 

ــارات      ــاب مهـ ــى اكتسـ ــدرب علـ ــد المتـ ــاعدة المرشـ ــى مسـ ــرف علـ المشـ
ــاعدة        ــدوره مسـ ــون بمقـ ــي يكـ ــة؛ لكـ ــية مختلفـ ــمات شخصـ ــة، وسـ مهنيـ

ــرادي  . المسترشــدين، وتحقيــق هــدف اإلرشــاد   ــه ب الدانــي و كمــا عرف
)Bradley and Ladany, 2001 (       علـى أنـه عمـل يقـوم بـه مشـرفون

ــة اإلشـــراف؛ ب   ــراء ونـــاجحون أعـــدوا ضـــمن منهجيـ ــهيل خبـ هـــدف تسـ
عملية تطور المرشـد المتـدرب الشخصـي والمهنـي، لالرتقـاء بكفاءتـه       

  .ومهارته عبر مجموعة من األنشطة اإلشرافية
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ــا كروكــت   فقــد عرفــه علــى أنــه عمليــة     ) Crocket, 2007(أم
ــدة، ويكتســب        ــارات جدي ــدرب مه ــتعلم المرشــد المت ــة، حيــث ي تعليمي

  . لمهنية للمشرف عليهالسلوك المهني المالئم عبر دراسة النشاطات ا

مـن خــالل تحليــل التعريفــات الســابقة يتبــين أن عمليــة اإلشــراف  
ــرف        ــين المشـ ــل بـ ــى التفاعـ ــد علـ ــي تعتمـ ــرة، فهـ ــزات كثيـ ــز بمميـ تتميـ
والمرشد المتدرب؛ بهدف تزويد المرشـد المتـدرب بكـل جديـد ممـا      
ــي، فالمشــرف يســهل التطــور       يســاعد علــى التطــور الشخصــي والمهن

مرشــد، ويرفــع مــن كفايــات المرشــد، ويزيــد مــن       الــذاتي والمهنــي لل 
ويــرى الباحــث بــأن  . تقــديم الخــدمات اإلشــرافية والبــرامج المســاعدة  

المشــــرف  مــــن خاللهــــا يقــــوم ، عمليــــة تعليميــــة مســــتمرة اإلشــــراف
، علــى اكتســاب الســلوك المهنــي المالئــم المرشــد المتــدرب مســاعدةب

ــم والفاعــل يعنــي رعايــة التطــور المهنــ     ي والشخصــي فاإلشــراف المالئ
  .وتغذيته لدى المرشد

إن ظهـــور العديـــد مـــن التحـــديات فـــي المـــدارس والمؤسســـات   
المختلفـــة، باإلضـــافة إلـــى زيـــادة التعقيـــدات فـــي التطـــور المهنـــي أدى  
لبــروز الحاجــة إلــى مســاعدة مــاهرة فــي إدارة المواقــف والمشــكالت        

فقـــد انتشـــرت الكثيـــر مـــن األزمـــات  ). Thomas, 2005(المختلفـــة 
عيــــة مثــــل االنتحــــار لــــدى الشــــباب، واالنضــــمام للعصــــابات،   االجتما

وبهـدف إيجـاد   . واإلساءة لألطفال، واستخدام أشكال العنف المختلفة
ــاد مـــن     ــة يســـعى المدرســـون للحصـــول علـــى اإلرشـ المســـاعدة الفاعلـ
ــا يحفـــز أهميـــة توظيـــف المرشـــدين     مرشـــدين متخصصـــين، وهـــذا مـ

ــا ب    ــعي لتطويرهــ ــادية، والســ ــاراتهم اإلرشــ ــع مهــ ــتمر  لجميــ ــكل مســ شــ
)Nelson  and Johnson, 1999.(  

إن اإلشراف البناء ذو فائدة عظيمة لكل المشـاركين فيـه سـواء    
ونظــرًا  . أكــانوا مبتــدئين أم ذوي خبــرة، متــدربين بشــكل كــاف أم ال     

لزيــادة الحاجــة للمرشــدين الجــدد، فإنــه يتوقــع مــنهم أن يكونــوا علــى   
ــدين ذوي ال    ــا المرشــ ــؤولية كمــ ــن  المســ ــر مــ ــدر كبيــ ــم  قــ ــرة، فهــ خبــ

يواجهـــون المشـــكالت المعقـــدة نفســـها لـــدى الطلبـــة باإلضـــافة إلـــى        
ــة، ومثــــل هــــذه المشــــكالت تتطلــــب المســــاعدة    المشــــكالت األخالقيــ

  ).Henderson , 1995(المتخصصة 

ويعـــد اإلشـــراف اإلرشـــادي عنصـــرًا أساســـيًا فـــي بـــرامج تعلـــيم 
، كمــا أنــه )Counselor Education( اإلرشـاد أو إعــداد المرشـدين  

يـــدعم عمليـــة التغييـــر واإلثـــراء الـــذاتي للطـــالب فـــي مجـــال اإلرشـــاد   
النفسي، ويساعد في التعلم الفعال للمعرفة اإلرشادية، ويـرى كروكـت   

)Crocket, 2007 (  أن اإلشــراف علــى اإلرشــاد النفســي خبــرة تــربط
ــتعلم    : بــين نــوعي التعلــيم  التلقينــي والتجريبــي، إذ أنــه بنــاء لخطــط ال

ــيه   ــرف علـ ــردي للمشـ ــدين(م الفـ ــمى   ) المرشـ ــديهم، ويسـ ــع مسترشـ مـ
وتعـد معرفـة هـذا    . األسلوب أو النظام المتبع فـي اإلشـراف بـالنموذج   

ــة لإلشــــــراف    ــة األخالقيــــ ــيًا فــــــي الممارســــ ــامًال أساســــ النمــــــوذج عــــ
)Thieslsen and Leahy, 2001 .(      وقـد كـان التركيـز فـي اإلشـراف

ــة    ــة معينـــــ ــة نظريـــــ ــى فعاليـــــ ــابقًا علـــــ ــة،  (ســـــ ــلوكية، والمعرفيـــــ الســـــ
، ومدى ممارسة المرشد للعمل اإلرشـادي باالعتمـاد   ...)التحليلية،و

  . على هذه النظريات

يعتمـــد نجـــاح العمـــل اإلرشـــادي بدرجـــة كبيـــرة علـــى فاعليـــة         
المرشــد، وتــرتبط فاعليــة المرشــد بعوامــل متعــددة منهــا مهاراتــه فــي    
ــه علــى المهــارات اإلرشــادية ومســتوى قلــق       االتصــال، مســتوى تدريب

ــه و ــة للتعـــديل واالكتســـاب عـــن طريـــق    األداء لديـ هـــذه العوامـــل قابلـ
برامج التدريب المناسبة، وإذ شـغلت دراسـة المرشـد وزيـادة فاعليتـه      
اهتمام المختصين في مجال اإلشـراف باإلرشـاد كمجـال متخصـص لـه      
ــدين       ــل مرشـ ــحين للعمـ ــة المرشـ ــد أن بعـــض الطلبـ ــد وجـ ــه، وقـ مكانتـ

حالة قلق دائم وعـدم  يتكيفون مع الدور بينما يبدو البعض اآلخر في 
استقرار نتيجـة لعـدم قـدرتهم علـى التكيـف فـي ممارسـة دور المرشـد         
الفعـــال مـــن خـــالل توظيـــف المهـــارات اإلرشـــادية المختلفـــة، لـــذا فـــإن  
عمليـــة خفـــض قلـــق األداء لـــدى المرشـــدين المتـــدربين تبقـــى مجـــاًال  
للدراســة والبحــث مــن أجــل التشــخيص ووضــع البــرامج الفاعلــة التــي      

خفــض مســتوى قلــق األداء األمــر الــذي قــد يســاهم فــي     تهــدف إلــى  
  ).Costa, 1994( االرتقاء بالعملية اإلرشادية إلى أكمل وجه

: والقلق بالمعنى اللغوي هو االضطراب واالنزعـاج، وقلـق قلقـاً   
أي لم يستقر علـى حـال، وقـد نظـر فرويـد إلـى القلـق علـى انـه حالـة           

ويسـبب لـه كثيـرًا     من الخوف الغـامض الشـديد الـذي يمتلـك اإلنسـان     
كمــا نظــرت هــورني إلــى القلــق علــى انــه    . مــن الكــدر والضــيق واأللــم  

اســــتجابة انفعاليــــة لخطــــر يكــــون موجهــــًا إلــــى المكونــــات األساســــية   
للشخصـــية، ويتـــداخل مـــع القلـــق اضـــطرابات نفســـية كثيـــرة كـــالخوف 
واالكتئاب والضغط، ويعد مكونًا مهمًا مـن مكوناتهـا ولكنـه فـي الوقـت      

ويعـــد القلـــق فـــي درجاتـــه العاديـــة . ف عنهـــا اختالفـــًا بينـــًاذاتـــه يختلـــ
والمتوسطة استجابة طبيعية لإلنسان نحـو مثيـرات أو مواقـف معينـة،     
كما يعد إحدى وسائل الدفاع عن النفس والمحافظة علـى البقـاء، إال   
أن القلق حين يتجاوز حدوده الطبيعيـة ويمتلـك المرشـد، أو يسـيطر     

اج، وقد يسبب الكثير مـن الكـدر والضـيق    عليه، يصبح مصدرًا لالنزع
  ).2003ميخائيل، ( واأللم

تعد دراسة قلـق األداء لـدى المرشـدين المتـدربين علـى جانـب       
كبيــر مــن األهميــة؛ إذ يمكــن أن يــؤثر فــي مســتوى توظيــف المهــارات   
ــه       ــا الحظـ ــذا مـ ــادية، وهـ ــات اإلرشـ ــاء الجلسـ ــادية أثنـ ــات اإلرشـ والفنيـ

فـــــي مســـــاق مهـــــارات الجلســـــة  الباحـــــث أثنـــــاء تدريبـــــه للمرشـــــدين
اإلرشـــادية، والضـــطراب القلـــق لـــدى المرشـــدين المتـــدربين مكونـــات  
معرفيـــة وســـلوكية وفســـيولوجية، ومـــن نمـــاذج المكونـــات المعرفيـــة       

إننــي علــى وشــك : األفكــار التــي تمــر فــي ذهــن المرشــد المتــدرب مثــل
اإلغمــاء، ربمــا سأصــاب بنوبــة ذعــر عنــد إجــراء المقابلــة اإلرشــادية،    

: يولوجيةبـــي المشـــرف بشـــكل ســـلبي، ومـــن المكونـــات الفســـ  ســـيفكر
وجفــاف الحلـق والصــداع، أمـا المكونــات    اضـطرابات الــبطن، والتعـرق  

ــن        ــث عـ ــحابي، والبحـ ــلوك انسـ ــكل سـ ــى شـ ــر علـ ــد تظهـ ــلوكية فقـ السـ
اإلرشــادية، والشــعور  تالمبــررات لتمنــع المرشــد مــن حضــور المقــابال

  . بفقدان التحكم وغيرها من المكونات

 ,Ellis, Krengel and Beck(لــيس وكرينجــل وبيــك  يــرى ا

أن الفــرد عنــدما يــتخلص مــن القلــق ويفكــر ويســلك بطريقــة     ) 2002
عقالنية فإنـه يصـبح ذا فاعليـة ويشـعر بالكفـاءة، كمـا يعتقـد أن هنـاك         
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عقالنيـــة وليســـت ذات معنـــى وأهـــدافًا ال يمكـــن تحقيقهـــا  رأفكـــارًا غيـــ
حبــاط والخــوف الــدائم مــن   يحملهــا الفــرد فــي تفكيــره وتــؤدي إلــى اإل  

الفشل ولوم الذات ممـا يـؤدي إلـى ضـعف الـذات والتعـرض لألمـراض        
العصــابية، ويــرى الباحــث انــه مــن الممكــن تحديــد دور المشــرف هنــا   
بمســاعدة المرشــد المتــدرب علــى الــتخلص مــن األفكــار واالتجاهــات     

وتوضـــيح العالقـــة بـــين . غيـــر العقالنيـــة واســـتبدالها بـــأخرى عقالنيـــة 
ر الالعقالنية ومـا يشـعر بـه مـن إحبـاط وعـدم كفـاءة، إضـافة أن         األفكا

ــى      ــة علـ ــار المترتبـ ــدرب اآلثـ ــد المتـ ــح للمرشـ ــرف أن يوضـ ــى المشـ علـ
مــن هنــا . التفســيرات غيــر المنطقيــة فــي اســتمرارية حالــة القلــق لديــه  

ــيهم وفــق       ــة تــدريب المرشــدين المتــدربين واإلشــراف عل تتضــح أهمي
  .إلرشاداستراتيجيات محددة في اإلشراف با

ــة نمــاذج لإلشــراف        ــة اإلشــراف ظهــرت ثالث ــادة أهمي ونظــرًا لزي
النمــــاذج التطوريــــة والنمــــاذج المتكاملــــة، والنمــــاذج محــــددة : وهــــي

ويعتمــد اختيــار ). Baker, Exum and Tyler, 2002(االتجــاه 
القرار المتعلق باختيار نموذج خاص لإلشـراف علـى مـؤثرات ظاهريـة     

الختيار على المشرف نفسه، والمرشـد  وأخرى داخلية، ويعتمد هذا ا
ــة الســياق البيئــي    ــدرب، وطبيع ــة المــؤثرة    . المت وهــذه المصــادر الثالث

تقلــل مــن حريــة المشــرف فــي اختيــار النمــوذج، لكنهــا ال تقيــده كليــًا؛  
ــدرب،       ــيم خصائصــه، وخصــائص المرشــد المت فالمشــرف يجــب أن يق

إلشـرافية  ا جوكذلك السياق البيئـي؛ وذلـك بهـدف تحديـد أكثـر للنمـاذ      
ويعتقد بعـض  ). Patricia, 2010(المالئمة في أي وقت من األوقات 

المشــرفين أن نمــوذج تطــوير المهــارة هــو الهــدف األول الــذي يجــب     
تحقيقه عند المرشد، بينما ينظر البعض اآلخر إلـى أن نمـوذج النمـو    
الشخصـــــي هـــــو الهـــــدف األول واألساســـــي، ويـــــرى الكثيـــــرون مـــــن   

فين يجب تحقيقهما عـن طريـف اسـتخدام    المتخصصين أن هذين الهد
ولكــي تتحقــق هــذه األهــداف البــد مــن أن تتــوفر    . النمــوذج التكــاملي 

نماذج اإلشـراف  : لدى المشرف فئتان لنماذج اإلشراف للمشرف هما
المبنيـــة علـــى نظريـــات العـــالج النفســـي والنمـــاذج الخـــاص باإلشـــراف  

)Reticent and Skjerve, 2000.(  

نظريات العالج النفسـي تسـتخدم أسـاليب     فالنماذج المبنية على
ــل      ــدرب مثـ ــد المتـ ــدريب المرشـ ــددة لتـ ــة محـ ــات نظريـ ــة : وفنيـ النظريـ

فــي . الســلوكية ونظريــة التحليــل النفســي والنظريــة المعرفيــة وغيرهــا   
حـــين أن النمـــاذج الخاصـــة يـــتم تطويرهـــا بشـــكل خـــاص لإلشـــراف        

ي والتدريب، وتشمل نموذج تطوير المهارات ونموذج النمو الشخصـ 
  ).Coll, 1995(والنموذج التكاملي، وغيرها من النماذج الخاصة 

 ,Bernard and Goodyear(جــودير و وقــد أشــار برنــارد 

الموجهـــة لنمـــاذج اإلشـــراف   تإلـــى أبـــرز الميـــزات واالنتقـــادا ) 2009
كـل مـن المشـرف     مالقائمة على العـالج النفسـي، إذ إنـه عنـدما يتقاسـ     

سـه، فـإن ذلـك يزيـد مـن مجـال       والمرشد المتـدرب التوجـه النظـري نف   
أمــا . تطبيــق النمــوذج، وتصــبح النظريــة أكثــر تكــامال عنــد التــدريب       

عنــدما تختلــف التوجهــات النظريــة، فيظهــر عنــدها الصــراع، وتهــيمن     
الظـاهرة التـي تـنعكس    ( Parallel processقضـايا العمليـة المتوازيـة    

لــى العالقــة بــين المسترشــد والمرشــد ع  تفيهــا ســلوكيات وديناميكيــا
  ).العالقة بين المرشد والمشرف

  :النموذج المعرفي في اإلشراف

ــوذج      ــي النمـ ــى تبنـ ــدربين إلـ ــرفين المتـ ــن المشـ ــد مـ ــل العديـ يميـ
ــذا     ــدين، وهـ ــفهم مرشـ ــدريبهم بوصـ ــي؛ ألن الـــبعض يكملـــون تـ المعرفـ
النموذج يناسب العمل اإلرشادي، وبعضهم يظهرون مشكالت لـم يـتم   

ضـــهم يرغبــون فـــي تعلـــيم  عالجهــا بشـــكل فعــال ضـــمن تــدريبهم، وبع   
ــة  ــات المعرفيـ ــب     . التقنيـ ــن يرغـ ــاك مـ ــا زال هنـ ــه مـ ــرا، يالحـــظ أنـ وأخيـ

وفــي هــذا  . بنمــوذج عالجــي مــوجز نتيجــة الرتباطــات العمــل وقيــوده   
النموذج يسـلك المشـرف سـلوكًا يشـبه إلـى حـد كبيـر سـلوك المعلـم،          
ــث يـــتم العمـــل علـــى تعلـــيم المتـــدرب طبيعـــة التفكيـــر العقالنـــي،          حيـ

عليم هذه األفكار للمسترشدين، باإلضافة إلى ذلـك يتضـمن   وإمكانية ت
العديـــد مـــن األســـاليب مثـــل التعـــرف إلـــى األفكـــار المرتبطـــة بـــالقلق،    
ــذات      ــر الـ ــير، واظهـ ــد، والتفسـ ــر القواعـ ــتجابات، وتغييـ ــدقيق االسـ وتـ
وتحديــــد األفكــــار الالعقالنيــــة وتعــــديلها، وإعــــادة البنــــاء المعرفــــي،   

  .ومراقبة الذات

نموذج على اإلقناع الجدلي التعليمي بما يضمنه ويعتمد هذا ال
من فنيات عديدة في تقديم منطق اإلشراف، وشرحه للمشرف عليـه،  
وإقناعــه بضــرورة االلتــزام فــي اإلشــراف، وقيامــه بالــدور المنــوط بــه،     
وتوضــيح العالقــة بــين األفكــار المشــوهة واالعتقــادات الالعقالنيــة مــن   

درب من اضطرابات، أو ما يترتـب  ناحية، وبين ما يعاني المرشد المت
عليهـــا مـــن مشـــاعر ســـلبية تحـــد مـــن أدائـــه الـــوظيفي فـــي مختلـــف          
المجــاالت، ويـــتم مثــل هـــذا اإلقنـــاع مــن خـــالل عمليــة تعلـــم وتعلـــيم     
تســـتند فـــي المقـــام األول علـــى العالقـــات اإلشـــرافية التـــي تنشـــأ بـــين  
المشرف والمرشد المتدرب ومدى القوة التي تتسم بها هـذه العالقـة   

)Ellis, Krengel and Beck, 2002.(  

وتتمثــــل األطــــر النظريــــة لهــــذا النمــــوذج اإلشــــرافي فــــي تلــــك   
، وأرون بيــك )A.Ellis(األســاليب التــي قــدمها كــل مــن ألبــرت ألــيس    

)A.Beek(     ــة إدراك المرشــد ، وقــد عمــل كالهمــا علــى توضــيح كيفي
للمثيـــــرات المختلفـــــة وتفســـــيراته لهـــــا، وإعطـــــاء المعـــــاني لخبراتـــــه   

ويســتند هــذا النمــوذج اإلشــرافي علــى نمــوذج التشــغيل       . ددةالمتعــ
الـذي يـرى أنـه خـالل فتـرات      ) العمليـات العقليـة  (المعرفـي للمعلومـات   

التــوتر النفســي والقلــق يصــبح تفكيــر المرشــد المتــدرب أكثــر جمــودًا   
وتشويشــًا، وتصــبح أحكامــه مطلقــة، ويســيطر عليهــا التعمــيم الزائــد،   

ــي   ــدات األساسـ ــبح المعتقـ ــا تصـ ــرة    كمـ ــة كبيـ ــددة بدرجـ ــد محـ ة للمرشـ
)Chen and Chang, 2009 .(  

وتتحــدد أهــداف هــذا النمــوذج اإلشــرافي فــي تعلــيم المرشــد        
المتدرب أن يصحح إدراكاته المعرفية الخاطئة والمشوهة، وفي تغييـر  
معتقداته المختلفة وظيفيًا التـي تعرضـه لخبـرات مشـوهة، أي أن تلـك      

ــا    ــغيل الخـ ــحيح التشـ ــي تصـ ــداف تتمثـــل فـ ــي  األهـ ــات، وفـ طئ للمعلومـ
تعديل األفكار واالعتقادات واالفتراضات المختلفة وظيفيًا التـي تعمـل   

ولهــذا فـــإن تـــدريب  . علــى اإلبقـــاء علـــى أنمــاط الســـلوك واالنفعـــاالت  
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المتدربين على كيفية التفكير بأنفسهم وتوقعـاتهم يعطـي معنـى لـردود     
فعــل المسترشــدين ورغــم أن ذلــك قــد يخلــق مشــكالت مــن التفكيــر         

  ). Bradley and Ladany, 2001(لدى المتدربين  يالالعقالن

ويعتمــــد دور المشــــرف علـــــى إكســــاب المتــــدربين للمهـــــارات     
الســـابقة، والعمـــل علـــى إظهـــار األفكـــار الالعقالنيـــة، بحيـــث يـــتمكن        
المتــدربون مــن إرشــاد مسترشــديهم فــي المســتقبل، وكمــا هــو الحــال  

دافئـة وصـادقة، ويعمـل    في اإلرشاد يجب أن تكـون العالقـة اإلشـرافية    
ولهــذا يصــبح . المشــرف علــى مخاطبــة القضــايا الشخصــية للمتــدربين

من الضروري أن يقوم المشرف بـإجراء عالقـة تعاونيـة مـن أجـل حـل       
ــرة     ــبب نقـــــص الخبـــ ــدربين بســـ ــكالت المتـــ المشـــــكالت، وتكـــــون مشـــ
والمهـــارات غيـــر المالئمـــة، أو المعتقـــدات الســـلبية، أو ردود الفعـــل      

  ).Fitch  and Marshall, 2002(لغ فيها العاطفية المبا

ومن الممكن النظر إلى ثالثة أهداف رئيسية لإلشـراف المعرفـي   
المعرفـــة وإتقـــان المهـــارات واألســـاليب المطلوبـــة فـــي العـــالج       : هـــي

والتعــرف إلــى القضــايا  . المعرفــي، وتطبيقهــا فــي المواقــف اإلرشــادية   
التعـــرف إلـــى  والمعتقـــدات الخاطئـــة، والعمـــل علـــى تعـــديلها، وأخيـــراً 

والبحــث مـــع المشــرف عـــن   ) المرشــد (القضــايا الشخصــية للمتـــدرب   
  . الطرق المناسبة لحل تلك المشكالت

أن المعتقـــدات أو األفكـــار الالعقالنيـــة    ) Ellis(ويـــرى  إلـــيس  
ــق، ويــرى أن المرشــدين يتعلمــون        ــى حــدوث القل ــؤدي إل يمكــن أن ت

لهـم القلـق،    طرقا أو اتجاهـات للتفكيـر حـول عـالمهم هـي التـي تسـبب       
فحجم القلق الذي يمكن أن يسببه المرشـد لنفسـه ينشـأ ويتزايـد لـو      
اعتقــد انــه يجــب أن يكــون علــى درجــة كبيــرة مــن الكفــاءة والمنافســة     

ويـرى  . واإلنجاز في كل شيء؛ حتى يمكن أن نعده شخصًا ذا أهميـة 
أنــه يجــب إشــراك المرشــد فــي بحــث تعــاوني عــن دليــل   ) Beck(بيــك 

عــض اإلدراكــات الخاطئــة المســببة للمشــكالت، فــي   يمكــن أن ينــاقض ب
حـــين يســـتخدم ألـــيس اإلقنـــاع المنطقـــي واللفظـــي كمحاولـــة لجعـــل        

 ,Chen and Chang(المرشـدين يغيـرون مـن نظـرتهم إلـى األشـياء       

: ومن أهم الفنيات التي يمكن اسـتخدامها فـي خفـض القلـق    ).  2009
وتعـــديلها، المناقشـــة، ومراقبـــة الـــذات، وتحديـــد األفكـــار الالعقالنيـــة 

ــدريب        ــى حــل المشــكالت، والت ــدريب عل ــي، والت ــاء المعرف وإعــادة البن
  .على المهارات االجتماعية، والتحكم بالقلق، وضبط الذات

  :الصراعات في اإلشراف

ــين المشــرف والمرشــد المتــدرب أو      توجــد بعــض الصــراعات ب
بــين اآلخــرين فــي البيئــة المهنيــة خــالل عمليــة اإلشــراف، وتعــد خبــرة    

ف ضاغطة، حيث يوجد لكل من المشـرف والمرشـد واآلخـرين    اإلشرا
توقعــات محــددة حــول النشــاطات المناســبة والقلــق المــرتبط بالعمليــة   

وتعــود التوقعــات المتعلقــة بالنشــاطات المناســبة إلــى األفكــار    . نفســها
التــي يحملهــا كــل شــخص حــول أي النشــاطات مجديــة ومالئمــة أكثــر   

ن يتوقعـون اكتسـاب المهـارات،    فالمرشدون المبتـدئو . خالل اإلشراف
والمشرفون ذوو الخبرة المتقدمـة يتوقعـون العمـل، مـن أجـل أهـداف       
ــة      ــدم عمليـ ــخاص تتقـ ــين األشـ ــات بـ ــابه التوقعـ ــدما تتشـ ــة، وعنـ تكامليـ

ــة سلســة لكــن التوقعــات المتناقضــة تســبب الصــراع،        اإلشــراف بطريق
 Wheeler(وتركز المناقشات في اإلشراف على القلق عند المرشـد  

and King, 2000.(  

وقد ينشأ القلق عند المرشد لخوفـه مـن نتـائج سـلوك محـدد،      
ورغم أن القلـق جـزء مـن التفـاعالت اإلنسـانية، إال أن المشـرف يجـب        
أن يالحظه باعتباره عامال مؤثرا في العملية اإلرشادية، ويرى كوسـتا  

)Costa, 1994 (       أن القلـق لـدى المرشـدين مـن الممكـن أن يـنخفض
المباشـر عـن طريـق تشـجيع االسـتقاللية لـديهم، وتعزيـز         في اإلشراف

للتقيـــيم، وتطـــوير مبـــادئ اإلشـــراف التعـــاوني بـــين   ةالنظـــرة االيجابيـــ
ــديهم       المشــرف والمرشــدين المتــدربين، وإرشــادهم فــي حــال كانــت ل
مشكالت مثل الخوف والقلق، وأخيرًا ال بد أن تكـون أسـس التـدريب    

  .رشد المتدربواإلشراف واضحة لكل من المشرف والم

وبســبب . إن إحســاس المرشــد بالكفــاءة مــرتبط بكفاءتــه الفعليــة 
. قلقه، قد يشعر المرشد المتدرب بضعف مهاراته عندما تتم مراقبته

ــارة       ــى المهـ ــيطرة علـ ــبط والسـ ــم الضـ ــا تـ ــه إذا مـ ــال، فإنـ ــى أي حـ وعلـ
وتعلمهــا فمــن المحتمــل أن يــتمكن المتــدرب مــن تحســين أدائــه، لــذا    

ات وممارستها إلى أن يتمكن المرشد المتدرب مـن  يجب تعزيز المهار
  .تطبيق هذه المهارة تلقائيا

وقــد يشــكو المرشــد المتــدرب مــن أن الســلوكيات أو األســاليب  
المســتخدمة غيــر مريحــة أو مصــطنعة، وقــد يتذبــذب ســلوك المرشــد 
المتــدرب مــا بــين الثقــة وعــدم األهليــة، ويــأتي هنــا دور المشــرف فــي   

إلحســاس باألمــان حــول قضــية االعتــراف أو  مســاعدة المتــدرب علــى ا
. وهو أمر يصعب على المرشد المتـدرب االعتـراف بـه   . البوح بالفشل

ويســــتطيع المشــــرف أن يقــــوم بــــذلك عــــن طريــــق الــــدعم المســــتمر  
والتشــجيع، لــذا يجــب علــى المشــرف أن يتجنــب خلــق القلــق المعطــل  

  ).Huberty, 2009(للعملية اإلشرافية سواء له أو للمشرف عليهم 

وهناك بعض استراتيجيات التحكم بـالقلق أو التـوتر عـن طريـق     
تحديــد معــايير التوقعــات والتقــويم فــي العالقــة اإلشــرافية، ويجــب أن   
يتجنب المشـرفون ممارسـة النمـاذج اإلشـرافية المرفوضـة، كاإلشـراف       
الغـــامض، واإلشــــراف غيـــر الــــداعم، واإلشـــراف العالجــــي؛ ذلــــك ألن    

مـن التوضـيح مـع القليـل مـن القواعـد       اإلشراف الغـامض يقـدم القليـل    
والتركيب، أما اإلشراف غير الداعم فيركز علـى اللـوم والنقـد السـلبي     
مــع المرشــد المتــدرب، أمــا اإلشــراف العالجــي فهــو يعتبــر أن ســبب         
وجـــود الـــنقص فـــي مهـــارات المرشـــد المتـــدرب يعـــزى إلـــى ضـــعف         

  .شخصيته

ــدعم الزا       ــي تقـــديم الـ ــالغ المشـــرف فـ ــن المهـــم أن ال يبـ ئـــد ومـ
للمتــدرب؛ ألنــه يحرمــه مــن فرصــة إبــداء ســلوكيات وأســاليب جديــدة    
وتجربتها، في حين أن الدعم القليل قـد يـؤدي إلـى إرهـاق المتـدرب،      

  .وإحساسه بعدم الكفاءة

وبهـــدف التعـــرف إلـــى العالقـــة بـــين البنـــاء المعرفـــي للمشـــرف    
 Chen(علـيهم، ومسـتوى قلـق األداء لـديهم، أجـرى شـين وشـانج         

and Chang, 2009  (  دراسة على)طالبا من طلبـة الجامعـات   ) 88
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ــين مســتوى         ــة عكســية ب ــى وجــود عالق ــا إل ــة، أشــارت نتائجه التايواني
القلــق والفهــم واالســتيعاب لــدى الطلبــة، إضــافة إلــى أنــه كلمــا ارتفــع      

  .مستوى القلق لدى الطلبة انخفض معدل األداء لديهم

 ,Kindusuatter(وقــد أجـــرى دوبـــا وجراينللــو وكنـــدزواتر   

Granello and Duba, 2008 ( دراســـة حـــول فاعليـــة الوســـائل
والتقنيات المعرفية فـي تنميـة وتسـيير التنميـة المهنيـة لـدى المشـرف        
علـــيهم، أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى ان هنـــاك معانـــاة نفســـية تواجـــه  
ــر ســلبية         ــار وأنمــاط تفكي ــيهم نتيجــة لوجــود أفك ــراد المشــرف عل األف

وتؤخر التنميـة المهنيـة، وبـذلك فـإن     والتي بدورها تؤثر بشكل سلبي 
استخدام النموذج المعرفي يساعد كًال مـن المشـرف والمشـرف عليـه     
في تعديل األفكار السلبية الناتجة عـن التجـارب وإحـالل محلهـا أفكـار      

  .ايجابية

وحــول العالقــة اإلشــرافية وعالقتهــا باألســاليب التعبيريــة أجــرى   
 Jackson, Muro, Ting(جاكسون ومورو وتينغ لي ودي اورنـيالز  

Lee, DeOrnellas, 2008 (   حيــث أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن
األساليب اإلشـرافية المعرفيـة ذات فائـدة فـي إحـداث النمـو الشخصـي        

  .وتحديد األفكار الالواعية التي تدور في ذهن المشرف عليهم

وفي دراسة حول أثر الممارسات اإلشرافية فـي خفـض مسـتوى    
ــق، وتحســين أ  ــدربين أجراهــا كــل مــن إيلــس     القل داء المرشــدين المت

، أشــارت )Ellis, Krengel and Beck, 2002(وكرنجــل وبيــك  
نتائجها إلى أن الممارسات اإلشـرافية المباشـرة قـد تعمـل علـى زيـادة       
مستوى القلق لدى المرشدين المتدربين، وبالتالي انخفـاض مسـتوى   

ثــر وعيــًا بمــا لديــه األداء لــديهم، وأن المرشــد المتــدرب كلمــا كــان أك
ــالي مــن         ــه، وبالت ــق األداء لدي ــة انخفــض مســتوى قل ــة نظري مــن معرف

  .المتوقع أن يتحسن أداؤه

أمــا عــن دور البــرامج التدريبيــة فــي مجــال اإلشــراف باإلرشــاد،  
بدراســة ) Ray and Altekrus, 2000(فقــد قــام ري والتكــروس  

راف الجمـاعي  فاعلية برنامج لإلشراف الفردي باإلرشاد وبرنامج لإلشـ 
طالبًا في تخصص اإلرشـاد  ) 64(باإلرشاد، تكونت عينة الدراسة من 

أظهـــرت نتـــائج . النفســـي بمســـتوى الماجســـتير لمـــدة عشـــرة أســـابيع 
الدراســة أن كــال البرنــامجين أديــا إلــى تقــدم وزيــادة فــي فاعليــة طلبــة   
ماجســتير اإلرشــاد النفســي، وكــان لبرنــامج اإلشــراف الجمــاعي األثــر     

جعل المرشدين أقل اعتمادًا على مشرفيهم وأكثـر اعتمـادًا    األكبر في
  . على أنفسهم

 ,Peace and Sprinthall(فــي حــين أجــرى بــيس وســبرنثل 

ــاء      ) 1998 دراســة هــدفت إلــى تقــديم برنــامج تــدريبي للمرشــدين أثن
الخدمة من أجل تشـجيع النمـو المعرفـي وتطـوير مهـاراتهم اإلشـرافية       

 13جــدد، تكونــت عينــة الدراســة مــن   ليكونــوا مشــرفين للمرشــدين ال 
مرشــدًا، أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن هنــاك أثــرًا للبرنــامج التــدريبي 
في زيادة مستوى امـتالك المهـارات اإلشـرافية لـدى المرشـدين، وقـد       
ــدريب بشــكل طــردي مــع مهــارات المرشــدين        ــرة الت ــادة فت ارتبطــت زي

  .المتدربين

 Edmauzey, Harris and(أمـا أدمـوزي وهـاريز وتروسـتي     

Trusty, 2000 (  فقــد اجــروا دراســة هــدفت إلــى معرفــة أثــر كــل مــن
التدخالت اإلشرافية المؤجلة والتدخالت المباشـرة مـن قبـل المشـرف     
ــة القلــق والغضــب لــدى المرشــدين المتــدربين، وقــد تكونــت        فــي حال

طالبــًا فــي برنــامج الماجســتير فــي تخصــص  ) 65(عينــة الدراســة مــن 
أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى عـدم وجـود فـروق         اإلرشاد النفسي، وقـد 
فــي مســتوى القلــق والغضــب لــدى  ) =0.05(ذات داللــة إحصــائية 

ــدربين  ــدين المتــ ــة(المرشــ ــة   ) الطلبــ ــتالف الجــــنس وطريقــ تعــــزى الخــ
  .اإلشراف

هـدفت  ) Haverkamp, 1994(وفي دراسـة أجراهـا هافركامـب    
الدراسـات  إلى معرفة العالقـة بـين مسـتوى الرقابـة الذاتيـة لـدى طلبـة        

 65(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن . العليـــا وكـــل مـــن القلـــق واالرتبـــاك
طالبــًا فــي برنــامج الــدكتوراه فــي اإلرشــاد النفســي، وأشــارت نتائجهــا   )

إلـى أن الطلبــة لــديهم مســتوى متــدن مــن الرقابــة الذاتيــة، ولــم توجــد  
عالقــة ارتباطيــه بــين مســتوى الرقابــة الذاتيــة وكــل مــن مــدة التــدريب   

وكـــان مســـتوى القلـــق مرتفعـــا لـــدى  . لخبـــرة فـــي اإلرشـــادوســـنوات ا
الطلبــة ذوي الرقابــة الذاتيــة المتدنيــة، فــي حــين كــان مســتوى القلــق    

  .منخفضا لدى الطلبة ذوي الرقابة الذاتية المرتفعة

من خالل استعراض الدراسات السابقة التـي أجريـت فـي ميـدان     
ريبيــة وشــبه اإلشــراف باإلرشــاد يالحــظ نــدرة الدراســات العلميــة التج  

التجريبية، كما يالحـظ أن هنـاك نقصـا واضـحا فـي الدراسـات العربيـة        
التي تناولت موضوع اإلشراف باإلرشاد وأن الدراسات األجنبية كانـت  
تتنــاول فــي برامجهــا اإلشــرافية عينــات مختلقــة مثــل طلبــة الدراســات     
العليا والمرشدين المتمرسين في مجـال اإلرشـاد النفسـي، لـذا أصـبح      

لضــرورة بمكــان إجــراء مثــل هــذه الدراســات لبحــث فاعليــة مثــل    مــن ا
هــــذه البــــرامج اإلشــــرافية فــــي خفــــض مســــتوى قلــــق األداء لــــدى         
المرشــدين المتــدربين، ، ممــا يــوفر للمعنيــين والمهتمــين بموضــوع       
اإلشــراف باإلرشــاد برنــامج قــد يســاعد علــى تنميــة وصــقل المهــارات   

  .سيوالفنيات اإلرشادية لدى طلبة اإلرشاد النف

  :مشكلة الدراسة

مــن خــالل خبــرة الباحــث بوصــفه مرشــدًا نفســيًا ومشــرفًا فـــي         
مجــال اإلرشــاد النفســي، ومدرســًا لطلبــة اإلرشــاد النفســي فــي مســاق    
مهــارات الجلســة اإلرشــادية، لــوحظ أن هنــاك حالــة مــن القلــق يعانيهــا   
ــارات     ــة اســـتخدام مهـ ــاء تـــدريبهم علـــى آليـ المرشـــدون التربويـــون أثنـ

ــة اإلر ــة   الجلســـ ــادية الفرديـــ ــراء المقـــــابالت اإلرشـــ ــاء إجـــ ــادية أثنـــ شـــ
ــنعكس بشــكل واضــح علــى مســتوى فــاعليتهم فــي        ــة، ممــا ي والجماعي

وهــذا . اســتخدام المهــارات والفنيــات اإلرشــادية المتوقــع أن يتقنوهــا    
بــدوره يــؤثر ســـلبًا علــى مســـتوى تقيــيمهم األدائــي علـــى الــرغم مـــن       

لــذلك . جلســة اإلرشــاديةامــتالكهم لإلطــار النظــري الخــاص بمهــارات ال
تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى اختبــار فاعليــة برنــامج إشــراف إرشــادي    
يستند إلي النموذج المعرفـي فـي خفـض قلـق األداء لـدى المرشـدين       
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وبالتحديـد جـاءت هـذه الدراسـة  لإلجابـة عـن       . المتدربين في األردن
  :السؤالين التاليين

ء على كل مجال هل هناك فروق ذات داللة بين متوسطات األدا
مــن مجــاالت مقيــاس قلــق األداء لــدى المرشــدين المتــدربين يعــزى        
 للبرنامج اإلشرافي، والجنس والمستوى الدراسي والتفاعل بينهما ؟  

هـل هنــاك فـروق ذات داللــة بـين متوســطات األداء علـى مقيــاس     
قلق األداء ككل لدى المرشدين المتدربين يعزى للبرنامج اإلشـرافي،  

  مستوى الدراسي والتفاعل بينهما؟ والجنس وال

  : الفرضيات

بــــــين )  =0.05(ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية 
متوسطات األداء على كل مجال من مجاالت مقياس قلـق األداء لـدى   
المرشـدين المتـدربين تعـزى للبرنــامج اإلشـرافي والجـنس والمســتوى      

 .الدراسي والتفاعل بينهما

بــــــين )  =0.05(ئية ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــا
متوســـطات األداء علـــى مقيـــاس قلـــق األداء ككـــل لـــدى المرشـــدين       
ــامج اإلشــرافي والجــنس والمســتوى الدراســي       المتــدربين تعــزى للبرن

  .والتفاعل بينهما

  :أهمية الدراسة

األول نظــري والثــاني : تنبثــق أهميــة هــذه الدراســة مــن جــانبين  
تقـديم برنـامج   : اسـة تطبيقي فمن حيث األهميـة النظريـة، حاولـت الدر   

إشــرافي قــائم علــى النمــوذج المعرفــي، والكشــف عــن أثــره فــي خفــض   
ــن دور بعـــض      ــدربين، والكشـــف عـ ــدين المتـ ــدى المرشـ قلـــق األداء لـ

فــي . الجــنس، المســتوى الدراســي، والتفاعــل بينهمــا: المتغيــرات مثــل
أمــا مــن حيــث  . التــأثير علــى قلــق األداء لــدى المرشــدين المتــدربين   

ــة العمل ــت   األهمي ــإن الدراســة حاول ــة، ف ــاس قلــق    : ي ــاس لقي ــوفير مقي ت
ــدربين         ــة مــن المرشــدين المت ــى هــذه الفئ ــي التعــرف إل األداء يســهم ف
والمرشدين العاملين، وبالتالي توجيههم وإرشادهم واإلشـراف علـيهم   

وتقــديم برنــامج عملــي قــائم علــى   . بشــكل فعــال وعلــى أســاس علمــي  
مه مـن قبـل المشـرفين    النموذج المعرفـي فـي اإلشـراف يمكـن اسـتخدا     

على المرشدين في الجامعات األردنية والمشرفين التـابعين لمـديريات   
 .التربية

  :التعريفات اإلجرائية للمفاهيم والمصطلحات

يعــرف القلــق بأنــه إحــدى ســمات الشخصــية الــذي  : قلــق األداء
يسبب حالة مسـتمرة مـن الغمـوض والوجـل واإلحسـاس بـالتوتر دون       

ضـح، وقلـق األداء هـو عبـارة عـن حالـة القلـق        أن يكون هناك سبب وا
التي تنتاب المرشد في أثنـاء عمليـة التقيـيم، وقـد تسـتمر معـه خـالل        

مقاسـه  . فترة العمل بشكل متواصل، ويسمى ذلك عندئذ سـمة القلـق  
من خالل الدرجة التي يحصل عليها المرشد على مقياس قلـق األداء  

البعـــد : لمتمثلـــة فـــيوالـــذي يشـــتمل العديـــد مـــن األبعـــاد الفرعيـــة وا 
السلوكي ويتجلـى فـي سـلوك الهـرب مـن المواقـف الضـاغطة ومواقـف         

التقييم واالتصال بالمسترشدين والمشرفين، والبعد المعرفي ويتمثل 
فـــي أفكـــار تقييميـــه للـــذات واالنشـــغال بـــالتفكير بالمهـــارات والفنيـــات   
المتوقعــة وعمــا يعتقــده المرشــدون حــول أنفســهم والقلــق الــدائم مــن  

تكاب األخطاء، والبعد الفسيولوجي ويتضح من معاناة المرشد مـن  ار
مجموعة مختلفة من األعراض الجسدية المرتبطة بالمواقف التقييميـة  
ــان واألرق واإلحســاس باالرتجــاف،      بالنســبة للمرشــد كالشــعور بالغثي
والتعرق وزيادة ضربات القلب، وقد تم إعداد هذا المقيـاس مـن قبـل    

   .الباحث

هــو تصــميم مخطــط ومــنظم وفــق النظريــة    : التــدريبيالبرنــامج 
المعرفيـــة يحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن الجلســـات التدريبيـــة التـــي مـــن 
ــع أن تســهم فــي خفــض مســتوى قلــق األداء لــدى المرشــدين       المتوق
المتــدربين، وتســهيل تنميــة ممارســاتهم اإلرشــادية ومســؤولياتهم فــي   

شـطة والخبـرات   ويضـم البرنـامج مجموعـة مـن األن    . العمليـة اإلشـرافية  
التعليميـــة المتنوعـــة التــــي تســـعى إلــــى تحقيـــق عــــدد مـــن األهــــداف      
المتوقعــة، والتــي تســاعد المرشــدين علــى ضــبط ســلوكهم، وتحســين    
مهارات االتصال والتواصل لديهم عن طريق زيادة مسـتوى أو معـدل   

: كمـا يضـم البرنـامج األبعـاد التاليــة    . االنتبـاه، وخفـض مسـتوى القلـق    
ــاء ال  ــادة البنــ ــذات     إعــ ــة، وإدارة الــ ــذات المعرفيــ ــه الــ ــي، وتوجيــ معرفــ

وتعــرف الدراســة  . المعرفيــة، والممارســات العقليــة، والنمــوذج الخفــي  
خطــة عمــل تتضــمن مهــارات : الحاليــة البرنــامج التــدريبي إجرائيــًا بأنــه

محددة تم اختيارها، تنفذ من خالل أنشـطة وطرائـق محـددة، موزعـة     
جلســة مــدة كــل جلســة ) 13(علــى مجموعــة مــن الجلســات التدريبيــة 

  .دقيقة) 60-90(

  :محددات الدراسة

اقتصــرت عينــة الدراســة علــى مجموعــة مــن طلبــة الســنة الثالثــة   
ــالوريو     ــامج البكــ ــي برنــ ــة فــ ــنة الرابعــ ــاد النفســــي    سوالســ ــي اإلرشــ فــ

  ).المرشدين المتدربين(

ــة، وهـــي   مقيـــاس قلـــق : األدوات المســـتخدمة فـــي هـــذه الدراسـ
وفـــق النمـــوذج المعرفـــي هـــي مـــن إعـــداد  األداء والبرنـــامج اإلشـــرافي

الباحــث؛ لــذا فــإن إمكانيــة تعمــيم النتــائج تتحــدد بمــدى صــدق هــذه      
 .األدوات وثباتها

  تصميم الدراسة والمعالجات اإلحصائية

ــا       ــتخدم فيهـ ــة اسـ ــات التجريبيـ ــن الدراسـ ــة مـ ــذه الدراسـ ــد هـ تعـ
، حيـــث طبـــق البرنـــامج نتصـــميم قبلـــي بعـــدي لمجمـــوعتين متكـــافئتي 

ــى المجموعــة التجريبيــ  اإلشــرافي ع ــا المجموعــة الضــابطة فقــد    ةل ، أم
التــــزم الباحــــث أثنــــاء العمــــل معهــــا بخطــــة مســــاق مهــــارات الجلســــة  
اإلرشــادية والمقــررة مــن قبــل قســم علــم الــنفس اإلرشــادي والتربــوي   

ــمنة للموضــــوعات التاليــــة   المقابلــــة اإلرشــــادية ومفهومهــــا   : والمتضــ
ــا ــا ومراحلهـ ــية (وأهميتهـ ــة، التشخيصـ ــةاالبتدائيـ ــائص )، العالجيـ ، خصـ

ــاد      ــة اإلرشــ ــائص غرفــ ــة، خصــ ــية والمهنيــ ــي الشخصــ ــد النفســ المرشــ
النفسي، مهارات التسجيل الكتابي والسمعي والمرئـي، كتابـة التقـارير،    
مهـــارات اســـتخدام المقـــاييس واالختبـــارات النفســـية، فنيـــات التســـاؤل 
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والمواجهة والصمت واإلنصات والتغذية الراجعة والمسـؤولية، إضـافة   
ى الحــديث عــن أســباب االضــطرابات النفســية وفقــًا لكــل نظريــة مــن   إلــ

نظريــات اإلرشــاد النفســي، وحــث الطلبــة علــى تبنــي نظريــة معينــة مــن   
ــة بهــذا المســاق     . نظريــات اإلرشــاد النفســي   ــتم تــدريس الطلب حيــث ي

، وهــي الطريقــة )التطبيقــي(بشــكل نظــري دون تفعيــل الجانــب العملــي 
  .قالمعتادة في تدريس هذا المسا

  .G1exp.   R O X O:    ويعبر عن ذلك بالرموز 

                            G2cont.  R O – O. 

المعالجـة  : Xالقيـاس،  : O عشوائية االختيار للعينـة،  : Rحيث 
  : المستخدمة، وكانت متغيرات الدراسة على النحو اآلتي

  :المتغيرات المستقلة

جـــــة المســـــتخدم أســـــلوب المعال: المتغيـــــر المســـــتقل الـــــرئيس 
مجموعة طبق عليهـا البرنـامج   : (وله مستويان): مجموعات الدراسة(

القــائم علــى النمــوذج المعرفــي فــي اإلشــراف، ومجموعــة طبــق عليهــا     
  .طريقة التدريب االعتيادية

ــة  ــتقلة الثانويـ ــرات المسـ ــة( المتغيـ ــتويان : الجـــنس: )المعدلـ ــه مسـ : ولـ
  ).ذكور، وإناث(

  ).السنة الثالثة ، والسنة الرابعة: (وله مستويان: المستوى الدراسي

مستوى قلـق األداء لـدى المرشـدين المتـدربين     : المتغير التابع
  .باستخدام المقياس المعد من الباحث حسب تقديراتهم الذاتية

  المعالجة اإلحصائية

لإلجابة علـى السـؤال األول تـم وضـع الفرضـية األولـى والختبـار        
    تبــــاين الثالثــــي المتعــــدد  الفرضــــية تــــم اســــتخدام أســــلوب تحليــــل ال 

)3- way MANOVA(   ولإلجابــة علــى الســؤال الثــاني تــم وضــع ،
الفرضية الثانية والختبار الفرضية تم استخدام أسلوب تحليـل التبـاين   

  ).way ANOVA -3(الثالثي 

  :الطريقة واإلجراءات

مـــــن ) 24(طالبــــًا  ) 60(تضـــــمنت الدراســــة  : أفــــراد الدراســــة  
ــذكور، و ــا ) 36(ال ــة، ممــن      مــن اإلن ــة والرابع ــة الســنة الثالث ث مــن طلب

فأكثر علـى مقيـاس قلـق أداء الـذي أعـده      ) 2.50(حصلوا على درجة 
وقـــد . الباحـــث، علمـــًا بـــان مســـتوى قلـــق األداء لـــديهم كـــان مرتفعـــاً 

قســـموا عشـــوائيًا إلـــى مجمـــوعتين تجريبيـــة وضـــابطة وفـــق متغيـــري  
عشــوائية  الدراســة الجــنس والســنة الدراســية، بحيــث تــم اســتخدام ال       

ــًا  )Randomization(الكاملـــة  ؛ ليكـــون التصـــميم المســـتخدم تجريبيـ
يوضح توزيع أفـراد الدراسـة بحسـب متغيـرات     ) 1(حقيقيًا، والجدول 

  .الدراسة
 
 

  

توزيــــع أفــــراد الدراســــة بحســــب متغيــــرات المجموعــــة  :  1الجــــدول 
  .والجنس والسنة الدراسية

  المجموع  السنة الرابعةالسنة الثالثة  الصف
  الجنس             

  المجموعة
    إناث  ذكور  إناثذكور

  30  10  6  10  4  المجموعة الضابطة
  30  6  8  10  6  المجموعة التجريبية

  60  16  14  20 10  المجموع

  :أدوات الدراسة

  :لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدمت األدوات اآلتية

ه وهو برنـامج تعليمـي يقـوم مـن خاللـ      :البرنامج اإلشرافي: أوًال
الباحــث بــدور المشــرف يســاعد مجموعــة مــن المرشــدين المتــدربين؛  
ليكتســبوا ســلوكًا مهنيــًا مالئمــًا مــن خــالل تفحــص مهــاراتهم وفنيــاتهم  
ــرات        ــدريبات واألنشــطة والخب ــة، ويتكــون مــن مجموعــة مــن الت المهني
التعليميــة التــي أعــدها الباحــث اســتنادا إلــى النظريــة المعرفيــة، بحيــث   

ــاراتهم   ُيتـــــيح للمرشـــــدين ال ــة مهـــ ــة اكتســـــاب وتنميـــ متـــــدربين فرصـــ
: اإلرشـــادية، وإلعـــداد هـــذا البرنـــامج قـــام الباحـــث بـــالخطوات اآلتيـــة  

إجراء مسح للدراسات واألبحـاث التـي تناولـت موضـوع اإلشـراف فـي       
ــة والتعليمــة التــي      . اإلرشــاد النفســي  واالطــالع علــى البــرامج التدريبي

د والنمـاذج اإلشـرافية   اهتمت بالنموذج المعرفي في اإلشـراف باإلرشـا  
دراسـة الصـمادي   : والتدريبية األخرى، والواردة في الدراسات التاليـة 

، )2004(، ودراســـــة وديـــــان )1997(، دراســـــة الحـــــديثي )1994(
 ري والتكــــروس، ودراســــة (Campbell, 2000)ودراســــة كــــامبلي 

)Ray and Altekruse, 2000 (، دراســـــــة ليتشـــــــن و
بهــدف   ،  )(Lichtenberg and Goodyear, 2000وجولــديير

ــامج اإلشــرافي، ومــن هــذه         ــتمكن مــن فهــم العناصــر األساســية للبرن ال
  .البرامج 

تـــم التحقـــق مـــن صـــدق المحتـــوى  : إجـــراءات صـــدق البرنـــامج
علـى  ) قبل التطبيق(للبرنامج في هذه الدراسة بعرض الصورة األولية 

لجنــة مــن المحكمــين المتخصصــين فــي مجــال اإلرشــاد النفســي وذوي 
محكمـــين، ) 9(عرفــة فـــي مجـــال النمـــاذج االشــرافية، بلـــغ عـــددهم   الم

حيث طلب منهم تحديد مدى مالءمـة كـل جلسـة للمرشـدين والوقـت      
المخصــص لهــا، كمــا طلــب إبــداء أيــه تعــديالت أخــرى مناســبة، يــرون 

حيـث تـم إجمـاع مـا نسـبته      . ضرورة إجرائها على الجلسات اإلشرافية
لتعـــديل إجـــراءات كـــل   مـــن المحكمـــين وهـــذا بـــدوره كـــافٍ  %) 90(

جلسة إشرافية، حيث اقتصر التعـديل علـى الصـياغة النحويـة وترتيـب      
الجلسات وبعض المهارات والفنيات، إلى أن اسـتقر البرنـامج بصـورته    

تراوحت مدة الجلسة الواحدة ما . جلسة إشرافية) 13(النهائية على 
  :وفيما يلي توضيح لهذه الجلسات. دقيقة)  90-60(بين 

هـدفت هـذه الجلسـة إلـى التعـارف بـين الباحـث        : األولـى  الجلسة
والمرشدين المتـدربين، والتعـارف بـين األعضـاء أنفسـهم،      ) المشرف(

  .والتعرف إلى البرنامج وأهدافه
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هــدفت هــذه الجلســة إلــى تعريــف المرشــدين      : الجلســة الثانيــة 
المتــــدربين بالمهــــارات والفنيــــات المفتــــرض أن تتــــوفر فــــي المرشــــد  

، وبالتـالي محاولـة إيجـاد    )خصـائص المرشـد الفاعـل   (عل التربوي الفا
  .مفهوم ذات مهني إيجابي لديهم

هـدفت هـذه الجلسـة إلـى تعزيـز التطـور المهنـي        : الجلسة الثالثة
لــدى المرشــدين المتــدربين مــن خــالل مســاعدتهم علــى تبنــي نظريــة     
معينة في اإلرشـاد تنسـجم مـع توجهـاتهم النظريـة، باسـتخدام أسـلوب        

  .الذي تشير إليه النظرية المعرفيةالمناقشة 

ــة  ــدريب المرشــدين      :الجلســة الرابع ــى ت هــدفت هــذه الجلســة إل
  .المتدربين على مراقبة الذات

هــدفت هــذه الجلســة إلــى تــدريب المرشــدين : الجلســة الخامســة
  .على تحديد األفكار الالعقالنية

هـدفت هـذه الجلسـة إلـى تعريـف المرشـدين       : الجلسة السادسـة 
معوقات االتصال الناجح مع المسترشـدين، وآليـة التعامـل    المتدربين ب

معهــــــا، بعـــــــد أن تـــــــم تـــــــدريبهم علـــــــى القبـــــــول غيـــــــر المشـــــــروط  
)Unconditional acceptance (للذات واآلخرين.  

هــدفت هــذه الجلســة إلــى تــدريب المرشــدين   : الجلســة الســابعة
ــة ذات الفاعليــة فــي العمــل       علــى مهــارات الســلوك الحضــوري المختلف

  .وتدريبهم على استراتيجيات اإليحاء واإليحاء الذاتي. ياإلرشاد

تم فـي هـذه الجلسـة االسـتمرار بالتـدريب علـى       : الجلسة الثامنة
مهــارات الســلوك الحضــوري، مــع التركيــز علــى اســتراتيجيات االتصــال  
ــة       ــارات البديلـ ــديم الخيـ ــى تقـ ــدريبهم علـ ــى تـ ــافة إلـ ــي، إضـ ــر اللفظـ غيـ

شـــد المتـــدرب خيـــارات عديـــدة واألفعـــال البديلـــة؛ حيـــث يمتلـــك المر
يعمــل المشــرف علــى جعــل المرشــد المتــدرب يــرى جميــع الخيــارات      
الحقيقية التي يمتلكها بشكل مثالي، لذا فإنـه يشـجع علـى توليـد هـذه      

  .الخيرات بنفسه

ــة     : الجلســة التاســعة  ــى التعــرف علــى آلي هــدفت هــذه الجلســة إل
وقعــات التعامــل مــع الصــراعات المختلفــة وذلــك مــن خــالل مناقشــة ت       

المرشدين بشـكل مسـتقل؛ بهـدف خفـض مسـتوى القلـق لـديهم فيمـا         
بعــد، وتــدريبهم علــى ضــبط الــذات، مــن خــالل اســتخدام إســتراتيجية    
استعمال األلفاظ الدقيقة، ألن األلفاظ الدقيقة ناتجة عن تفكيـر مشـوه   

  .كما تشير النظرية المعرفية

ن هــدفت هــذه الجلســة إلــى تــدريب المرشــدي  : الجلســة العاشــرة
على مهارة الـتحكم بـالقلق، وعـرض العديـد مـن أشـرطة الفيـديو التـي         
تحتـــوي علـــى بعـــض الحـــاالت المفترضـــة، ومناقشـــة أداء المرشـــدين   
ــلية      ــائل التسـ ــتخدام وسـ ــى اسـ ــز علـ ــع التركيـ ــابقين، مـ ــدربين السـ المتـ
واستخدام استراتيجيات المرح والنكات من أجل السخرية من األفكـار  

  .المرشد المتدرب الالعقالنية التي يحملها

هــــدفت هـــذه الجلســــة الـــى تــــدريب   : الجلســـة الحاديــــة عشـــرة  
  المرشدين على إعادة البناء المعرفي

هــدفت هــذه الجلســة إلــى إعطــاء فرصــة : الجلســة الثانيــة عشــرة
للمرشــــدين المتــــدربين مــــن أجــــل لعــــب األدوار بوصــــفهم مرشــــدين   

ائهــم ، ومناقشــة أد)مفترضــة(حقيقيــين يتعــاملون مــع مشــكالت واقعيــة 
  .مع مراعاة التركيز على النقد البناء

هـدفت هـذه الجلسـة إلـى تقيـيم البرنـامج       : الجلسة الثالثة عشرة
  .التدريبي، وتحديد موعد الحق من أجل المتابعة

ــًا بهــدف الكشــف عــن مســتوى قلــق     : مقيــاس قلــق األداء : ثاني
األداء لــدى المرشــدين المتــدربين، قــام الباحــث ببنــاء مقيــاس خــاص    

ــة، ومــن       بهــذه ال ــاييس ذات العالق ــى عــدد مــن المق دراســة مســتندًا إل
 Dugas et(المقـاييس الـوارد فـي دراسـة ديوقـاس وآخـرون       : أبرزها

al., 2007(    ــك  Ellis, Krengel(، ودراســة ايلــس وكرنجــل وبي

and Beck, 2002( ودراســـة كوســـتا ،)1994 Costa,( ودراســـة ،
، ودراســـة )2001(، ودراســـة رضـــوان ).Huberty,2009(هيـــوبرتي 

، ودراســــــة عبــــــدالخالق واليحفــــــوفي )2005(الصــــــمادي وغوانمــــــة 
  ).1995(، ودراسة حداد)2003(، ودراسة مخائيل )2004(

ــن       ــة مــ ــرات المقتبســ ــع الفقــ ــة جميــ ــث بترجمــ ــام الباحــ ــث قــ حيــ
المقــاييس األجنبيــة آنفــه الــذكر إلــى اللغــة العربيــة، وتــم عرضــها علــى     
عــدد مــن المتخصصــين فــي اللغــة اإلنجليزيــة؛ وذلــك للتحقــق مــن دقــة 
الترجمة، كما تم األخذ بالمالحظات التـي أجمـع عليهـا المتخصصـون     

فقـرة  ) 45( مقياس في صورته األوليةفي اللغة اإلنجليزية، وقد بلغ ال
ــة   ــاد اآلتيـــ ــى األبعـــ ــة علـــ ــدي  : موزعـــ ــداني، والجســـ ــي، الوجـــ المعرفـــ

ــيولوجي( ــن     )الفســ ــد مــ ــه العديــ ــارت إليــ ــا أشــ ــق مــ ــلوكي، وفــ ، والســ
ــائي    ــع الـــدليل التشخيصـــي اإلحصـ ــابقة والمنســـجمة مـ الدراســـات السـ

  ).DSM-IV(الرابع 

  :دالالت صدق المقياس وثباته

كد مـن مالءمـة المقيـاس، وصـحة ترجمـة      للتأ: الصدق الظاهري
فقراتــه، ومناســبتها لتحقيــق هــدف الدراســة، تــم التحقــق مــن الصــدق   
الظــاهري للمقيــاس مــن خــالل عــرض المقيــاس بصــورته األوليــة علــى    
لجنة من المحكمين مكونة من عشرة متخصصين في مجـاالت القيـاس   

وي، واإلحصاء التربـوي، وعلـم الـنفس اإلرشـادي، وعلـم الـنفس التربـ       
ــم فــي ســالمة الصــياغة اللغويــة،         ــة الخاصــة، حيــث أبــدوا رأيه والتربي
ــذي        ــا للبعــد ال ــاس، ومــدى مالءمته ــرات المقي ووضــوح الترجمــة وفق
تنتمــي إليــه، وإضــافة أيــة مالحظــة مــن شــأنها تعــديل المقيــاس بشــكل  

  .أفضل

وفــي ضــوء مالحظــات المحكمــين، أجريــت التعــديالت المقترحــة  
) 15(حـذف  : المحكمـين، وكـان أبرزهـا   مـن  % 90التي أجمـع عليهـا   

فقرة بسبب تـداخلها مـع فقـرات أخـرى فـي المقيـاس وعـدم وضـوحها         
وغموضها وعدم مناسبتها للبعد، وتعديل بعض الفقرات لتصبح أكثـر  
وضوحًا من حيث صياغتها وتعريبها من اإلنجليزية إلى العربية، حيـث  

ة موزعـة علـى   فقـر ) 30(بلغ عدد فقرات المقياس في صورته النهائيـة  
المعرفــي الوجــداني، : البعــد األول: األبعــاد الثالثــة علــى النحــو اآلتــي  

الجســــــــدي : ، والبعـــــــد الثـــــــاني  )01-1(وتقيســـــــه الفقـــــــرات مــــــــن   
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: ، والبعــــد الثالــــث)20-11(، وتقيســــه الفقــــرات مــــن )الفســــيولوجي(
  ).30-21(السلوكي، وتقيسه الفقرات من 

ــاء   بهــدف التحقــق مــن صــدق البنــاء تــم      : مؤشــرات صــدق البن
طالبـا وطالبـة مـن خـارج     ) 30(تطبيق المقياس على عينـة مكونـة مـن    

عينــة الدراســة، وتــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــين الــدرجات علــى         
الفقــــرة والــــدرجات علــــى المجــــال، وكــــذلك معــــامالت االرتبــــاط بــــين  

ــاس ككــل، والجــدول         ــرة والــدرجات علــى المقي ــدرجات علــى الفق  2ال
  .ن ذلكيبي

  .قيم معامل ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه وقيم معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس: 2الجدول 
االرتباط مع  الفقرة

  المجال
االرتباط مع 
  المقياس ككل

االرتباط مع  الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
  المقياس ككل

االرتباط مع  الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
 قياس ككلالم

1 .430 .39111 .767.738 21  .662 .660 
2 .657 .62112 .528.409  22  .610 .578  
3 .306 .264 13 .568.500  23  .416 .398 
4 .630 .62114 .644.544  24  .467 .399  
5 .649 .620 15 .459.374  25  .479 .401  
6 .328 .281 16 .458.285  26  .709 .642  
7 .594 .551 17 .533 .281  27  .664 .527  
8 .576 .485 18 .482.480 28  .345 .231  
9 .698 .655 19 .342.294  29  .578 .574 
10 .455 .41320 .649.540  30  .715 .471  

            

أن قــيم معــامالت ارتبــاط الفقــرات  2يالحــظ مــن خــالل الجــدول 
ــين      ــا تراوحــت ب ، كمــا )738. - 306.(بالمجــاالت التــي تنتمــي إليه

تراوحــت قـــيم معـــامالت االرتبـــاط بـــين الفقـــرات والمقيـــاس ككـــل بـــين  
، وقد اعتمد الباحث معيارًا لقبول الفقرة بـأن ال يقـل   )767. - 231.(

ــه، والمقيـــاس ككـــل عـــن     ــال الـــذي تنتمـــي إليـ ــا بالمجـ معامـــل ارتباطهـ
وبناًء على هذا المعيار وفـي ضـوء هـذه القـيم فقـد تـم قبـول        ). 20.(

ياس جميعهـا، وبالتـالي تكـون مقيـاس قلـق األداء بصـورته       فقرات المق
كمــا تــم حســاب . فقــرة موزعــة علــى ثالثــة مجــاالت) 30(النهائيــة مــن 

قـــيم معـــامالت االرتبـــاط البينيـــة لمجـــاالت مقيـــاس قلـــق األداء، وقـــيم  
ــي        ــح فـ ــو موضـ ــا هـ ــل، كمـ ــاس ككـ ــاالت بالمقيـ ــاط المجـ ــامالت ارتبـ معـ

  .3 الجدول
رتباط البينية لمجاالت مقيـاس قلـق   قيم معامالت اال: 3الجدول 

  .األداء وارتباط المجاالت بالمقياس ككل
معرفي  المجال

  وجداني
المقياس ككل سلوكي فسيولوجي

 * * * *معرفي وجداني
 * * * 862. فسيولوجي

 * *881. 834. سلوكي
 *825.873. 965.  المقياس ككل

اط بــين  أن قــيم معــامالت االرتبــ    3يالحــظ مــن خــالل الجــدول    
 - 834.(مجـاالت مقيـاس قلـق األداء كانـت مرتفعـة، وتراوحـت بـين        

، كما أن قيم معامالت االرتبـاط بـين المجـاالت والمقيـاس ككـل      )881.
، ويعـد ذلـك مؤشـر    )965. - 825.(بين  تكانت مرتفعة أيضًا وتراوح
  .على صدق البناء للمقياس

ــريقت  : ثبـــات المقيـــاس ــامالت الثبـــات للمقيـــاس بطـ ين قـــدرت معـ
باســتخدام معامـــل ثبـــات االســـتقرار فبهــدف التحقـــق مـــن ثبـــات   : أوًال

المقيـــاس المســـتخدم ودقـــة فقراتـــه قـــام الباحـــث بتطبيقـــه علـــى عينـــة  

طالبــًا وطالبــة فــي إحــدى الشــعب التــي   ) 30(اســتطالعية مكونــة مــن  
يدرســها الباحــث، مراعيــا أال يكــون أفــراد العينــة االســتطالعية ضــمن     

رئيســـــة، ثـــــم أعيـــــد تطبيقـــــه علـــــى العينـــــة  أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة ال
االســتطالعية نفســها بعــد أســبوعين مــن التطبيــق األول، وتــم حســاب   

حيـث  ) معامـل ثبـات االسـتقرار   ) (Test Retest(معامل ثبـات اإلعـادة   
وللمجــاالت ) 0.93(بلغــت قيمــة معامــل ثبــات اإلعــادة للمقيــاس ككــل   

ــة  ــى الترتيـــب ) 0.90) (0.85) (0.88(الفرعيـ ــًا .علـ ــدير  : ثانيـ ــم تقـ تـ
ــة      ــتخدام معادلـ ــاس باسـ ــداخلي للمقيـ ــاق الـ ــات االتسـ ــل ثبـ ــة معامـ قيمـ

، حيـث بلغـت قيمـة معامـل ثبـات      )Cronbach Alpha(كرونبـاخ ألفـا   
وهي قيمة عاليـة، وأمـا   ) 0.91(االتساق الداخلي لمقياس قلق األداء 

ــت      ــد بلغــ ــاس فقــ ــاالت المقيــ ــات لمجــ ــامالت الثبــ ) 0.89) (0.87(معــ
ب، وهــي اقـل مــن معامـل ثبــات االتسـاق الــداخلي    علـى الترتيـ  ) 0.84(

للمقياس ككل، ولكنها عالية أيضا، وهي مؤشرات على تمتـع المقيـاس   
ويبـين الجـدول   . عاليـة ) كمؤشـر علـى الثبـات   (بدالالت اتساق داخلـي  

  .قيم الثبات الخاصة بالمقياس 4
معامالت ثبات مقياس مستوى قلق األداء ومجاالته : 4الجدول 
  ).أبعاده(

معامالت ثبات  لمجالا
 االستقرار

معامالت ثبات االتساق 
 αكرونباخ  الداخلي

 0.87 0.88  معرفي وجداني

 0.89  0.85 جسدي فسيولوجي

 0.84 0.90 سلوكيال

 0.91 0.93الثبات للمقياس ككل
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  : تصحيح المقياس

ــن    ــق األداء مـ ــاس قلـ ــون مقيـ ــا  ) 30(تكـ ــوغة جميعهـ ــرة مصـ فقـ
ــا     بتــدريج خماســي يشــتمل علــى البــدائل     بشــكل ســلبي، يجــاب عليه

درجـات، غالبـًا وتعطـى    5دائمًا وتعطى عند تصحيح المقيـاس  : (اآلتية
درجـات، نـادرًا وتعطـى درجتـين، ومطلقـًا      3درجات، أحيانًا وتعطـى   4

-30(وبــذلك تتــراوح درجــات المقيــاس بــين ). وتعطــى درجــة واحــدة
ادة مسـتوى  ، أي كلما ارتفعت العالمة كان ذلك مؤشرًا على زيـ )150

القلــق، وقــد صــنف الباحــث اســتجابات أفــراد العينــة إلــى خمــس فئــات   
المـــنخفض جـــدًا ، وتتمثـــل فـــي  فئـــة قلـــق األداء :علـــى النحـــو اآلتـــي

فئــة قلــق األداء المــنخفض،   و .فأقــل) 1.49(الحاصــلين علــى درجــة   
 .درجــة) 2.49-1.5(وتتمثــل فــي الحاصــلين علــى درجــة تتــراوح بــين  

وسط، وتتمثل في الحاصلين علـى درجـة تتـراوح    فئة قلق األداء المتو

وفئـــة قلــــق األداء المرتفـــع، وتتمثــــل فــــي   . درجــــة) 3.49-2.5(بـــين  
ــين      ــراوح ب ــى درجــة تت ــة قلــق  . درجــة) 4.49-3.5(الحاصــلين عل وفئ

  .فأكثر) 4.5(األداء المرتفع جدا، وتتمثل في الحاصلين على درجة 

اســة علــى للتأكــد مــن تكــافؤ مجمــوعتي الدر  : نتــائج الدراســة
االختبار القبلي لمقياس قلق األداء، تم حساب المتوسطات الحسابية 
ــدين       ــدى المرشـــ ــق األداء لـــ ــتوى قلـــ ــة لمســـ ــات المعياريـــ واالنحرافـــ

الجـــنس، : (المتـــدربين فـــي االختبـــار القبلـــي تبعـــا لمتغيـــرات الدراســـة
  .يوضح هذه القيم 5والجدول ) والسنة الدراسية، والمجموعة

  
  

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى مقيـاس قلـق األداء لـدى المرشـدين التربـويين       المتوس: 5الجدول 
  .تبعا لمتغيرات الدراسة على االختبار القبلي

المتوســــــــــــــــــــــــــط  الجنس السنة الدراسية المجموعة  المجال
  الحسابي

  العدد  االنحراف المعياري

  
  
  
  
  
  

  المعرفي

 
  
  

  الضابطة
  
  

 
  السنة الثالثة

 4 13472. 3.4167 ذكور
 10 27253. 3.7933 إناث
 14 29460. 3.6857 الكلي

 
  السنة الرابعة

 6 17889. 4.0000 ذكور
 10 35066. 3.6667 إناث
 16 33500. 3.7917 الكلي

 
  
  

  التجريبية

 
  السنة الثالثة

 6 24099. 3.8222 ذكور
 10 28337. 3.8200 إناث
 16 25988. 3.8208 الكلي

 
  السنة الرابعة

 8 36111. 3.9417 ذكور
 6 48197. 3.8111 إناث
 14 40504. 3.8857 الكلي

  
  
  
  
  
  

  الفسيولوجي

 
  
  

  الضابطة
  
  

 
  السنة الثالثة

 4 23094. 3.3000 ذكور
 10 33599. 3.7800 إناث
 14 37563. 3.6429 الكلي

 
  ةالسنة الرابع

 6 18619. 3.8333 ذكور
 10 33731. 3.5600 إناث
 16 31385. 3.6625 الكلي

 
  
  

  التجريبية

 
  السنة الثالثة

 6 26833. 3.8000 ذكور
 10 40552. 3.8000 إناث
 16 35024. 3.8000 الكلي

 
  السنة الرابعة

 8 42088. 3.8000 ذكور
 6 31411. 3.6667 إناث
 14 37151. 3.7429 الكلي

  
  
  
  
  
  

 
  
  

  الضابطة
  
  

 
  السنة الثالثة

 4 23094. 3.5000 ذكور
 10 20440. 3.8200 إناث
 14 25246. 3.7286 الكلي

 
  السنة الرابعة

 6 15492. 4.0000 ذكور
 10 36878. 3.5600 إناث
 16 37148. 3.7250 الكلي



  الشريفين

 243

   السلوكي
  
  

  التجريبية

 
  السنة الثالثة

 6 27325. 3.8333 ورذك
 10 41846. 3.7200 إناث
 16 36492. 3.7625 الكلي

 
  السنة الرابعة

 8 50427. 3.9500 ذكور
 6 50859. 3.9333 إناث
 6 27325. 3.9429 الكلي

  
  
  
  
  
  

  المقياس ككل

 
  
  

  الضابطة
  
  

 
  السنة الثالثة

 4 37102. 3.3325 ذكور
 10 26178. 3.7343 إناث
 14 33865. 3.6195 الكلي

 
  السنة الرابعة

 6 21151. 3.9519 ذكور
 10 39488. 3.5888 إناث
 16 37608. 3.7250 الكلي

 
  
  

  التجريبية

 
  السنة الثالثة

 6 26942. 3.8392 ذكور
 10 30467. 3.7378 إناث
 16 28716. 3.7758 الكلي

 
  السنة الرابعة

 8 41218. 3.8229 ذكور
 6 48361. 3.7553 إناث
 14 42736. 3.7940 الكلي

           

ــدول     ــالل جــ ــن خــ ــظ مــ ــين    5يالحــ ــة بــ ــروق ظاهريــ ــود فــ وجــ
المتوسطات الحسابية الستجابات المرشـدين المتـدربين علـى مقيـاس     

المجموعــة، : (قلـق األداء تبعــا الخـتالف مســتويات متغيـرات الدراســة   
وللكشــف عــن الداللــة اإلحصــائية هــذه    ).والجــنس، والســنة الدراســية 

يبين نتائج  6الجدول و الفروق، تم استخدام تحليل التباين المتعدد،
  .التحليل 

  
  
  

  .نتائج تحليل التباين المتعدد الستجابات أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة: 6الجدول 
ــوع المجال  مصدر التباين مجمـــــــــــــــــــــ

  المربعات
ــة   قيمة ف ربعاتمتوسط الم درجات الحرية الداللـــــــــــــــــ

  اإلحصائية
 058.= هوتلنج /    المجموعة

Hotelling's Trace 
  415.= االحتمالية 

 132. 2.342 229. 1 229. المعرفي
 112. 2.620 300. 1 300. الفسيولوجي

 165. 1.987 264. 1 264. السلوكي

 141.= هوتلنج / المستوى الدراسي
Hotelling's Trace 

  084.= االحتمالية 

 100. 2.805 274. 1 274. المعرفي
 625. 241. 028. 1 028. الفسيولوجي

 155. 2.083 277. 1 277. السلوكي

 019.= هوتلنج /      الجنس
Hotelling's Trace 

  818.= االحتمالية 

 793. 070. 007. 1 007. المعرفي
 842. 040. 005. 1 005. الفسيولوجي

 529. 401. 053. 1 053. السلوكي

 173.=هوتلنج/المجموعة والمستوى الدراسي
Hotelling's Trace 

 045.= االحتمالية 

 312. 1.044 102. 1 102. المعرفي
 229. 1.485 170. 1 170. الفسيولوجي

 821. 052. 007. 1 007. السلوكي

 027.= هوتلنج/     الجنسوالمجموعة
Hotelling's Trace 

  713.= االحتمالية 

 605. 270. 026. 1 026. المعرفي
 358. 860. 098. 1 098. الفسيولوجي

 980. 001. 8.51 1 8.51 السلوكي

 148.=هوتلنج/ المستوى الدراسي والجنس
Hotelling's Trace 

 073.= االحتمالية 

 017. 6.126 598. 1 598. المعرفي
 019. 5.851 669. 1 669. الفسيولوجي

 099. 2.821 374. 1 374. السلوكي

 092. 2.949 288. 1 288. المعرفي/ .المجموعــــــــة والمســــــــتوى الدراســــــــي والجــــــــنس
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 146.=هوتلنج
Hotelling's Trace 

  076.= االحتمالية 

 097. 2.861 327. 1 327. الفسيولوجي
 السلوكي

.625 1 .625 4.705 .035 

 
  الخطأ

  
  

   098. 52 5.077 المعرفي

   114. 52 5.947 الفسيولوجي

 السلوكي
6.903 52 .133 

  

   60 871.131 المعرفي الكلي

   60 834.520 الفسيولوجي

   60 868.760 السلوكي

  ) α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية   6يتبــين مــن الجــدول  
ــذا يـــد    ــة وهـ ــرات الدراسـ ــاالت تعـــزى لمتغيـ ــافؤ  علـــى المجـ ــى تكـ ل علـ

مجموعتي الدراسة في األداء القبلي على مجـاالت مقيـاس قلـق األداء    
ــدربين   ــدين المتــ ــدى المرشــ ــين     . لــ ــروق بــ ــة الفــ ــن داللــ ــف عــ وللكشــ

ــرات       ــق متغيــ ــل وفــ ــق األداء ككــ ــاس قلــ ــى مقيــ ــطات األداء علــ متوســ
الدراسة، علـى القيـاس القبلـي تـم إجـراء تحليـل التبـاين الثالثـي، كمـا          

  . 7هو موضح في الجدول
ــاعلي     : 7الجــدول  ــر التف ــاين الثالثــي غي ــائج تحليــل التب نت

علــى مقيــاس قلــق األداء الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة وفقــًا   
  .للمتغيرات

  مصدر التباين
مجـــــــــــــــــــــوع

 المربعات

ــات درجـــــــــ
  الحرية

وســــــــــــــــط
 المربعات

الداللـــــــــــــــــــــــــــةقيمة ف
 اإلحصائية

 270. 1.240 160. 1 160. المجموعة
 570. 326. 042. 1 042. السنة الدراسية

 556. 351. 045. 1 045. الجنس
   129. 56 7.207 الخطأ
    60 842.269 الكلي

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة   7يالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول  
إحصــائية بــين متوســطات األداء علــى مقيــاس قلــق األداء ككــل تعــزى  

  .لمتغيرات الدراسة، وبذلك فإنه يمكن اعتبار المجموعتين متكافئتين

هل هناك فـروق ذات داللـة   : وبهدف اإلجابة عن السؤال األول 
بـــــين متوســـــطات األداء علـــــى مجـــــاالت مقيـــــاس قلـــــق األداء لـــــدى   
المرشدين المتدربين يعزى للبرنـامج اإلشـرافي، والجـنس والمسـتوى     

ال : الدراسـي والتفاعـل بينهمـا ؟ تـم وضـع الفرضـية اإلحصـائية اآلتيــة       
بــــين متوســــطات )  =0.05(توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية 

األداء على كل مجال من مجاالت مقياس قلق األداء لـدى المرشـدين   
ــامج اإلشــرافي والجــنس والمســتوى الدراســي       المتــدربين تعــزى للبرن

والختبـــار هـــذه الفرضـــية تـــم حســـاب المتوســـطات . والتفاعـــل بينهمـــا
الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة،  

يبـين المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة علـى        8لجدول وا
مجــاالت األداة المســتخدمة لقيــاس قلــق األداء علــى االختبــار البعــدي  

  ).الجنس، والسنة الدراسية، والمجموعة: (تبعا لمتغيرات الدراسة

 

  .راسة تبعا لمتغيرات الدراسة على القياس البعديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الد: 8الجدول 
 العدد  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي الجنس السنة الدراسية المجموعة  المجال

  
  
  
  
  
  

  المعرفي

 
  
  

  الضابطة
  
  

 
  السنة الثالثة

 4 51962. 3.4500 ذكور
 10 24404. 3.8800 إناث
 14 37970. 3.7571 الكلي

 
  ةالسنة الرابع

 6 22509. 3.7667 ذكور
 10 34641. 3.5000 إناث
 16 32660. 3.6000 الكلي

 
  
  

  التجريبية

 
  السنة الثالثة

 6 17889. 2.6000 ذكور
 10 14907. 2.3000 إناث
 16 21564. 2.4125 الكلي

 
  السنة الرابعة

 8 17525. 2.4750 ذكور
 6 20656. 2.5333 إناث
 14 18397. 2.5000 الكلي

  
  

 
  

 
  السنة الثالثة

 4 11547. 3.4000 ذكور
 10 18135. 3.7800 إناث
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  الفسيولوجي

 
  الضابطة

  
  

 14 23996. 3.6714 الكلي
 

  السنة الرابعة
 6 41312. 3.5333 ذكور
 10 20440. 3.6200 إناث
 16 28954. 3.5875 الكلي

 
  
  

  التجريبية

 
  السنة الثالثة

 6 20656. 2.2667 ذكور
 10 11547. 2.3000 إناث
 16 15000. 2.2875 الكلي

 
  السنة الرابعة

 8 13887. 2.3750 ذكور
 6 13663. 2.2667 إناث
 14 14373. 2.3286 الكلي

  
  
  
  
  
  

  السلوكي

 
  
  

  الضابطة
  
  

 
  السنة الثالثة

 4 34641. 3.3000 ذكور
 10 18856. 4.0000 إناث
 14 40000. 3.8000 الكلي

 
  السنة الرابعة

 6 05164. 3.7333 ذكور
 10 33333. 3.6000 إناث
 16 26833.  3.6500 الكلي

 
  
  

  التجريبية

 
  السنة الثالثة

 6 13663. 2.4667 ذكور
 10 11547. 2.4000 إناث
 16 12383. 2.4250 الكلي

 
  السنة الرابعة

 8 09258. 2.4500 ذكور
 6 05164. 2.3333 إناث
 14 09608.  2.4000 الكلي

  
  
  
  
  
  

  المقياس ككل

 
  
  

  الضابطة
  
  

 
  السنة الثالثة

 4 32717. 3.3833 ذكور
 10 14160. 3.8867 إناث
 14 30702. 3.7429 الكلي

 
  السنة الرابعة

 6 21976. 3.6778 ذكور
 10 27343. 3.5733 إناث
 16 25236. 3.6125 الكلي

 
  
  

  التجريبية

 
  السنة الثالثة

 6 11287. 2.4444 ذكور
 10 10423. 2.3333 إناث
 16 11769. 2.3750 الكلي

 
  السنة الرابعة

 8 09085. 2.4333 ذكور
 6 10470. 2.3778 إناث
 14 09734. 2.4095 الكلي

ــدول   ــين   8يالحــــظ مــــن خــــالل الجــ ــة بــ وجــــود فــــروق ظاهريــ
المتوسـطات الحسـابية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى مجــاالت        

: مقيــــاس قلــــق األداء تبعــــا الخــــتالف مســــتويات متغيــــرات الدراســــة 

ــية   ( ــنة الدراسـ ــنس، والسـ ــة، والجـ ــة   ). المجموعـ ــن الداللـ ــف عـ وللكشـ
ــتخدام تحليـــل التبـــاين المتعـــدد،         ــائية لهـــذه الفـــروق، تـــم اسـ اإلحصـ

  .يبين نتائج التحليل 9والجدول 

  .نتائج تحليل التباين المتعدد الستجابات أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة على القياس البعدي: 9جدول 
 الداللة اإلحصائية  قيمة ف متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات المجال  مصدر التباين

  15.757= المجموعة، هوتلنج 
Hotelling's Trace 

  000.= االحتمالية 

 000. 280.521 18.707 1 18.707 المعرفي
 000. 546.494 22.354 1 22.354 الفسيولوجي

 000. 555.060 21.135 1 21.135 السلوكي

 005.= المستوى الدراسي، هوتلنج 
Hotelling's Trace 

  969.= االحتمالية 

 873. 026. 002. 1 002. المعرفي
 826. 049. 002. 1 002. الفسيولوجي

 814. 056. 002. 1 002. سلوكيال

 781. 078. 005. 1 005. المعرفي 212.= الجنس، هوتلنج 
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Hotelling's Trace 
  021.= االحتمالية 

 080. 3.192 131. 1 131. الفسيولوجي
 076. 3.284 125. 1 125. السلوكي

المجموعــــــــــة والمســــــــــتوى الدراســــــــــي،
 037.= هوتلنج

Hotelling's Trace 
 604. =االحتمالية 

 542. 376. 025. 1 025. المعرفي
 645. 215. 009. 1 009. الفسيولوجي

 السلوكي
.012 1 .012 .304 .584 

 324.= الجنس، هوتلنجوالمجموعة
Hotelling's Trace 

  003.= االحتمالية 

 154. 2.093 140. 1 140. المعرفي
 017. 6.105 250. 1 250. الفسيولوجي

 001. 12.573 479. 1 479. السلوكي

=المســتوى الدراســي والجــنس، هــوتلنج
.435  

Hotelling's Trace 
 000.= االحتمالية 

 232. 1.461 097. 1 097. المعرفي
 053. 3.937 161. 1 161. الفسيولوجي

 000. 17.440 664. 1 664. السلوكي

 .المجموعة والمستوى الدراسي والجنس
 Hotelling's Trace  374.= هوتلنج 

  001.= االحتمالية 

 000. 14.205 947. 1 947. المعرفي
 492. 479. 020. 1 020. الفسيولوجي

 001. 13.715 522. 1 522. السلوكي

 
  الخطأ

   067. 52 3.468 المعرفي
   041. 52 2.127 الفسيولوجي

   038. 52 1.980 السلوكي

    60 590.220 المعرفي الكلي
    60 556.880 الفسيولوجي

    60 593.560 السلوكي

  )α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

=  α(وجود فروق ذات داللة إحصـائية   9يتبين من الجدول  
تعــزى للمجموعــة علــى مجــاالت المقيــاس الثالثــة، ، ومســتوى ) 0.05

القلق لدى أفراد المجموعـة الضـابطة أعلـى مـن مسـتوى القلـق لـدى        
لمجموعــة التجريبيــة، أي أن للبرنــامج أثــرًا ايجابيــًا فــي خفــض  أفــراد ا

كـذلك وجـدت فـروق    .  مستوى قلق األداء لدى المجموعة التجريبية
ــال        ــا للمجـ ــنس تبعـ ــة والجـ ــين المجموعـ ــل بـ ــزى للتفاعـ ــة تعـ ذات داللـ
ــل        ــم تمثي ــر التفاعــل ت الســلوكي والمجــال الفســيولوجي، ولتوضــيح اث

  .1نيا كما في الشكل التفاعل بين المجموعة والجنس بيا
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التجريبية الضابطة

االناث

الذآور 

  
جموعــــة التمثيــــل البيــــاني للتفاعــــل بــــين الم   : 1الشــــكل 

  والجنس على المجال السلوكي

وجـود تفاعـل رتبـي حيـث تفوقـت اإلنـاث        1يالحظ من الشـكل   
كـذلك وجـدت   . ةعلى الذكور في كال المجموعتين التجريبية والضابط

ــين المجموعــة وال      ــة إحصــائية تعــزى للتفاعــل ب جــنس فــروق ذات دالل

ولتوضـيح اثـر التفاعـل تـم تمثيـل التفاعـل        على المجال الفسـيولوجي، 
  .2بين المجموعة والجنس بيانيا كما في الشكل 
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التجريبية الضابطة

االناث

الذآور 

  
عــــة التمثيــــل البيــــاني للتفاعــــل بــــين المجمو   : 2الشــــكل 

  والجنس على المجال الفسيولوجي

وجــود تفاعــل رتبــي حيــث تفوقــت اإلنــاث   2يالحــظ مــن الشــكل 
كـذلك وجـدت   . ةموعتين التجريبية والضابطعلى الذكور في كال المج

فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية تعــــزى للتفاعــــل بــــين الســــنة الدراســــية  
والجــنس علــى المجــال الســلوكي، ولتوضــيح أثــر التفاعــل، تــم تمثيــل     

  .3التفاعل بين السنة الدراسية والجنس بيانيا كما في الشكل 
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ســية التمثيــل البيــاني للتفاعــل بــين الســنة الدرا : 3الشــكل 

  .والجنس على المجال السلوكي

وجــود تفاعــل رتبــي حيــث تفوقــت اإلنــاث   3يالحــظ مــن الشــكل 
كــذلك وجــود فــروق  . علــى الــذكور فــي كــال الســنتين الثالثــة والرابعــة   

ذات داللـة إحصــائية تعــزى للتفاعــل بــين المجموعــة والســنة الدراســية  
 ولتوضــيح أثــر التفاعــل تــم تمثيــل   . والجــنس، علــى المجــال المعرفــي  

ــال      ــق المجـ ــية والجـــنس وفـ ــنة الدراسـ ــة والسـ ــين المجموعـ التفاعـــل بـ
  .4المعرفي بيانيا كما في الشكل 
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التمثيل البياني للتفاعل بين المجموعة والسـنة  : 4الشكل 

  الدراسية والجنس على المجال المعرفي

ــي،   4يالحــظ مــن الشــكل    ــاث فــي  و وجــود تفاعــل ال رتب أن اإلن
في المجموعة الضابطة، ومن ثـم الـذكور    السنة الثالثة كن األكثر قلقًا

في السنة الرابعـة يلـيهم اإلنـاث فـي السـنة الرابعـة وأخيـرًا الـذكور فـي          
السنة الثالثة، في حين كـان الـذكور فـي السـنة الثالثـة األكثـر قلقـًا فـي         
ــنة     ــة وكـــان الفـــرق بيـــنهم وبـــين الـــذكور فـــي السـ المجموعـــة التجريبيـ

كـذلك وجـدت   . ة والرابعـة طفيفـًا جـداً   الرابعة واإلناث في السـنة الثالثـ  
فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى للتفاعـــل بـــين المجموعـــة والســـنة  
الدراسية والجنس، على المجال السلوكي، ولتوضـيح أثـر التفاعـل تـم     
تمثيل التفاعل بين المجموعة والسنة الدراسية والجنس وفق المجال 

  . 5السلوكي بيانيا كما في الشكل 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

الضابطة  التجريبية

اط
وس
اال

المجموعة
ذآور سنة ٣
ذآور سنة٤
اناث سنة ٣
اناث سنة٤

  
تمثيل البياني للتفاعل بين المجموعة والسـنة  ال: 5الشكل 

  راسية والجنس على المجال السلوكيالد

ــي،   5يالحــظ مــن الشــكل    ــاث فــي  و وجــود تفاعــل ال رتب أن اإلن
السنة الثالثة كن األكثر قلقًا في المجموعة الضابطة، ومن ثـم الـذكور   

ي في السنة الرابعـة يلـيهم اإلنـاث فـي السـنة الرابعـة وأخيـرًا الـذكور فـ         
السنة الثالثة، في حين كـان الـذكور فـي السـنة الثالثـة األكثـر قلقـًا فـي         
المجموعـــة التجريبيـــة، وكـــان الفـــرق بيـــنهم وبـــين الـــذكور فـــي الســـنة  

  . الرابعة واإلناث في السنة الثالثة والرابعة طفيفة جدًا

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة بــين  : ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاني 
يـــاس قلـــق األداء ككـــل لـــدى المرشـــدين     متوســـطات األداء علـــى مق 

المتــدربين يعــزى للبرنــامج اإلشــرافي، والجــنس والمســتوى الدراســي   
ــائية اآلتيـــة   ال توجـــد : والتفاعـــل بينهمـــا؟ تـــم وضـــع الفرضـــية اإلحصـ

بـين متوسـطات األداء علـى    )  =0.05(فروق ذات داللة إحصـائية  
رنــامج مقيــاس قلــق األداء ككــل لــدى المرشــدين المتــدربين تعــزى للب  

والختبــار . اإلشــرافي والجــنس والمســتوى الدراســي والتفاعــل بينهمــا 
يبــين  10هــذه الفرضــية تــم إجــراء تحليــل التبــاين الثالثــي، والجــدول  

  .نتائج التحليل
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  .نتائج تحليل التباين الثالثي الستجابات أفراد عينة الدراسة للمقياس ككل بحسب متغيرات الدراسة: 10جدول 
مجموع مصدر التباين

  المربعات
درجات
  الحرية

وسط 
 المربعات

مستوى   Fقيمة
  الداللة

 20.704637.036.000 1 20.704 المجموعة
 941. 005. 000. 1 000. السنة الدراسية

 240. 1.412 046. 1 046. الجنس
المجموعة والسنة

 790. 071. 002. 1 002.  الدراسية

 006. 8.376 272. 1 272.المجموعة والجنس
السنة الدراسية

 007. 7.986 260. 1 260.  والجنس

المجموعة والسنة
 001. 11.522 374. 1 374. الدراسية والجنس

 - - 033. 52 1.690 الخطأ
 - - - 60 578.971 الكلي

  )α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *                                     
     

وجود فروق ذات داللة إحصـائية   10ل الجدول يالحظ من خال
ــن      ــل مــ ــل وكــ ــق األداء ككــ ــاس قلــ ــى مقيــ ــطات األداء علــ ــين متوســ بــ
المجموعــة والتفاعــل بــين المجموعــة والجــنس، والتفاعــل بــين الســنة     
ــية    ــنة الدراســ ــة والســ الدراســــية والجــــنس، والتفاعــــل بــــين المجموعــ

قيـــة ولـــم تكـــن هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى لب . والجـــنس
ولتوضيح اثر التفاعـل تـم تمثيـل التفاعـل بـين      . المتغيرات والتفاعالت

المجموعة والسنة الدراسـية والجـنس وفـق المقيـاس ككـل بيانيـا كمـا        
  .6في الشكل 
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ــنة   : 6الشـــكل  ــة والسـ ــاني للتفاعـــل بـــين المجموعـ التمثيـــل البيـ

  الدراسية والجنس على المقياس ككل

ــاث فــي   وجــود تفاعــل ال   6يالحــظ مــن الشــكل    ــي، وأن اإلن رتب
السنة الثالثة كن األكثر قلقًا في المجموعة الضابطة، ومن ثـم الـذكور   
في السنة الرابعـة يلـيهم اإلنـاث فـي السـنة الرابعـة وأخيـرًا الـذكور فـي          
السنة الثالثة، في حين كـان الـذكور فـي السـنة الثالثـة األكثـر قلقـًا فـي         

ن الـــذكور فـــي الســـنة المجموعـــة التجريبيـــة، وكـــان الفـــرق بيـــنهم وبـــي
ــة والرابعــة طفيفــا جــداً      ــم  . الرابعــة واإلنــاث فــي الســنة الثالث ــرًا ل وأخي

ــاالت       ــرات ومجـ ــة المتغيـ ــين بقيـ ــائية بـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــد فـ توجـ
  .مقياس قلق األداء

  :مناقشة النتائج

أشارت نتائج الدراسة إلى فاعليـة البرنـامج التـدريبي فـي خفـض      
لمجموعــة التجريبيــة مقارنــة بــأفراد  مســتوى قلــق األداء لــدى أفــراد ا 

المعرفـــــي، : المجموعـــــة الضـــــابطة علـــــى المقيـــــاس ككـــــل ومجاالتـــــه 
وتؤكــد نتــائج الدراســة أهميــة العمــل مــع   . والســلوكي، والفســيولوجي

المرشدين المتدربين، من خالل برنامج تدريبي إشرافي وفـق نمـوذج   
 فــي اإلشــراف باإلرشــاد يقــوم مــن خاللــه المشــرف بلعــب العديــد مــن     

األدوار الفاعلة التي تساعد في رفع مستوى كفاءة المرشد المتدرب، 
. وإكسابه خبرات نوعيه من خالل التعامل مع المواقـف شـبه الحقيقيـة   

  . وأن ال يكون استخدام األساليب دون تخطيط مسبق

حيــث تــم تعلــيم المرشــدين المتــدربين المهــارات التــي يمكــن أن  
رفض معتقـداتهم الالعقالنيـة التـي    تزودهم باألدوات الالزمة لتحديد و

اكتسبوها وحافظوا عليها من خالل عملية التلقين الـذاتي، حيـث يـتم    
ــر بوســائل         ــة فــي التفكي ــر الفعال ــيمهم كيــف يســتبدلوا الوســائل غي تعل

وكان التركيز في البرنامج على التفكير والعمل . أخرى فعالة وعقالنية
وينظـر لإلشـراف وفـق    بدًال من التعبيـر بشـكل رئيسـي عـن المشـاعر،      

ــوم بهــا المشــرف بــدور مشــابه         ــة تربويــة يق النمــوذج المعرفــي كعملي
لدور المعلم خاصة من حيث إعطـاء الواجبـات الببيتيـة، وفـي أسـاليب      
ــدرب بممارســة        ــوم المرشــد المت ــا يق ــر بالمســتقبل، بينم ــيم التفكي تعل

  . مهارات وأساليب مختلفة تم اكتسابها من خالل البرنامج اإلشرافي

وقد استند كذلك في إعداد جلسات البرنامج على األفكار التـي  
طرحها أليس كجزء من عملية اإلشراف وفق النموذج المعرفي، حيث 
كان التركيز على أفكار المرشدين المتدربين التي تتوسـط انفعـاالتهم،   
باعتبار أن لدى اإلنسان استعداد مـوروث ألن يفكـر وينفعـل ويسـلك،     

ــا كــان التركيــ   ز فــي النمــوذج المعرفــي بعمــق علــى االفتــراض    ومــن هن
القائــل بــأن إعــادة تنظــيم المرشــد المتــدرب ألفكــاره يــؤدي إلــى إعــادة  

  .سلوكه
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كما تجدر اإلشارة إلى انه اعتمد بعـض االفتراضـات التـي يقـوم     
عليها العالج المعرفي وتوظيفهـا فـي عمليـة اإلشـراف وهـي ذات صـلة       

ولديـه إمكانيـة للتفكيـر العقالنـي     اإلنسـان يولـد   : بطبيعة اإلنسان منهـا 
والتفكير الالعقالني فعندما يفكر ويتصرف بشكل عقالني يصبح فعاًال 
وسعيدًا وراضيًا، وعندما يفكر بطريقة غير عقالنية فإنـه سـيعاني مـن    
مشــاعر االضــطراب، كمــا أن اإلنســان غيــر معصــوم عــن الخطــأ وأن        

كيــر غيــر المنطقــي   االضــطرابات االنفعاليــة أو النفســية هــي نتــاج للتف    
المـــتعلم منـــذ ســـن مبكـــرة، إضـــافة إلـــى أن االضـــطرابات االنفعاليـــة ال  
ترجع إلى الظروف الخارجيـة أو األحـداث ولكنهـا تـرتبط بكيفيـة إدراك      
الفرد لتلك األحداث واتجاهاته نحوها، أي أن نـوع التفكيـر هـو الـذي     

بية يجعل األشياء تبـدو جيـدة أو قبيحـة ويجـب مواجهـة األفكـار السـل       
  .واالنهزامية عن طريق إعادة تنظيم اإلدراك والتفكير ليصبح منطقيًا

 نتتفــق هــذه النتيجــة بشــكل عــام مــع مــا تشــير إليــه العديــد مــ    
ــبرنثل      ــة بـــيس وسـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــابقة، فقـــد اتفقـــت مـ الدراســـات السـ

)Peace and Sprinthall, 1998 (     التي أشـارت إلـى فاعليـة البرنـامج
موعــــة التجريبيــــة فــــي إكســــاب المرشـــــدين     التــــدريبي المقــــدم للمج  

. الممارسات اإلشرافية، وبالتالي تحسـن أدائهـم اإلرشـادي واإلشـرافي    
 Ray and(واتفقــــت كــــذلك مــــع نتــــائج دراســــة ري والتكــــروس 

Altekruse, 2000 (   التي أشارت إلى فاعلية برامج اإلشـراف الفـردي
ــابه       ــالل اكتسـ ــن خـ ــاد مـ ــة اإلرشـ ــة طلبـ ــادة فاعليـ ــي زيـ ــاعي فـ م والجمـ

  .للمهارات اإلرشادية

ممــــا يــــدل علــــى أن أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة التــــي تلقــــت  
التـدريب وفــق البرنـامج المعــد مـن قبــل الباحـث قــد انخفـض مســتوى      
قلــق األداء لــديهم، وهــذا بــدوره قــد يــنعكس علــى مســتوى توظيــف      
المهارات اإلرشادية، حيث إن البرنامج أعد بعناية مـن حيـث التخطـيط    

اته، كما تمت االسـتفادة مـن المقترحـات العالجيـة التـي      وتنظيم محتوي
قدمتها النظرية المعرفية عند التعامل مع المرشدين المتدربين، حيـث  
تشــير إلـــى أن األفـــراد يعلمـــون أنفســهم االضـــطراب أكثـــر مـــن تعلـــيم   
ــة     ــه يوجـــد لـــديهم نزعـ ــة، وأنـ ــع الظـــروف الخارجيـ أنفســـهم التكيـــف مـ

لـــذا فهـــم يتســـببون باالضـــطراب  بيولوجيـــة وثقافيـــة للتفكيـــر الخـــاطئ
ــراد      ــدرة لـــدى األفـ ــود قـ ــافة إلـــى وجـ ــر واع، إضـ ــكل غيـ ــهم بشـ ألنفسـ
ــلوكية، إذ       ــة والسـ ــة المعرفيـ ــات االنفعاليـ ــي العمليـ ــرات فـ ــداث تغيـ إلحـ
يستطيعون التصـرف بطـرق مختلفـة عـن النمـاذج التـي اعتـادوا عليهـا         
وهـــم يســـتطيعون رفـــض أن يكونـــوا قلقـــين، وحريصـــون علـــى إبقـــاء   

  .طراب في درجاته الدنيااالض

كذلك فان عملية اإلشراف التـي تمـت داخـل الجلسـات سـاعدت      
علـــى إكســـاب المرشـــدين معلومـــات ايجابيـــة عـــن ذواتهـــم وقـــدراتهم، 
وبالتالي قد ينعكس ذلك على تفاعلهم مـع المسترشـدين فـي المواقـف     

واالســـــتجابة مـــــع المواقـــــف التقييميـــــة بأســـــاليب إيجابيـــــة  . المهنيـــــة
تحقيق توافق نفسي أفضل، وتزويدهم بمجموعـة مـن    تساعدهم على

في المواقف المختلفة، وتحدد أيضـا   مالتوقعات التي تحدد سلوكياته
  .ما يتوقعه اآلخرون منه، وبالتالي زيادة فاعلية البرنامج

اشتملت نشاطات البرنامج على تقديم المعلومات مـن المشـرف   
ركين الفرصــة للمشــاركين فــي كــل جلســة، وإعطــاء المشــا     ) الباحــث(

لمناقشــة وطــرح األســئلة والنقــاش الحــر ضــمن المجموعــات، وتقــديم   
ــاءة لمــا يــدور مــن نقــاش وأســئلة ومواقــف مــن         ــة الراجعــة البن التغذي
ــى تخيــل مواقــف         ــت تنقــل المشــاركين إل خــالل لعــب األدوار التــي كان

  . إرشادية مع المسترشدين ومناقشتها وتقديم التغذية الراجعة

أن المشـاركين لـديهم الرغبـة فـي االســتفادة     وقـد الحـظ الباحـث    
مــن البرنــامج لتنميــة ممارســاتهم اإلرشــادية التــي أكــدوا جميعــًا أنهــم     
تنقصــهم المعرفــة العمليــة التــي تتــوفر فــي الجلســات التدريبيــة، وكــان   

وفـي عمليـة   . لهذا أثر واضح في نجـاح البرنـامج وفـي تحقيـق أهدافـه     
ــاء تطبيـــق الاإلشـــراف  ــامجوأثنـ بعـــض  )المـــدرب( لمشـــرفا قـــدم برنـ

قلــــق، أســــباب حــــدوث ال: ومنهــــا التعــــرف إلــــى المهــــارات اإلرشــــادية
، وهـــذا يتضـــمن المعرفـــة حـــول بـــالتوترر والمؤديـــة للشـــع واألســـباب

واســتراتيجيات . حــدوث قلــق األداء الالعقالنيــة ودورهــا فــي   فكــاراأل
عنــد  ABC مقاومــة األفكــار الالعقالنيــة وتحديــدها، كمــا تــم تطبيــق   

 ABCحيــــث يعــــد تطبيــــق ال . رشــــدينلمشــــكالت مــــع الممناقشــــة ا
مرتكــزًا أساســيًا للنظريــة المعرفيــة وممارســة العــالج العقلــي االنفعــالي   

ــي  ــة،    ): A)Activating Erent :وهــي تعن ــى وجــود حقيق تشــير إل
االعتقـادات واألفكـار   ): B   )Beliefحـدث، سـلوك، أو اتجـاه الفـرد،    

): C  )Congruence التـي تتطـور لـدى اإلنسـان حـول ذلـك الحـدث،       
، واالنفعـال  م عن المعتقدات واألفكـار التي تنج تاالنفعاالت والسلوكيا

التغيـر  ): D  )Disputeهنـا تفكيـر متحيـز للفكـرة التـي يتبناهـا الفـرد،       
وهــي تطبيــق . الـذي يطــرأ علــى االنفعــاالت والسـلوك بســبب المعالجــة  

فلســفة  اكتســاب): E  )Effectالمبــادئ العلميــة لتحــدي االنهزاميــة، 
  .أكثر منطقية وواقعية وقبول أكبر للنفس واآلخرين

  :ومن الممكن تمثيل ذلك بالرسم البياني اآلتي
A        الحدثB        األفكارC التوابع االنفعالية والسلوكية        
 

                D        التدخلE         األثرF المشاعر    

ــة     ــائج المتعلق ــى عــدم وجــود     كــذلك أشــارت النت ــأثر الجــنس إل ب
فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر الجــنس علــى مســتوى قلــق   

نتـــائج األداء لـــدى المرشـــدين المتـــدربين واتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع   
 Edmauzey, Harris, and( دراســة أدمــوزي وهــاريز وتروســي 

Trusty, 2000 (      ــة ــى عــدم وجــود فــروق ذات دالل والتــي أشــارت إل
فــي مســتوى القلــق تعــزى الخــتالف الجــنس،    ) =0.05(إحصــائية 

أي أن التــدريب كــان مناســبًا لكــال الجنســين فــي خفــض مســتوى قلــق  
األداء، وتجدر اإلشارة إلى أن التدريب الذي أعـده الباحـث باالسـتناد    
إلــى النمــوذج المعرفــي فــي اإلشــراف باإلرشــاد يســاعد علــى تخفيــف      

ــذكور واإل     ــين الـ ــأثير بـ ــة التـ ــي درجـ ــاوت فـ ــة التفـ ــات  درجـ ــاث للجلسـ نـ
  . التدريبية المختلفة، وبالتالي لم تظهر هناك فروق بين الجنسين

إن مشكلة قلق األداء غير مقتصرة على جنس دون آخر، لـذلك  
قام الباحث بتطبيق البرنامج على كـال الجنسـين وقـام بفحـص الفـروق      
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ــروق بينهمــا نتيجــة تشــابه          ــر ف ــم تظه ــائج المعالجــة، ول بينهمــا فــي نت
  .يق لمحتويات البرنامج اإلشرافي لكال الجنسينظروف التطب

كما أظهـرت النتـائج المتعلقـة بـأثر السـنة الدراسـية عـدم وجـود         
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السنة الدراسية على مسـتوى  
قلق األداء لـدى المرشـدين المتـدربين، ولـم تبحـث معظـم الدراسـات        

داء، حيـث أنهـا ركـزت    أثر السنة الدراسية في خفض مسـتوى قلـق األ  
ــة         ــواء لطلبـ ــية سـ ــنة الدراسـ ــن السـ ــر عـ ــدين بغـــض النظـ ــى المرشـ علـ
البكالوريوس أو الماجسـتير، وبالتـالي لـم يكـن هـذا المتغيـر موضـوعًا        
ــة األدب      ــالع الباحـــث ومراجعـ ــوء اطـ ــي ضـ ــح فـ ــكل واضـ ــة بشـ للدراسـ

وقد يعزى ذلك إلى تشابه االسـتراتيجيات  . التربوي موضوع الدراسة
راسة في خطـوات التنفيـذ وأسـلوب التطبيـق لجميـع فئـات       في هذه الد

  :وقد تضمن البرنامج ثالثة عناصر عند التطبيق وهي. الطلبة

  االكتشافDetecting  :  يتم تعليم المرشدين المتدربين كيـف
يـــتم اكتشـــاف معتقداتـــه الالعقالنيـــة وخاصـــة األحكـــام المطلقـــة 

 .والتي تؤدي إلى تدني مفهوم الذات) يجب، الزم(

  المناقشــةDebating  : تــتم مناقشــة المرشــد المتــدرب للخلــل
الــوظيفي فــي معتقداتــه الالعقالنيــة عــن طريــق تعليمــه األســس     
المنطقيـــة، طـــرح األســـئلة، التجريـــب، المناقشـــة المســـتمرة لمـــا 

 .يعمل نتيجة معتقداته

  التمييـــزDiscriminating  : يـــتم عـــن طريـــق تعلـــيم المرشـــد
  .ته العقالنية ومعتقداته الالعقالنيةالمتدرب التمييز بين معتقدا

  :التوصيات
العمل على تصميم برامج تدريبية وفق النمـاذج اإلشـرافية    -

المختلفة، لتخفيض قلق األداء لدى المرشـدين المتـدربين   
والمرشـــدين التربـــويين العـــاملين، وتطبيقهـــا للكشـــف عـــن  

  .أثرها في تخفيض قلق األداء لدى المرشدين
ئص المرشــدين المتــدربين ليــتم  العمــل علــى دراســة خصــا   -

 .مراعاة هذه الخصائص عند تصميم البرامج لهم

ــي       - ــاد فــ ــرفي اإلرشــ ــه مشــ ــي تواجــ ــعوبات التــ ــة الصــ دراســ
المشكالت التي يعاني منها المرشدون المتدربون لمحاولـة  

 .التخفيف من أثرها

تعمــيم فكــرة تنفيــذ وتطبيــق البرنــامج التــدريبي علــى طلبــة   -
ســــتوى أدائهــــم فــــي العمــــل  اإلرشــــاد النفســــي لتحســــين م

 .اإلرشادي

تعمــــيم البرنــــامج اإلشــــرافي علــــى مشــــرفي اإلرشــــاد فــــي  
مديريات التربية المختلفة وتدريبهم عليه بهدف اكتساب الخبـرة  
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