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  ملخص الدراسة باللغة العربیة
  :مقدمة الدراسة :أوالً 

واإلرشـــاد النفســـي مكانـــة هامـــة فـــي العملیـــة  التوجیـــهأصـــبح لبـــرامج  لقـــد
توفیرهـا حیـث یعـد االهتمـام ب متكـامالً  التربویة من أجل بناء شخصیة التلمیذ بناءاً 

ومســـاعدتهم لتنمیــــة إمكانـــاتهم وقـــدراتهم وتحقیــــق  تالمیـــذالعلـــى االهتمــــام ب دلـــیالً 
نفسـي مدرسـي  يخصـائحتي یتحقق ذلك فال بد من وجـود إو  ،التوافق النفسي لهم

  .على أفضل وجهقادر على تقدیم الخدمات اإلرشادیة للطالب 
فـي المدرسـة  يرشـادالنفسي من القیام بدوره اإل يخصائإلا یتمكنولكي 

بشـأن تـوفر عـدة خصـائص لدیـه ومـن أهمهـا مـدي ثقتـه  فـال بـد مـنبطریقة جیـدة 
بتقــدیم الخــدمات االرشــادیة للطــالب بشــكل جیــد أو مــا یســمیه قدرتــه علــى القیــام 

معتقــدات الفــرد بشــأن قدرتــه علــى بانــدورا بفعالیــة الــذات والتــي یعرفهــا علــي أنهــا 
مـن  التـي تعـدو  نشـطة المطلوبـة إلنجـاز مهمـة معینـة،تنظیم وتنفیـذ سلسـلة مـن األ

  .المحددات الهامة للسلوك
النفســي لــن یــتمكن مــن القیــام بــدوره اإلرشــادي داخــل  اإلخصــائيولكــن 

ــــاخ المناســــب بمــــا  ــــوافر فــــي هــــذه المدرســــة المن ــــد دون أن یت المدرســــة بشــــكل جی
یتضـــمنه هـــذا المنـــاخ مـــن تفهـــم لطبیعـــة دوره فـــي المدرســـة وتعـــاون زمالئـــه معـــه 

النفســــي المدرســـــي وكــــذلك إقبـــــال  رشـــــادواإللــــه ولبرنـــــامج التوجیــــه  اإلدارةودعــــم 
الطــالب علــي االســتفادة ممــا یقدمــه مــن خــدمات وتعــاون أولیــاء األمــور معــه مــن 

  .وكذلك بما یتضمنه هذا المناخ من إمكانات متاحة، أجل صالح الطالب

  :مشكلة الدراسة :ثانیاً 
بـرامج وجـود حسـاس بالحاجـة الـي نبعت مشـكلة الدراسـة الحالیـة مـن اإل

المدرسـیة بشـكل جیــد ومحاولـة التعـرف علـي العوامـل التــي داخـل نفسـیة خدمـة اللل
ذلـــك ومـــن بینهـــا المتغیــــرات التـــي تتناولهـــا الدراســــة  تحقیــــق یمكـــن أن تســـهم فـــي
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ال توجـــد دراســـة عربیـــة تناولـــت  - فـــي حـــدود علـــم الباحـــثو  - أنـــه اكمـــ ،الحالیـــة
السـائد فـي خ المنـاعوامـل النفسـي المدرسـي ب يخصـائاإل فعالیة الـذات لـدي عالقة
  :یةاالتاألسئلة في  مشكلة الدراسة الحالیة یمكن تلخیصو . ةالمدرس
المدرسـي  النفسـي يخصـائلـدى اإل اإلرشادیةما العالقة بین فعالیة الذات  - ١

  ؟ومدركاته عن عوامل المناخ المدرسي
هــل تختلــف فعالیــة الــذات اإلرشــادیة بــاختالف كــل مــن مســتوى التــدریب  - ٢

 النفسیین؟ والخبرة لدى اإلخصائیین

اإلخصائیین النفسیین عن عوامـل المنـاخ السـائد فـي  هل تختلف مدركات - ٣
 المدرسة باختالف كل من مستوى التدریب والخبرة لدیهم ؟

ــــذات اإلرشــــادیة لــــدى  - ٤ ــــدة بفعالیــــة ال مــــا العوامــــل التــــي تمثــــل منبئــــات جی
  اإلخصائي النفسي المدرسي؟

  :أهداف الدراسة :ثالثاً 
خصـائى نـاول فعالیـة الـذات اإلرشـادیة لـدى اإلتهدف هذه الدراسة إلى ت

  :ما یلي وذلك من خالل، وعالقتها بعوامل المناخ المدرسي النفسي المدرسي
  .عرض بعض األطر النظریة التي تفسر متغیرات الدراسة - ١
 .النفسي المدرسي خصائياإل لإلقاء بعض الضوء على طبیعة عم - ٢

 ).النفسي خصائياإلكما یدركه (تصمیم أداة لقیاس المناخ المدرسي  - ٣

فعالیــــة الــــذات اإلرشــــادیة لــــدى إلقــــاء الضــــوء علــــى طبیعــــة العالقــــة بــــین  - ٤
ســـائد فـــي اإلخصـــائي النفســـي المدرســـي ومدركاتـــه عـــن عوامـــل المنـــاخ ال

 .المدرسة

فعالیــة الــذات التعــرف علــى تــأثیر كــل مــن مســتوى التــدریب والخبــرة علــى  - ٥
 .اإلرشادیة لدى اإلخصائي النفسي المدرسي
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مــــدركات  لــــى تــــأثیر كــــل مــــن مســــتوى التــــدریب والخبــــرة علــــىالتعــــرف ع - ٦
 .المدرسي اإلخصائي النفسي عن المناخ

تحدیـــد العوامـــل التـــي تمثـــل منبئـــات جیـــدة بفعالیـــة الـــذات اإلرشـــادیة لـــدى  - ٧
  .اإلخصائي النفسي المدرسي

  :أهمیة الدراسة: رابعاً 
تســـــتمد هـــــذه الدراســـــة أهمیتهـــــا مـــــن أهمیـــــة إدخـــــال الخـــــدمات النفســـــیة 

دارس مــــن أجــــل تنمیــــة إمكانــــات الطــــالب ومســــاعدتهم علــــي الوصــــول إلــــي بالمــــ
وبالتـالي فإنــه مــن الضــروري التعـرف علــي العوامــل التــي ، أفضـل درجــات التوافــق

النفســي المدرسـي علــي تقـدیم الخــدمات االرشــادیة  خصــائياإل مـن شــأنها مسـاعدة
ــــد ــــى كونهــــا تت، للطــــالب بشــــكل جی ــــالي ترجــــع أهمیــــة هــــذه الدراســــة إل ــــاول وبالت ن

متغیرین یسـهمان إلـى حـد كبیـر فـي تحدیـد معـدالت األداء اإلرشـادي لإلخصـائي 
ــــى أي مــــدى یمكنــــه تحقیــــق الهــــدف المنشــــود مــــن إدخــــال  ل ٕ النفســــي المدرســــي وا
الخـــدمات النفســـیة بالمـــدارس وهمـــا فعالیـــة الـــذات اإلرشـــادیة لدیـــه ومدركاتـــه عـــن 

  .المناخ السائد في بیئة العمل في المدرسة

  :مصطلحات الدراسة: خامساً 
 - فعالیـة الـذات اإلرشـادیة: تقوم الدراسة الحالیة علي عـدة مفـاهیم هـي

  .النفسي المدرسي يخصائاإل - المناخ المدرسي

  :حدود الدراسة: سادساً 
  :تیةتتحدد الدراسة الحالیة بالحدود اآل

 يخصـــائلـــدى اإل اإلرشـــادیةفعالیـــة الـــذات وهـــو ، الموضـــوع الـــذي تتناولـــه - ١
ــــه عــــن عوامــــل المنــــاخ عالقتهــــا بالمدرســــي و  نفســــيال الســــائد فــــي مدركات

  .المدرسة
  . إخصائي نفسي مدرسي )١٦٩(العینة المستخدمة فیها والتي بلغت  - ٢
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 .أبعاد المناخ المدرسي التي تتناولها الدراسة الحالیة - ٣

متغیر فعالیة الذات اإلرشادیة كما یقاس بالمقیاس المسـتخدم فـي الدراسـة  - ٤
 .الحالیة

ترة الزمنیة التـي طبقـت خاللهـا أدوات الدراسـة علـى عینـة اإلخصـائیین الف - ٥
 .النفسیین المدرسیین

األدوات المســــتخدمة واألســـــلوب اإلحصـــــائي الــــذین تـــــم اســـــتخدامهم فـــــي  - ٦
 .الدراسة الحالیة

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة: سابعاً 
لنفســي اإلخصــائي اتأصــیًال نظریــًا لكــل مــن  یتضــمنتــم إعــداد إطــار نظــري 

وتــم تصــنیف الدراســات الســابقة . المدرســي وفعالیــة الــذات اإلرشــادیة والمنــاخ المدرســي
عالقــة فعالیــة الــذات اإلرشــادیة لــدى اإلخصــائي النفســي المدرســي  دراســات تناولــتإلــى 

دراســات تهــدف إلــى تصــمیم أدوات لقیــاس فعالیــة ، و بعوامــل المنــاخ الســائد فــي المدرســة
تناولــت أثــر كـــل مــن الخبــرة والتــدریب علــى فعالیــة الـــذات  دراســات، و الــذات اإلرشــادیة

، دراســــات تناولــــت فعالیــــة الــــذات اإلرشــــادیة وعالقتهــــا بــــبعض المتغیــــرات، و اإلرشــــادیة
دراســات تناولــت دور اإلخصــائي النفســي ومــدى أهمیتــه وتــأثره بعوامــل المنــاخ الســائد و 

  .في المدرسة

  :منهج الدراسة: ثامناً 
  .ياالرتباط يصفالو خدام المنهج الدراسة على است اعتمدت

  :عینة الدراسة: تاسعاً 
خصــائى نفســي مدرســي مــن إ ١٦٩تكونــت عینــة الدراســة الحالیــة مــن 

  .الجیزة - القاهرة – بنى سویف - مدارس محافظات الفیوم
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  :أدوات الدراسة: اً شر اع
النفســـي  يخصــائلدراســة العالقــة بـــین فعالیــة الــذات اإلرشـــادیة لــدى اإل

  :م األدوات التالیةااستخدتم وامل المناخ المدرسي فقد المدرسي وع
 ,Lent, Hillلنـت وهـل وهوفمـان إعـداد(مقیاس فعالیة الـذات اإلرشـادیة  - ١

Hoffman ,2003(  
 .)إعداد الباحث(استبیان المناخ المدرسي  - ٢

  :الدراسة إجراءات: عشر حادي
  :لقد مر إعداد الدراسة الحالیة بالخطوات اآلتیة

  .ة للدراسةإعداد خطة أولی - ١
القیـــام بعمـــل مســـح للدراســـات والبحـــوث الســـابقة واألدبیـــات التـــي تناولـــت  - ٢

  .متغیرات الدراسة
 .إعداد اإلطار النظري للدراسة - ٣

 . إعداد أدوات الدراسة - ٤

 .التأكد من صدق وثبات األدوات المستخدمة - ٥

 .تحدید العینة التي أجریت علیه الدراسة - ٦

  .تطبیق أدوات الدراسة على أفراد العینة - ٧

 .تفریغ بیانات الدراسة وجدولتها وفقًا لمتغیرات الدراسة - ٨

 .المعالجة اإلحصائیة للبیانات باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة - ٩

 .استخالص وعرض النتائج ومناقشتها وتفسیرها -١٠

 .تقدیم توصیات الدراسة ومقترحات لدراسات وبحوث قادمة -١١

  :نتائج الدراسة: عشر ثاني
ث فقــد توصــل التــي اتبعهــا الباحــث فــي هــذا البحــفــي ضــوء اإلجــراءات 

  :إلى النتائج التالیة



 ملخص الدراسة باللغة العربية
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتبـــاط موجـــب دال بـــین فعالیــة الـــذات اإلرشـــادیة لـــدى اإلخصـــائي یوجــد  - ١
  .ةالمدرسالسائد في المناخ  عوامل النفسي المدرسي ومدركاته عن

ـــذات اإلرشـــادیة ترجـــع لمســـتوى التـــدریب توجـــد  - ٢ ـــة فـــي فعالیـــة ال فـــروق دال
 .یین النفسیین ذوى مستوى التدریب األعلىلصالح اإلخصائ

ــــة الــــذات اإلرشــــادیة ترجــــع لمســــتوى الخبــــرة توجــــد  - ٣ فــــروق دالــــة فــــي فعالی
 .لصالح اإلخصائیین النفسیین ذوى الخبرة األكبر

فروق دالة في مدركات اإلخصائیین النفسیین عن المنـاخ المدرسـي توجد  - ٤
ـــــدریب لصـــــالح اإلخصـــــائیین النفســـــیین ذوى مســـــتوى  ترجـــــع لمســـــتوى الت

 .التدریب األعلى

فروق دالة في مدركات اإلخصائیین النفسیین عن المنـاخ المدرسـي توجد  - ٥
 .ترجع لمستوى الخبرة لصالح اإلخصائیین النفسیین ذوى الخبرة األكبر

یمكــن التنبــؤ بفعالیــة الــذات اإلرشــادیة لــدي اإلخصــائي النفســي المدرســي  - ٦
مدركاتــه عــن عوامــل و مــن خــالل كــل مــن مســتوي التــدریب والخبــرة لدیــه 

 .المناخ السائد في المدرسة

خصـــائي النفســـي رشـــادیة لـــدى اإلأفضـــل المنبئـــات بفعالیـــة الـــذات اإلوكانـــت 
المدرســـي هـــي مســـتوى التـــدریب والخبـــرة لدیـــه وكـــل مـــن مدركاتـــه عـــن دعـــم 

مكانــات إعالقاتــه مــع الطــالب وأولیــاء أمــورهم ومــا یتــاح لــه مــن و رؤســائه لــه 
    .توفرها له بیئة العمل

 
 


