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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به هافي
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ملنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح ا -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16باعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الط /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط و 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للفحص –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح  إلى )ُمحك

َ
األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ي: يرسل بدون اسم .يجب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للب
َ
حث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)التقل عن  نكليزيةواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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الكفاءة الذاتية وعالقتها بالتقييم الذاتي على وفق معايري 

برنامج بناء القدرات يف التعليم لدى املرشدين الرتبويني يف 

 حمافظة نينوى

 وليد سامل محوك 

26/12/2020 تأريخ القبول:     7/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

فاءة الذاتية والتقييم الذاتي على يستهدف البحث الحالي تعرف على العالقة بين الك
وفق معايير برنامج بناء القدرات في التعليم االبتدائي والثانوي لدى المرشدين التربويين في 

بعا محافظة نينوى، وتعرف الفروق الفردية في كل من الكفاءة الذاتية والتقدير الذاتي  ت
( مرشد 72عينة البحث )( وعدد سنوات الخبرة ، بلغت ِإناث –لمتغيري الجنس )ذكور 
، ولتحقيق أهداف البحث استخدام الباحث اِإناث( 34و) ا( ذكور  29تربوي موزعين على )

-General self( لقياس كفاءة الذات العامة kim&Park,2000) قياس كيم وبارك م

Efficacy  في ضوء نظرية باندورا للكفاءة الذاتية، واستمارة التقييم الذاتي للمرشدين
يين وفقا لمعايير برنامج بناء القدرات في التعليم، تم معالجة البيانات باستخدام التربو 

ظهرت نتائج البحث تمتع المرشدين أ  ( و SPSSالحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )
ا يض  أ  الكفاءة الذاتية والتقييم الذاتي، كما اظهر البحث التربويين بمستوى عال في كل من 

حين لم حصائية بين الكفاءة الذاتية والتقييم الذاتي، في إِ طية ذات داللة وجود  عالقة ارتبا
ا في العالقة بين الكفاءة الذاتية والتقييم الذاتي تبعا  حصائي  إِ تظهر النتائج فروقا دالة 

باحث عدد من لمتغيري) الجنس، وعدد سنوات الخبرة(، وفي ضوء تلك النتائج قدم ال
 .    التوصيات والمقترحات

 .نتائج, ِإحصاء, تقييمالكلمات المفتاحية: 

                                                 

 ارة التربية/جمهورية العراق/وز المديرية العامة لتربية نينوى/ مدرس مساعد . 



ظة الكفاءة الذاتية وعالقتها بالتقييم الذاتي على وفق معايري برنامج بناء القدرات يف التعليم لدى املرشدين الرتبويني يف حماف

 وليد سامل محوك                                                                                                                               نينوى

 436 

 لو  الفصل الأ 
   : The problem of Research أوال: مشكلة البحث

هم يواجه العالم اليوم حاجة ملحةة للحفةاظ علةى مسةتوى جيةد للعةاملين التربةويين ومةن        
لةةةنظم التوجيةةه واشرشةةاد عمليةةة عصةةرية وسةةمة مةةن سةةمات ا ؛ ِإذ صةةارالمرشةةدين التربةةويين
يةةراد بهةةا ومةةن خاللهةةا مسةةاعدة الطلبةةة علةةى التكيةةةف الةةةسليم مةةةع  الَّتةةيالتربويةةةة المعاصةةرة، 

( ، أن اداء 13ص 2005المحةةةيط المدرسةةي والبيئةةة االجتماعيةةة التةةي يعيشةةون فيهةةا)ربيع ،
المرشد التربوي لمهامه بفاعلية واتقان يستوجب تمتع المرشد التربوي بمجموعةة مةن القةدرات 

هارات الضرورية ووعيا كافيا بكفاءته الذاتية، أي معتقةدات المرشةد التربةوي بشةدن قدرتةه والم
( كمةا 2،ص2017على تددية المهام أو االنشةطة المتعةددة لعمليةة االرشةاد التربوي.)زبيةدي،

وتةةرثر الكفةةاءة الذاتيةةة لةةدى المرشةةدين التربةةويين علةةى أداءهةةم، فكلمةةا ارتفةةع مسةةتوى الكفةةاءة 
 ع بالتةةةةةالي االنجةةةةةاز وانخفضةةةةةت االسةةةةتثارة االنفعاليةةةةةة التةةةةةي تةةةةةرثر علةةةةةى االداءالذاتيةةةةة ارتفةةةةة

( وان مةةن المفةةاهيم الخاطئةةة السةةائدة فةةي التعلةةيم ،ان التعلةةيم وكةةذلك 1986،445األسةةدي، )
االرشةةةاد والتوجيةةةه وظيفةةةة عاديةةةة يسةةةهل تعلمهةةةا، وان الطريةةةق اليهةةةا سةةةريع وسةةةهل وهكةةةذا ال 

المبتةةدئين الةةى مواقةةع العمةةل بعةةد تهيئةةة بسةةيطة وسةةريعة  يفاجةةد احةةد عنةةدما يةةدفع بالمرشةةدين
   .(221، ص2006) خليل،لتي يتحملها المخضرمونليتحمل المسروليات ا

االخةةرين( والتقةةويم الةةذاتي فهمةةا  مةةنمييةةز بةةين تقةةويم العامةةل التربةةوي )لةةذا ينبغةةي الت        
التقويم الةذاتي يسةتهدف عمليتان متمايزتان من حيث الهدف والوسيلة واالدوات المستخدمة فة

تحسةةةين االنشةةةطة التةةةي يقةةةوم بهةةةا العامةةةل التربةةةوي ) كالمرشةةةد التربةةةوي( مةةةن خةةةالل جمعةةةه 
معلومةةةات عةةةن ممارسةةةاته، وتحليلةةةه للمعلومةةةات، لكةةةي يتوصةةةل بنفسةةةه الةةةى بعةةة  النتةةةائج 
الهادية حول العملية التربوية من اجل اصدار أحكام واتخاذ قرارات بشةدن كفايتةه وفعاليتةه ( 

مكةةن تحقيةةق الموضةةوعية فةةي احكةةام المرشةةد التربةةوي بدرجةةة كبيةةرة اذا أتةةي  لةةه صةةحائف وي
 فضةال  عةنحسنة االعداد وذات بنود واضةحة متوازنةة تتضةمن انماطةا محةددة مةن السةلوك، 

، 2006مةةةةن سةةةةلطات عليةةةةا. )خليةةةةل،  ال يترتةةةةب عليةةةةه قةةةةرار ِإذشةةةةعورأل بةةةةاألمن واالمةةةةان، 
جديةةد يعةةةد تحةةديا للقةةائمين علةةى النظةةام التربةةةوي ( ، ان تطبيةةق أي برنةةامج تربةةوي 223ص

والبةةاحثين و مجةةاال  خصةةبا  للبحةةوث المسةةتقبلية ، لدراسةةة مةةدى موائمتةةه وقدرتةةه علةةى تحقيةةق 
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األهداف التربوية التي وضع ألجلها ، ومتابعةة  تطبيةق البرنةامج وتوجيهاتةه بمةا فيهةا اجةراء 
وفعاليتةةةه وتطةةةوير مهنتةةةه علةةةى وفةةةق التقيةةةيم الةةةذاتي للمرشةةةد التربةةةوي للتعةةةرف علةةةى كفايتةةةه 

المعايير التي وضعها خبراء برنامج بناء القةدرات فةي التعلةيم االبتةدائي والثةانوي ، وفةي هةذا 
( التقييمةةةةات الذاتيةةةةة للمرشةةةةدين التربةةةةويين تحظةةةةى Loesch,1995السةةةةياق يةةةةذكر لوسةةةة  )

تطةةوير الةةذاتي ألغةةرا  ال, إنهةةا ذات قيمةةة  بقبةةول لةةدى المرشةةدين التربةةويين، ويمكةةن القةةول
والتحسين، ومع ذلك ، وبسبب الذاتية الخاصة بهم ، نةادرا مةا كانةت نتةائجهم قابلةة للتعمةيم، 

 ,Loesch : أو اسةةتخدامها علةةى نطةةاق واسةةع للتقيةةيم الفعةةال ألداء المرشةةد التربةةوي.
Larry,1995,p7)) 
 :The significance of researchثانيا: أهمية البحث 

مةةةةن مفةةةةاهيم علةةةةم الةةةةنفس التةةةةي ازداد  Self-Efficacyاءة الذاتيةةةةة يعةةةةد مفهةةةةوم الكفةةةة      
االهتمةةام بهةةا فةةي ضةةوء مةةا يشةةهدأل قطةةاط التعلةةيم مةةن تطةةور معرفةةي فةةر  تحةةديات رئيسةةية 
على كافة العاملين في المجال التربةوي ومةنهم المرشةدين التربةويين مطلةب رئيسةي فةي وقتنةا 

جتماعيةةة واقتصةةادية وثقافيةةة مختلفةةة الحاضةةر نظةةرا لمةةا تمةةر بةةه المجتمعةةات مةةن تغيةةرات ا
، فاعليةة ذات عيةد 2019ادت الى ظهور بع  المشكالت النفسية واالجتماعيةة، ) الشةرط،

كاحد المتغيرات المهمة التي توجه سةلوك الفةرد،  Self-Efficacyالفطر(ان الكفاءة الذاتية 
لفةةرد حةةول قدراتةةه وتسةةهم فةةي تحقيةةق اهدافةةه الشخصةةية، فاالحكةةام والمعتقةةدات التةةي يملكهةةا ا

وامكاناتةةةه لهةةةا دور هةةةام فةةةي الةةةتحكم فةةةي بيئتةةةه ممةةةا يسةةةهم فةةةي زيةةةادة  قدرتةةةه علةةةى االنجةةةاز 
( الى ان نظريةة الكفةاءة bandora,1993ونجاح االداء والتحكم بدوافعه، اذ يشير باندورا )

الذاتيةةةة تقةةةوم علةةةى اسةةةاس االحكةةةام الصةةةادرة مةةةن الفةةةرد فةةةي قدرتةةةه علةةةى تحقيةةةق أو القيةةةام 
كيات معينةةة، وتقةةويم الفةةرد لذاتةةه عمةةا يسةةتطيع القيةةام بةةه ومةةدى مثابرتةةه والجهةةد الةةذي بسةةلو 

سةةيبذله ومرونتةةه فةةي التعامةةل مةةع المواقةةف الصةةعبة والمعقةةدة، وتحديةةه للصةةعاب ومقاومتةةه 
(، ممةةةةةةا يةةةةةةدعو لوجةةةةةةود شةةةةةةخص متخصةةةةةةص لتقةةةةةةديم banadora,1995,p179للفشةةةةةةل ) 

ص المرهةةةةةةل علميةةةةةةا لتقةةةةةةديم المسةةةةةةاعدة المسةةةةةةاعدة لالفةةةةةةراد، فالمرشةةةةةةد التربةةةةةةوي هةةةةةةو الشةةةةةةخ
المتخصصةةةة لافةةةراد والجماعةةةات الةةةذين يواجهةةةون بعةةة  الصةةةعوبات والمشةةةكالت النفسةةةية 

( كتةةةةةاب االرشةةةةةاد النفسةةةةةي 55واالجتماعيةةةةةة التةةةةةي تعيةةةةةق تقةةةةةدمهم الدراسةةةةةي)ابو عبةةةةةاة ، ص
 واالجتماعي صال  ابو عباة ، ولكي بةتمكن المرشةد التربةوي مةن القيةام بةدورأل االرشةادي فةي



ظة الكفاءة الذاتية وعالقتها بالتقييم الذاتي على وفق معايري برنامج بناء القدرات يف التعليم لدى املرشدين الرتبويني يف حماف

 وليد سامل محوك                                                                                                                               نينوى

 438 

المدرسةةة بطريقةةة فعالةةة كةةان  البةةد مةةن تةةوفر عةةدة خصةةائص لديةةه منهةةا ثقتةةه بقدراتةةه علةةى 
القيام بعمله وتقديم الخدمات االرشادية بشةكل فعةال او مةا يسةمى بالكفةاءة الذاتيةة االرشةادية 

( الخزاعةةةي علةةةي صةةةكر جةةةابر، وعزيةةةز، ايمةةةان فخةةةري 658،ص2015)الخزاعةةةي ،عزيةةةز،
التها الثنائيةةةة لةةةدى مرشةةةدي ومرشةةةدات المةةةدارس الثانويةةةة  ( اسةةةاليب التفكيةةةر وتةةةداخ2015)

   2015، 19مجلة كلية التربية االساسية للعلوم التربوية واالنسانية، جامعة بابل، العدد 
ان اهميةةة دراسةةة مفهةةوم الكفةةاءة الذاتيةةة فةةي مجةةال االرشةةاد التربةةوي بانةةه يعمةةل علةةةى      

ات الالزمةةة شنجةةاز خططهةةم المسةةتقبلية ويزيةةد اكتسةةاب المرشةةدين التربةةويين للقةةدرات والمهةةار 
مةةن مثةةةابرتهم فةةي تحقيةةةق ذلةةك، والتوصةةةل الةةى النتةةةائج المرغوبةةة لةةةاداء االمثةةل فةةةي مجةةةال 

يركةةةد  نفسةةةه السةةةياق( وفةةةي Bandura1986:393-396عملهةةم وهةةةذا مةةةا يركةةةدأل بانةةدورا )
يم علةةى تعزيةةز اداء برنةةامج بنةةاء القةةدرات فةةي التعلةةيم االبتةةدائي والثةةانوي وتحسةةين جةةودة التعلةة

واساليب المرشدين التربويين في المدارس وفق المعايير الجديدة لإلرشاد التربةوي التةي اقرهةا 
( British council,p97البرنةةامج فةةي مجةةاالت المعرفةةة والمهةةارات والقةةيم واالتجاهةةات ) 

وعلةةةى حةةةد اطةةةالط الباحةةةث يعةةةد البحةةةث الحةةةالي مةةةن البحةةةوث النةةةادرة علةةةى مسةةةتوى الةةةوطن 
الكفةةاءة الذاتيةةة لةةدى المرشةةدين التربةةويين وعالقتهةةا بةةالتقييم الةةذاتي عربةي التةةي تنةةاول اهميةةة ال

علةةى وفةةق المعةةايير الجديةةدة لإلرشةةاد التربةةوي التةةي اقرهةةا برنةةامج بنةةاء القةةدرات فةةي التعلةةيم 
 االبتدائي والثانوي في العراق.

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي الى:

 ذاتية لدى المرشدين التربويينالتعرف على الكفاءة ال -1
 التعرف على مستوى التقييم الذاتي لدى المرشدين التربويين -2
 التعرف على العالقة بين الكفاءة الذاتية والتقييم الذاتي لدى المرشدين التربويين -3
لتقييم الذاتي تبعا  التعرف على داللة الفرق في العالقة بين الكفاءة الذاتية وا -4

  .دد سنوات الخبرة( الجنس، وع) لمتغيري
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 حدود البحث:
تحدد البحث الحالي بالمرشدين التربويين العاملين في مدارس مركز محافظة نينوى         

 .(2020-2019للعام الدراسي )
 تحديد المصطلحات:
 Self- efficacyاوال: الكفاءة الذاتية 

ألحكةةام المعتقةةدة  لافةةراد ( الكفةةاءة الذاتيةةة بدنهةةا    اBndura,1986عةةر ف بانةةدورا )      
 فةي قةةدرتهم علةةى تنظةيم وتنفيةةذ مسةةارات العمةةل المطلوبةة لتحقيةةق أنةةواط معينةةة مةن األداء.

(Bndura,1986,p391)   
الكفاءة الذاتيةة علةى أسةاس ادراك الفةرد لقدراتةه علةى اداء (Vasil, 1987 ) وعرف        

جتماعيةةةةةةةةةةة. يسةةةةةةةةةةتمد ويصةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةالل الخبةةةةةةةةةةرات اال الَّةةةةةةةةةذيسةةةةةةةةةلوك مةةةةةةةةةةا بنجةةةةةةةةةةاح 
 (29،ص2007)الجاسر،

(، فاعليةة الةذات بانهةا ثقةةة الفةرد الكامنةة فةي قدراتةه واعتقاداتةةه 2001ويعةرف )العةدل،      
فةةةي قةةةواأل الشخصةةةية خةةةالل المواقةةةف الجديةةةدة، ذات المتطلبةةةات الكثيةةةرة وغيةةةر المدلوفةةةة، مةةةع 
التركيةةةةةةز علةةةةةةى الكفةةةةةةاءة فةةةةةةي تفسةةةةةةير السةةةةةةلوك بغةةةةةة  النظةةةةةةر عةةةةةةن االسةةةةةةباب االخةةةةةةرى. 

 (  131،ص2001العدل،)
 :  Self- estimateثانيا: التقييم الذاتي 

( التقيةةةةيم الةةةةذاتي بدنةةةةه الممارسةةةةة الذاتيةةةةة لتقيةةةةيم Elizabeth,2014تعةةةةرف ايزابيةةةةث )     
الكفاءة بشكل صةحي  فةي مجةاالت المعرفةة والمهةارات واالتجاهةات االيجابيةة فةي الممارسةة 

حديةةةد نقةةةةاط القةةةوة والضةةةعف فةةةي الكفةةةةاءة والتطبيةةةق الفعلةةةي وفةةةق معةةةةايير محةةةددة، بهةةةدف ت
(Elizabeth,2014,p245.) 

 :counselorثالثا: المرشد التربوي 
( هةةةةو الشةةةخص المرهةةةةل  علميةةةا وعمليةةةةا  مةةةةن 1997عرفتةةةه )وزارة التربيةةةةة العراقيةةةة،       

خةةالل طبيعةةة دراسةةته فةةي الجامعةةات النفسةةية والتربويةةة وأقسةةامه االجتماعيةةة وعلةةم االجتمةةاط 
اآلداب ، ومن ثةم يةتم االعةداد تربويةا  عةن طريةق دورات تدهيليةة تعةد لهةذا الغةر  في كلية 

 التقل مدتها مدتها عن ثالثة أشهر  الَّتي
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المرشةةد التربةةوي  هةةو الشةةخص المرهةةل تةةدهيال وزمالءأل (  Pietrofesa)  وعرف         
ه وحةةةل متخصصةةةا للقيةةةام باالرشةةةاد وأن يسةةةاعد شخصةةةا اخةةةر فةةةي تفهةةةم ذاتةةةه واتخةةةاذ قراراتةةة
حةةد كبيةةر  مشةةكالته، وان االرشةةاد التربةةوي مواجهةةة انسةةانية وجهةةا لوجةةه توقةةف نتائجهةةا الةةى

 (  39، ص2001)أبو عباة، على العالقة االرشادية
( بدنه الشةخص الةذي يمتلةك الخبةرة فةي االنةدما  مةع frisen,1995وعرفه فريزن )        

دة وفقةةا ألحةةدث نظريةةات المعالجةةة مشةةكالت االفةةراد الةةذين يتعامةةل معهةةم ويقةةدم لهةةم المسةةاع
 (frisen,1995,p12لتلك المشكالت )

 ا: معايير االرشاد التربوي لبرنامج بناء القدرات في التعليم رابع  
مسةةةتوى  ( Oxford Dictionary( عرفهةةةا قةةةاموس )standardsالمعةةةايير )         

يمكةةن الرجةةوط اليهةةا الجةةودة أو التحصةةيل المطلةةوب أو المتفةةق عليةةه، وتمثةةل نقةةاط  مرجعيةةة 
( المعيار  عبارة يستند اليها فةي الحكةم علةى الجةودة 2017ويعرف )شفيق، لعمل المقارنات

فةةي ضةةوء مةةا تتضةةمنه هةةذأل العبةةارة مةةن وصةةف السةةلوك، والممارسةةات التةةي تعبةةر عةةن القةةيم 
 بوصةةةفهاواالتجاهةةةات أو انمةةةاط التفكيةةةر، أو قةةةدرة علةةةى حةةةل المشةةةكالت واتخةةةاذ القةةةرارات ، 

 (53، ص2017ارشادية تمثل المستوى النوعي لاداء ) شفيق ، خطوطا 
( معةايير االرشةاد التربةوي  2018بنةاء القةدرات فةي التعلةيم،  ويعرف )خبراء برنامج        

بةةان المعةةايير تحةةدد مسةةتوى االداء المتوقةةع والمتحقةةق وتةةوفر المعةةايير اوصةةافا شةةاملة ولكةةن 
مةدى اسةتيفاء المرشةد التربةوي لكةل معيةار ضةمن  مختصرة للعناصر الرئيسية لاداء وتحديد

 (p90, British councelمجاالت المعرفة والمهارات والقيم ، ) 
وتمثةةةل الدرجةةةة التةةةي يحصةةةل عليهةةةا المفحةةةوص فةةةي التعريفففف االجرائفففي للكففففاءة الذاتيفففة : 

 استجاباته على فقرات مقياس الكفاءة الذاتية 
الدرجةةة التةةي يحصةةل عليهةةا المرشةةد التربةةوي فةةي وهةةي التعريففف االجرائففي للتقيففيم الففذاتي : 

اسةةتجاباته علةةى اسةةتمارة التقيةةيم الةةذاتي لمعةةايير االرشةةاد التربةةوي لبرنةةامج بنةةاء القةةدرات فةةي 
معيةار  16( درجة لكل معيةار علمةا ان المقيةاس يتةدلف مةن 5-1التعليم، بدرجة تقييم من )

 ط العام.%( من المجمو 70وان الدرجة الدنيا لتحقيق المعيار هي )
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 الفصل الثاني
 إطار نظري:

مةةن المفةةاهيم الهامةةة فةةي تفسةةير سةةلوك  self-efficacyيعةةد مفهةةوم الكفةةاءة الذاتيةةة        
( الةى معتقةدات االفةراد حةول قةدراتهم علةى كةب  (banadira 1986االفراد، ويشير بانادورا 

تية لةديهم، فكةل فةرد لديةه ادراكهم الكفاءة الذا بوصفهاأو تنظيم تصرفاتهم الهامة في حياتهم 
نمةةط مةةن الكفةةاءة الذاتيةةة المدركةةة التةةي تةةرثر وتحةةدد األنشةةطة التةةي يقةةوم بهةةا أو يتحاشةةاها 
وايضةةا االثةةر المتوقةةع مةةن انجةةاز وتحقيةةق هةةذا السةةلوك، وتكمةةن أهميةةة الكفةةاءة الذاتيةةة فةةي 

الكفةاءة تددية السلوك المناسب فةي الوقةت المناسةب، فةاألفراد ممةن لةديهم مسةتوى عةالي مةن 
الذاتيةةة يسةةتجيبون بشةةكل افضةةل مةةن غيةةرهم فةةي تلةةك المواقةةف كمةةا وانهةةا ضةةرورية لتطةةوير 

 ,p.127 (Young Baek,2010المهنة وبخاصة المهن التربوية )
ان تحسةةين مةةدركات الكفةةاءة الذاتيةةة لةةدى   (Banadura,1997) ويركةةد بانةةدورا        

نيةةاتهم فةةي حةةل مشةةكالتهم وتنميةةة مةةواردهم االفةةراد يعمةةل علةةى زيةةادة تقةةديرهم لةةذاتهم، وامكا
الشخصةةية، لةةذا فةةان اي زيةةادة فةةي الكفايةةة الذاتيةةة يقابلةةه ارتفةةاط مسةةتوى الثقةةة بالةةذات واداء 

(،  Banadura,1997,p13) .المهةةةةام الخارجيةةةةة بشةةةةكل جيةةةةد ورفةةةةع مسةةةةتوى األداء لةةةةديهم
ين للقةةةةةةدرات علةةةةةةى اكتسةةةةةةاب المرشةةةةةةدين التربةةةةةةوي Self-efficacyوتعمةةةةةةل الكفةةةةةةاءة الذاتيةةةةةةة 

والمهةةةةارات الالزمةةةةة شنجةةةةاز خططهةةةةم المسةةةةتقبلية ويزيةةةةد مةةةةن مثةةةةابرتهم فةةةةي تحقيةةةةق ذلةةةةك، 
والتوصةةةةةةل الةةةةةةى النتةةةةةةائج المرغوبةةةةةةة لةةةةةةاداء االمثةةةةةةل فةةةةةةي مجةةةةةةال عملهةةةةةةم، وهةةةةةةذا مايركةةةةةةدأل 

كونةه يحتةل مركةزا  Self-efficacy( حول مفهةوم الكفةاءة الذاتيةة Bandura1986باندورا)
النسةةةانية، فالكفةةاءة الذاتيةةة تةةةرثر فةةي انمةةةاط التفكيةةر، والتصةةةرفات، ا فةةي تفسةةةير القةةوة ارئيس ةة

واالسةتثارة االنفعاليةةة، وكلمةةا ارتفةةع مسةةتوى الكفةةاءة الذاتيةةة ارتفةةع بالتةةالي االنجةةاز وانخفضةةت 
االسةةةتثارة االنفعاليةةةة التةةةي تةةةرثر علةةةى االداء، فاالسةةةتثارة االنفعاليةةةة الشةةةديدة تخفةةة  االداء 

الكفةةةاءة الذاتيةةةة متغيةةةر وسةةةيط مةةةا بةةةين المعرفةةةة والفعةةةل  عةةةد  وت  ( 445،ص1986)األسةةةدي، 
بسبب ان المعتقدات التةي يكونهةا االفةراد عةن قةدراتهم وتوقعةاتهم حيةال نتةائج جهةودهم تةرثر 

، ان االفةةراد الةةذين يمتلكةةون احساسةةا عاليةةا بالكفةةاءة ة علةةى الطريقةةة التةةي سيتصةةرفون بهةةابقةةو 
االخةةةةةةةةةرين وفةةةةةةةةةي تعزيةةةةةةةةةز كفةةةةةةةةةاءاتهم،  الذاتيةةةةةةةةةة يكونةةةةةةةةةون فةةةةةةةةةاعلين فةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةدثير علةةةةةةةةةى 

((Banadura,2000,p130. 
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( ان شةعور االفةراد بالكفةاءة الذاتيةة تةرثر 2007،وأبو غةزال Millar,2011ويرى )         
يتضةمن اختيةارهم لانشةطة واألهةداف والةتعلم والجهةد  الَّةذيفي مظاهر متعددة من سةلوكهم 

االبداعيةةةة، فقةةةد يملةةةك األفةةةراد المهةةةةارات المبةةةذول فةةةي المجةةةاالت االكاديميةةةة واالجتماعيةةةةة و 
المطلوبةة للقيةةام بنشةةاط مةةا ولكةةنهم اذا لةةم يشةعروا بالقةةدرة علةةى اسةةتخدام هةةذأل المهةةارات فةةانهم 

 (  26، ص2017قد يفشلون أو قد ال يحاولون أداء النشاط. )أرنوط، 
 social cognitiveوكةةان بانةةدورا قةةد وضةةع اسةةس نظريتةةه المعرفيةةة االجتماعيةةة        
theory  اكةةد فيهةا بةةان االداء االنسةةاني يمكةةن  الَّتةةيالتةي تعةةد مصةةدر مفهةةوم الكفةاءة الذاتيةةة

ان يفسر من خالل المقابلة بين السلوك، ومختلةف العوامةل المعرفيةة، والشخصةية، والبيئيةة، 
،     Reciproeal determinismواطلةق علةى هةذأل المةرثرات نمةوذ  الحتميةة التبادليةة 

 ي  تبالشكل اآلويمكن توضيحها 
 
 
 
 
 
 

 
 ""Bandura( نموذج الحتمية التبادلية كما اقترحه  1شكل رقم ) 

طبقةا لةذا النمةوذ  فةان العوامةل الشخصةية تمثةةل معتقةدات الفةرد حةول قدراتةه واتجاهاتةه، أمةةا 
العوامل السلوكية فتتضمن مجموعة االستجابات الصادرة عةن الفةرد فةي موقةف مةا، وتشةمل 

بيئيةةة االدوار الةةي يقةةوم بهةةا مةةن يتعةةاملون مةةع الفةةرد فةةي محيطةةه، مةةع عةةدم وجةةود العوامةةل ال
افضةةلية الي مةةن العوامةةل الثالثةةة المكونةةة للنظريةةة الحتميةةة فةةي اعطةةاء المحصةةلة النهائيةةة 

 ((Zimmerman,1989,p330للسلوك  
 
 

 عوامل شخصية 

 )فاعلية الذات ( 

 عوامل بيئية

 )التغذية الراجعة(

 عوامل سلوكية 

 )االداء(
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 مصادر الكفاءة الذاتية:
أن هناك أربعة مصادر ترثر ( Bandura,1997وفي هذا الصدد، يرى باندورا )         

 على فعالية الذات لدى األفراد ونذكرها كما يلي 
 :Performans Accomplishmentإنجازات الداء أو خبرات التمكن  -1

وتشةةير إلةةى تجةةارب الفةةرد وخبراتةةه المباشةةرة، فالنجةةاح فةةي مهمةةة سةةابقة يولةةد النجةةاح         
أخةةرى الحقةةة، فيعةةد الفةةرد مةةا حققةةه مةةن  فةةي مهمةةة الحقةةة، ويزيةةد توقعةةات الفةةرد فةةي مهمةةات

إنجةةةازات فةةةي األداء أكثةةةر المصةةةادر تةةةدثيرا فةةةي فعاليةةةة الةةةذات، لةةةذلك فةةةاألداء النةةةاج  يرفةةةع 
توقعةةات الفعاليةةة الذاتيةةة للفةةرد، أمةةا اشخفةةاق فةةي األداء فيةةردي إلةةى خفضةةها، والنجةةاح فةةي 

لمطلةوب إنجازهةا مةةن ل ااألعمةات بمةا يتوافةق مةةع صةعوبة المهمةة، و األداء يرفةع فعاليةة الةذا
جتيةاز الفةرد المتحةان ذي صةعوبة مرتفعةة يزيةد مةن فعاليةة الفةرد لذاتةه، األمةر االفةرد، فمةثال 

وتشمل التجارب والخبرات التةي يقةوم بهةا  جتاز امتحانا ذا مستوى بسيطاإذا الذي ال يحدث 
بينمةةةا االخفةةةاق لهةةةا تةةةاثير خةةةاص فالنجةةةاح عةةةادة يرفةةةع توقعةةةات الكفةةةاءة الذاتيةةةة،  الَّتةةةيالفةةةرد 

المتكرر يخفضها، ويمكن للكفاءة الذاتية ان تعمم النجاح أو االخفاق الةى فعاليةات ومواقةف 
 .(34،ص 2007أخرى وبالتالي تزيد أو تخف  من الدافعية الذاتية.)الجاسر،

 :Vicarious Experiencesالخبرات البديلة  -2
ي تصدر من االخرين، ويةرى بانةدورا وتعني الخبرات غير المباشرة كالمعلومات الت         

أن االفراد ال يثقون في نموذ  الخبةرة كمصةدر أساسةي للمعلومةات ويةرى ان الكفةاءة الذاتيةة 
يمكةن ان تنةتج توقعةات  الَّتةيتتدثر بالخبرات البديلة، وررية أداء االخةرين لانشةطة الصةعبة 

ورغةةةةم ضةةةةعف هةةةةذأل  مرتفعةةةةة عةةةةن طريةةةةق المالحظةةةةة والرغبةةةةة فةةةةي التقةةةةدم ومقارنةةةةة القةةةةدرات
المكونةات المدركةةة اال انهةا يمكةةن ان تنقةل معلومةةات حةول الكفةةاءة الذاتيةة والتنبةةر باالحةةداث 

 Verbal Persuasion( ويشةةير االقنةةاط اللفظةةي 36-33،ص 2007البيئيةةة.) الجاسةةر،
الى التدثر بحديث وخبرات االخةرين واالقتنةاط بهةا بمعنةى المعلومةات التةي تةاتي للفةرد لفظيةا 

ريق االخرين قد يكسب الفرد نوعا من الدافعية أو الترغيب في اداء العمل أو الفعةل، عن ط
ويرثر على سلوكه اثنةاء محاوالتةه اداء المهمةة ويشةير ايضةا الةى مصةدر التشةجيع والتةدعيم 

االخرين أو مايسمى باالقناط االجتماعي فةي اقنةاط الفةرد لفظيةا فةي قدرتةه علةى النجةاح  من
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 للفظةةةةةةةةةةةي داخليةةةةةةةةةةةا بشةةةةةةةةةةةكل الحةةةةةةةةةةةديث الةةةةةةةةةةةداخلي مةةةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةةةذاتوقةةةةةةةةةةةد يكةةةةةةةةةةةون الحةةةةةةةةةةةديث ا
(Bandura,1995,p125) 
 :Verbal Persuasionاإلقناع اللفظي  -3

ويشةةةير اشقنةةةاط اللفظةةةي إلةةةى الحةةةديث عةةةن الخبةةةرات المتعلقةةةة بةةةاآلخرين، و مواقةةةف         
كسةةاب الفةةرد الترغيةةب فةةي  مةةنمختلفةةة تعرضةةوا لهةةا، وتةةدتي  هةةرالء األفةةراد بهةةدف اشقنةةاط واف

األداء أو العمل والتدثير علةى سةلوكه أثنةاء أدائةه لمهمةة مةا، ويعتمةد مصةدر اشقنةاط الةذاتي 
علةةى درجةةة مصةةداقية الشةةخص مصةةدر اشقنةةاط ومةةدى الثقةةة بةةه، حتةةى يكةةون لةةه تةةدثير بةةال  
في رفع مستوى فعالية الذات، األمةر الةذي ال يحةدث لةو كةان صةادرا عةن شةخص مةنخف  

يكةةةون النشةةةاط الةةةذي ينصةةة  الفةةةرد بددائةةةه فةةةي حصةةةيلة الفةةةرد  الثقةةةة والمصةةةداقية. وكةةةذلك أن
 السلوكية على نحو منطقي و واقعي وليس عمال مستحيل األداء.

 :Emotional Statesاالستثارة االنفعالية  -4
وتشير إلى حاالت القلق والضغوط النفسية واالستشارة واشجهاد وما تتركةه مةن أثةر         

وأن اشنسةةةان ذا الكفايةةةة األعلةةةى أكثةةةر قةةةدرة علةةةى الةةةتحكم بهةةةا، فةةةي معتقةةةدات فعالةةةة للةةةذات، 
تتطلةب مجهةودا عاليةا،  الَّتةيوتظهر االسةتثارة االنفعاليةة بصةفة عامةة فةي المواقةف الصةعبة 

وتعتمةةد علةةى معلومةةات الفةةرد فيمةةا يتعلةةق بالكفةةاءة الشخصةةية، وتقةةويم معلوماتةةه فيمةةا يتعلةةق 
بعةةة  مةةةن األفةةةراد علةةةى تنفيةةةذ عمةةةل معةةةين فةةةي بالقةةةدرة علةةةى إنجةةةاز المواقةةةف، وقةةةد إعتةةةاد 

االستثارة االنفعالية، فنجةد الفةرد الةذي يعةاني مةن قلةق مرتفةع، يغلةب أن تكةون توقعاتةه حةول 
فعالية الذات لديه منخفضة، فةي حةين أن القلةق الطبيعةي والةواقعي يزيةد مةن توقعةات فعاليةة 

 (Bandura, 1997, pp 38-39الذات ويساهم في رفع مستواها لدى الفرد. )
 ثار الكفاءة الذاتية :آ

 تظهر اثار الكفاءة الذاتية من خالل العمليات التالية 
 :COGNITIVE PRCESSالعملية المعرفية  -1

وجةةةد بانةةةدورا ان معتقةةةدات الكفةةةاءة الذاتيةةةة تةةةرثر علةةةى العمليةةةة المعرفيةةةة مةةةن خةةةالل         
ة، وكيفية تدويل االفراد لقةدراتهم فيمةا مفهوم القدرة، ومدى اعتقاد االفراد بسيطرتهم على البيئ

يعتقةةدون كونهةةا موروثةةة واليمكةةن االرتقةةاء بهةةا، فةةاألداء الفاشةةل قةةد يحمةةل لهةةم تهديةةدا لهةةم و 
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، 2013لةةذكائهم علةةى حسةةاب خةةو  تجةةارب قةةد توسةةع مةةن معةةارفهم ومةةرهالتهم )زاحةةوق، 
   .(36ص 
  MOTIVATIONAL PROCESS العملية الدافعية -2

بانةةةةةدورا الةةةةةى ان اعتقةةةةةادات االفةةةةةراد بالكفةةةةةاءة الذاتيةةةةةة تسةةةةةاهم فةةةةةي تحديةةةةةد ويةةةةةرى           
مستوياتهم الدافعية وتقةوم الكفةاءة الذاتيةة بةدور مهةم فةي التةدثير علةى الةدافع العقلةي كمةا فةي 
نظريةةة العةةزو السةةببي التةةي تقةةوم علةةى مبةةدا ان االفةةراد مرتفعةةي الكفةةاءة يعةةزون فشةةلهم الةةى 

الكفةاءة  يدافا طموحةة، بينمةا االفةراد منخفضةعون النفسةهم اهةالجهد غير الكافي ودائما يضة
الذاتيةةة يعةةزون سةةبب فشةةلهم الةةى انخفةةا  قةةدراتهم وال يناضةةلون مةةن اجةةل تحقيةةق اهةةدافهم 

 (.38، ص2013النهم يحكمون على انفسهم بعدم الكفاءة . )هديل، 
 AFFECIVE PROCESSالعملية الوجدانية -3

الذاتيةةة فةةي كةةم الضةةغوط واالحباطةةات التةةي يتعةةر  لهةةا  تةةرثر اعتقةةادات الكفةةاءة         
االفراد في مواقف التهديد، كما يرثر على مستوى الدافعية، حيث ان االفةراد ذوي االحسةاس 
المنخف  بالكفاءة الذاتيةة اكثةر عرضةة للقلةق ، فهةم يعتقةدون بةان المهةام تفةوق قةدرتهم وان 

لالكتئةةةاب نتيجةةةة عةةةدم تحقيةةةق الرضةةةا لةةةيس لةةةديهم القةةةدرة علةةةى انجازهةةةا، وهةةةم اكثةةةر عرضةةةة 
الشخصةةةةةةةةةي واالجتمةةةةةةةةةاعي واالنسةةةةةةةةةحاب وعةةةةةةةةةدم تحقةةةةةةةةةيقهم لطموحةةةةةةةةةاتهم غيةةةةةةةةةر المنجةةةةةةةةةزة. 

 .( 39،ص2013)زاحوق،
 :SELECTION PROCESSعملية اختيار السلوك   -4
ترثر الكفاءة الذاتية علةى عمليةة انتقةاء السةلوك، وعليةه فةان اختيةار االفةراد لانشةطة        

يقبلةون عليهةا مرهةون بمةا يتةوفر لةديهم مةن اعتقةادات ذاتيةة فةي قةدرتهم علةى  واالعمال التةي
النجاح في عمل محدد دون غيرأل، فاألفراد الذين لديهم مستوى مةنخف  مةن الكفةاءة الذاتيةة 
ينسحبون من المهام الصةعبة التةي يشةعرون انهةا تشةكل تهديةدا لهةم ويستسةلمون سةريعا عنةد 

االفةةةراد الةةةذين لةةةديهم احسةةةاس مرتفةةةع بالكفةةةاءة الذاتيةةةة  مواجهةةةة المصةةةاعب فةةةي المقابةةةل فةةةان
يةةةةرون فةةةةي الصةةةةعوبات تحةةةةد يجةةةةب التغلةةةةب عليةةةةه كمةةةةا ويعةةةةززون مةةةةن جهةةةةودهم لمواجهةةةةة 
المصةةةةاعب والةةةةتخلص مةةةةن الفشةةةةل. الكفةةةةاءة الذاتيةةةةة المصةةةةري بحةةةةث موجةةةةود فيةةةةه المقيةةةةاس 

 (582، ص2011)الزبيدي، 
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 بعض المبادئ الساسية لحركة التقييم الذاتي :
 :التقييم الذاتي يطور عمل المرشد التربوي -1

التعلم بانه عمةل فةردي ولةيس واقعةة اجتماعيةة، وان احةد   Gagneيصف جانييه          
غايةةةات الةةةتعلم االساسةةةية هةةةي تطةةةوير قةةةدرات المتعلمةةةين ومهةةةاراتهم الالزمةةةة للةةةتعلم الةةةذاتي، 

ائط تمكةةةين وتحويةةةةل والتقيةةةيم الةةةذاتي كمةةةا نفهمةةةه ونةةةدعو الةةةى اسةةةتخدامه، واسةةةطة مةةةن وسةةة
 (223، ص2006العاملين التربويين الى متعلمين مستقلين. ) خليل، 

التقييم الذاتي يشجع المرشةد التربةوي علةى التثقةف ذاتيةا   تعةد حركةة التقيةيم الةذاتي احةد  -2
الروافةةةد ذات القيمةةةة الوظيفيةةةة فةةةي العمليةةةة التربويةةةة لمةةةا لهةةةا مةةةن دور فةةةي التثقيةةةف الةةةذاتي 

ت التةةي يةةزودون بهةةا او التةةي يحةةالون اليهةةا، وتعةةد عنصةةرا هامةةا فةةي التعلةةيم بواسةةطة االدوا
 المستمر.

 التقويم الذاتي يقدم الخبرة لتجويد العمل : -3
اذ ان الخبرات التراكمية التي يمر بها العامل التربوي التتضةمن تجويةد عملةه، وهةو         

معايير علمية يتراجةع ويتقهقةر فةي  اذا لم ينمو مهنيا ولم يطو ممارساته السلوكية من خالل
عطائةةةه التربةةةوي فةةةالتقويم الةةةذاتي يةةةزودأل بةةةاألدوات الالزمةةةة لنمةةةوأل المهنةةةي المسةةةتمر بواسةةةطة 

 صحائف التقويم الذاتي  في المجاالت التي تعالجها .
 التقييم الذاتي أساس الدور المتغير للمرشد:-4

كةةةةان عليةةةةه ان يلةةةةم بةةةةدورأل المتغيةةةةر اذا اراد المرشةةةةد التربةةةةوي ان يطةةةةور نفسةةةةه مهنيةةةةا        
والمتجةةدد، وادوات التقيةةيم الةةذاتي قةةد تكةةون المصةةدر الةةذي يةةزود المرشةةد بالمعةةارف، وبعةة  

، (224، ص2006الممارسةةات المرغةةوب فيهةةا، مةةن اجةةل ان يةةردي دورأل المتغيةةر. )خليةةل، 
ه ( قةد اشةار الةى ان فهةم السةلوك االنسةاني والتنبةر بةrogers 1981وكةان كةارل روجةرز )

بدون افترا  الذات كمتغير وسيط  يرثر في ادراك الشخص شعوريا لبيئتةه ،  وفةي ادراكةه 
كما يراها في عالقاتها بهذأل البيئة حيةث اشةار الةى الناحيةة الشةعورية للةذات كتكةوين مةنظم، 
ومةةةن ثةةةةم نظةةةر الةةةةى ادراكةةةات الفةةةةرد لخصةةةائص شخصةةةةيته وقدراتةةةه وبقيمةةةةه ومثلةةةه وأهدافةةةةه 

لى انها تشكل وحدة كلية ترثر في سلوكه وتنظيمةه وتوجهةه كمةا تةرثر وألسلوبه في الحياة ع
في توافقه وفاعليته، هذا ما يجعله غالبةا يتجاهةل بعة  الخبةرات التةي ال تتفةق مةع مفهومةه 
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عن ذاته التي يدركها بطريقة تبدو فيها متسقة مةع الصةورة العامةة التةي يكونهةا عةن نفسةه ، 
 ( 12، ص 2018منظم للسلوك االنساني. )محمد، وهذا ما يجعل مفهوم الذات كموجه و 

 capacity building programبرنامج بناء القدرات في التعليم 
وزارة التربيةةةة فةةةي جمهوريةةةة العةةةراق، فقةةةد تةةةم  مةةةنفةةةي سةةةياق تطةةةوير النظةةةام التربةةةوي        

وبالتعةةةاون مةةةع االتحةةةاد االوربةةةي والمركةةةز الثقةةةافي البريطةةةاني وضةةةع مشةةةروط تحسةةةين جةةةودة 
تعلةةيم فةةي العةةراق الةةذي يسةةعى الةةى زيةةادة نسةةب االلتحةةاق وتقليةةل نسةةب التسةةرب ،والتطةةوير ال

االداري لمدراء المدارس وتضمين حقوق االنسان في المنهج ، وتطبيةق حقةوق االنسةان مةن 
حيث التعامل مع الطلبة وتحقيق المساواة واحترام شخصية الطالةب وتوسةيع فاعليةة اشرشةاد 

حصول االطفال ذوي االعاقة واالحتياجات التعليميةة الخاصةة علةى  التربوي ، وزيادة فرص
التعلةةةيم ، وتحةةةديث وتطةةةوير االطةةةار المرسسةةةي للمديريةةةة العامةةةة لإلشةةةراف ولتحقيةةةق اهةةةداف 
برنةةةامج بنةةةاء القةةةدرات فةةةي التعلةةةيم االبتةةةدائي والثةةةانوي فقةةةد اقةةةام المجلةةةس الثقةةةافي البريطةةةاني 

بوضةةةع خطةةةة كاملةةةة تةةةم تطبيقهةةةا باقامةةةة بةةةرامج تدريبيةةةة بالتعةةةاون بةةةين وزارة التربيةةةة العراقيةةةة 
(  Dr. Victoria Lindsay، 2018خةةالل العطلةةة الصةةيفية، تةةذكر د. فكتوريةةا لينةةزي)،

( مليةون  15مديرة المجلةس الثقةافي البريطةاني فةي العةراق بةدن ميزانيةة هةذا البرنةامج تبلة  ) 
القةةةدرة المرسسةةية شدارة التعلةةةيم يةةورو لتحسةةين جةةةودة ونوعيةةة نظةةةام التعلةةيم العراقةةةي وتعزيةةز 

على المستوى المركزي والمحلةي، يبنةي المشةروط علةى العمةل السةابق مةع االتحةاد األوروبةي 
 تحسةةين جةةودة التعلةةيم فةةي العراق .ويركةةز هةةذا المشةةروط ضةةمن اهدافةةه  2014-2011مةةن 

ر الجديةةدة الةةى تعزيةةز اداء واسةةاليب المرشةةدين التربةةويين فةةي المدرسةةة وتقيةةيمهم وفةةق المعةةايي
لإلرشةةاد التربةةوي لبرنةةامج بنةةاء القةةدرات فةةي التعلةةيم االبتةةدائي والثانوي،وقةةد ضةةمت مجموعةةة 
العمل التي طةورت المعةايير ممثلةين عةن وزارة التربيةة فةي الحكومةة االتحاديةة ووزارة التربيةة 

 أسةاتذة اخصةائيين فةي العمةل التربةوي مةن الجامعةات العراقيةة فضةال  عةنفي اقليم كردستان 
والمشةةةرفين والمرشةةةدين ذوي الخبةةةرة، وقةةةد تةةةم تصةةةميم برنةةةامج عمةةةل واقامةةةة دورات مةةةن اجةةةل 
اطالط المرشدين التربويين على اهم المنهجيةات المتبعةة فةي االرشةاد التربةوي ألجةل وقةوفهم 
علةةةى خلفيةةةة معرفيةةةة وزيةةةادة فةةةاعليتهم التةةةي مةةةن الممكةةةن بعةةةد فهمهةةةا تطبيقهةةةا فةةةي السةةةياق 

يفهم بالمعايير الجديدة لإلرشاد التربوي واالساليب التةي تعةزز اداء تعر  فضال  عنالمدرسي، 
المرشد التربوي في المدرسة. فقةد تةم تةدريب اكثةر مةن ثمانيةة شالف مرشةد تربةوي للعمةل مةع 
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االطفةةةال المتعرضةةةين لصةةةدمات وخاصةةةة فةةةي محافظةةةات نينةةةوى وصةةةالح الةةةدين واالنبةةةار ، 
معلةةم فيمةةا يتعلةةق بمعةةايير ضةةمان الجةةودة تةةدريب اكثةةر مةةن ثالثةةين الةةف تربةةوي و  فضةةال  عةةن

فةةةي المةةةدارس، ، ويةةةتم تقةةةديم برنةةةامج  بنةةةاء القةةةدرات فةةةي التعلةةةيم االبتةةةدائي والثةةةانوي  وتنظةةةيم 
المجلةةس البريطةةاني وبةةدعم مةةن وزارة التربيةةة والتعلةةيم  مةةنالةةدورات التدريبيةةة للكةةوادر التربويةةة 

  ( britishcouncil,2018,p2في العراق .   )
 :ة للبرنامجالرئيساالهداف 
يهةةةدف برنةةةةامج بنةةةةاء القةةةدرات فةةةةي التعلةةةةيم االبتةةةةدائي والثةةةانوي بشةةةةكل أساسةةةةي الةةةةى         

تحسةةين جةةودة التعلةةيم ومسةةاواة فةةرص الةةتعلم، ومةةن ضةةمن اهةةداف البرنةةامج هةةو تعزيةةز اداء 
ا واساليب المرشدين التربويين في المدرسة وفق المعايير الجديةدة لإلرشةاد التربةوي التةي اقرهة

األهةداف الرئيسةية  البرنامج في مجاالت المعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات ويمكن ايجاز
 ي دتللبرنامج ما ي

زيةةةةادة معةةةةدالت االلتحةةةةاق بالمةةةةدارس عةةةةن طريةةةةق تحليةةةةل األسةةةةباب الرئيسةةةةية النخفةةةةا   -
 معدالت االلتحاق ووضع استراتيجيات لمعالجة معدالت الفرق.

توى المةةةدارس االبتدائيةةةة والثانويةةةة مةةةن خةةةالل بنةةةاء القةةةدرات رفةةةع جةةةودة التعلةةةيم علةةةى مسةةة -
لتعزيةةةز المنةةةاهج الدراسةةةية ، ال سةةةيما فةةةي مجةةةال العلةةةوم اشنسةةةانية وتعلةةةيم السةةةالم ، ودعةةةم 
األطفةةال ذوي االحتياجةةات الخاصةةة ، بمةةا فةةي ذلةةك األطفةةال ذوو اشعاقةةة ، واألطفةةال ذوو 

ئةين ، والتعلةيم لاطفةال الةذين يعةانون مةن االحتياجات الخاصة ، والمشردون داخليةا ، الالج
 (.PTSDاضطراب ما بعد الصدمة )

زيةةةةادة فةةةةرص حصةةةةول األطفةةةةال ذوي اشعاقةةةةة علةةةةى التعلةةةةيم مةةةةن خةةةةالل جمةةةةع البيانةةةةات  -
 األساسية وتحديث التشريعات والمناهج الدراسية وبناء القدرات وزيادة الوعي.

دارس فةةةةةي مقابةةةةةل المعةةةةةايير                            رفةةةةةع جةةةةةودة التعلةةةةةيم مةةةةةن خةةةةةالل تعزيةةةةةز ضةةةةةمان جةةةةةودة المةةةةة -
.( British council,p97  ) 

 مجاالت االرشاد والتوجيه:
لقففد تنففمن برنففامج بنففاء القففدرات فففي العلففيم ونففش مسففار لعمففل المرشففد التربففوي        

نمن ثالثة مجاالت وهي : مجال المعرفة, ومجفال المهفارات, ومجفال القفيم واالتجاهفات, 
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 ال تفي( وهفي المجفاالت التفي تفنظم معفايير االرشفاد التربفوي 1مونح في جدول رقم ) كما
تففوفر أوصففافا شففاملة ولكففن مختصففرة للعناصففر الرئيسففية لففلداء داخففل كففل مجففال وهففي 

 p90 , مدعمفففة بماشفففرات لتحديفففد مفففدى اسفففتيفاء المرشفففد التربفففوي لمعفففاييراالداء.)  
British council   ) 

 
 المعايير                              المجال

 
 

 المعرفة

 أن يعرف المرشد التربوي ا سس ومبادئ ااِلرشاد التربوي
 أن يعرف المرشد التربوي اهداف اشرشاد التربوي

 أن يعرف المرشد التربوي نظريات وأساليب اشرشاد التربوي
جراءات البحث العلمي في اشرشا د أن يعرف المرشد التربوي منهجية واف

 التربوي
 أن يعرف المرشد التربوي طرق جمع المعلومات عن الطلبة

 معرفة األنظمة والقوانين في المرسسة التربوية والمجتمع المحلي

 
 

 المهارات
 
 
 
 
 

 يمتلك القدرة على التخطيط  للعملية اشرشادية
 يستطيع إجراء المقابلة اشرشادية

 ل متقنيستطيع إدارة العملية اشرشادية بشك
يستطيع استخدام مهارات التواصل واالتصال المتنوعة في اشرشاد 

 التربوي
 قادرا على إجراء عملية التوجيه المهني بشكل فعال

 يشارك في الفعاليات واالنشطة داخل المدرسة وخارجها بشكل فعال
 يتواصل مع الجهات العليا بشكل فعال
 ت وتقويمهايستطيع جمع وتحليل وتفسير البيانا

 
القيم 

 واالتجاهات

 ان يلتزم المرشد التربوي بدخالقيات العمل اشرشادي
 يعزز المرشد التربوي القيم واالتجاهات االيجابية
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 ( 1جدول رقم ) 
 مجاالت ومعايير االرشاد التربوي على وفق برنامج بناء القدرات في التعليم

 دراسات سابقة :
   2016دراسة العكيلي، والمالكي 

اسةةتهدف البحةةث التعةةرف علةةى طبيعةةة العالقةةة بةةين متغيةةرات البحةةث فاعليةةة الةةذات        
لةةةةدى المرشةةةةد التربةةةةوي وعالقتةةةةه بالتفاعةةةةل االجتمةةةةاعي والنضةةةةج االجتمةةةةاعي ومةةةةدى اسةةةةهام 

( مرشةد 260المتغيةرين فةي التبةاين الكلةي لمتغيةر فاعليةة الةذات ، تدلفةت عينةة البحةث مةن )
تةةم تطبيةةق مقةةاييس البحةةث الثالثةةة، وهةةي مقيةةاس فاعليةةة الةةذات ومرشةةدة مةةن تربيةةة بغةةداد و 

ومقياس التفاعل االجتماعي، ومقياس النضج االجتماعي، وقد اظهةرت نتةائج البحةث وجةود 
عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين فاعلية ذات المرشد وكةل مةن التفاعةل االجتمةاعي 

روق دالةة احصةةائيا فةي فاعليةة الةةذات والنضةج االجتمةاعي ، واظهةةرت الدراسةة عةدم وجةةود فة
 والتفاعل االجتماعي والنضج االجتماعي تبعا لمتغير الجنس.

 (2013دراسة زاحوق )
هدفت الدراسة الى التعرف علةى مسةتوى اتخةاذ القةرار لةدى المرشةدين التربةويين فةي         

الدراسةة مةن  فلسطين وعالقتها بكل من فاعلية الةذات والمسةاندة االجتماعيةة، تكونةت عينةت
طريقةةةة العينةةةة ( اختيةةةروا ب2011/2012( مةةةن المرشةةةدين التربةةةويين للعةةةام الدراسةةةي )120)

% مةةةن 33حسةةةب متغيةةةري الجةةةنس والمحافظةةةة وشةةةكلت العينةةةة مانسةةةبته الطبقيةةةة العشةةةوائية 
المجتمع االصلي، استخدمت الباحثة ثالث مقةاييس وهةي   مقيةاس فاعليةة الةذات، ومقيةاس 

ة، ومقيةةاس اتخةةاذ القةةرار، توصةةلت الدراسةةة الةةى وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة المسةةاندة االجتماعيةة
دالةةةةةة بةةةةةين درجةةةةةة فاعليةةةةةة الةةةةةذات ودرجةةةةةة المسةةةةةاندة االجتماعيةةةةةة ، وبةةةةةين درجةةةةةة المسةةةةةاندة 
االجتماعية ودرجة اتخاذ القرار، ووجود عالقة ارتباط بين درجة فاعلية الذات ودرجة اتخةاذ 

درجةة فاعليةة الةذات والمسةاندة االجتماعيةة واتخةاذ القرار، واشارت الى عدم وجود فروق في 
القةةرار تبعةةا لمتغيةةر الجةةنس ، ووجةةود فةةروق دالةةة احصةةائيا فةةي فاعليةةة الةةذات ودرجةةة اتخةةاذ 

 .القرار للمرتبة العلمية االعلى وسنوات الخبرة
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 (2011دراسة   )كجوان،
تربةةويين للمةةدارس هةةدفت الدراسةةة الةةى التعةةرف علةةى الكفايةةات المطلوبةةة للمرشةةدين ال       

مرشةةدا 22وبلغةةت عينةةة البحةةث  2011-2010الثانويةةة فةةي قضةةاء تكريةةت للعةةام الدراسةةي 
ومرشدة وتم استخدام مقياس الكفايات الالزمة لمرشدي المدارس الثانويةة مةن اعةداد الباحةث 
وتوصةةةل البحةةةث الةةةى وجةةةود الكفايةةةات المطلوبةةةة  لةةةدى المرشةةةدين التربةةةويين بالحةةةد المقبةةةول 

ق فةي المقيةاس لصةال  الةذكور فةي كفايةات المرشةدين التربةويين وايضةا ظهةرت وظهرت فرو 
سةةةنوات علةةةى  10فةةةروق فرديةةةة لصةةةال  المرشةةةدين التربةةةويين الةةةذين لةةةديهم خدمةةةة اكثةةةر مةةةن 

 حساب المرشدين االقل خبرة 
 (2017دراسة  )عطير، 

ايير المهنيةة هدفت الدراسة الى التعرف على درجة اسةتخدام المرشةدين التربةويين للمعة      
( ومعرفةةةةة اثةةةةر متغيةةةةر الجةةةةنس، والمرهةةةةل 2017-2016وسةةةةبل تطويرهةةةةا للعةةةةام الدراسةةةةي 

العلمي، وعدد سنوات الخدمة ، استخدم استبانة البحةث مةن تصةميم الباحةث،  تكونةت عينةة 
( مرشةةد ومرشةةدة تربويةةة مةةن محافظةةات الشةةمال، وظهةةرت نتةةائج الدراسةةة 90الدراسةةة مةةن )

ية االخالقيةةة، والبةةرامج االرشةةادية ، والنمةةو المهنةةي ، علةةى رتبةةة حصةةول المجةةاالت المسةةرول
عالية جدا ، وحصلت نظريات التوجيه والرشاد وادوات جمةع المعلومةات علةى رتبةة عاليةة ، 
واظهرت نتائج البحث عدم وجود فةروق دالةة احصةائيا علةى متغيةر الجةنس ومتغيةر المرهةل 

   .العلمي
 :دراسات أجنبية 

 ( (Wan Jaafar et al., 2011واخرون  دراسة   وان جعفر
   مستوى الكفاءة الذاتية لدى المتدربين من المرشدين التربويين في ماليزيا. 

الغر  من هذأل الدراسة هو تحديد الكفةاءة الذاتيةة للمرشةدين التربةويين المتةدربين تةم اختيةار 
، وقةد بلغةةت يةةزيةا مةن خةالل أخةذ العينةات الطبقمائةة مسةتجيب مةن ثةالث جامعةات فةي مالي

( مةةن المرشةةدين المتةةدربين،  تةةم اسةةتخدام تصةةميم البحةةث الوصةةفي فةةي 100عينةةة البحةةث )
هةةذأل الدراسةةةة. شةةةملت ادوات البحةةةث  اسةةةتخدام اسةةةتمارة التقةةةدير الةةةذاتي لقيةةةاس مةةةدى فعاليةةةة 
الكفاءة الذاتية. تةم تحليةل البيانةات باسةتخدام اشحصةاء الوصةفي لقيةاس االنحةراف المعيةاري 

ط لمقيةةةاس فعاليةةةة الكفةةةاءة والمقةةةاييس الفرعيةةةة. أظهةةةرت نتةةةائج الدراسةةةة أن معظةةةم والمتوسةةة
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المسةةتطلعين حصةةلوا علةةى درجةةات متوسةةطة وعاليةةة فةةي تقيةةيم الكفةةاءة الذاتيةةة، كمةةا اشةةارت 
ويين المتةةدربين. هةةذا هةةو المكةةان الدراسةةة الةةى أهميةةة تةةدعيم  الكفةةاءة الذاتيةةة  للمرشةةدين التربةة

الذي ينبغي إيالء اهتمام جاد في التعليم واششراف علةى المرشةدين التربةويين لضةمان إنتةا  
مرشةدين جيةدين،  بشةةكل عةام أعطةةت نتةائج البحةةث شثةارا  مفيةةدة فةي مهنةةة اشرشةاد ، خاصةةة 

 في مجال تدريب المرشدين التربويين والمشرفين.
(    األداء االكةةةاديمي Voelk & Michael, 2004شةةيل )سةةة فولةةةك ومراد         

وعالقتةةه بالكفةةاءة الذاتيةةة وبعةة  المتغيةةرات لةةدى طلبةةة الجامعةةة    هةةدفت الدراسةةة الكشةةف 
عةةن العالقةةة بةةةين األداء األكةةاديمي والكفةةةاءة الذاتيةةة والغةةة  وأثةةر متغيةةةرات الجةةنس والعمةةةر 

وطالبةةةة اختيةةةروا مةةةن ثةةةالث  ( طالةةةب315والمسةةةتوى الدراسةةةي. تكونةةةت عينةةةة البحةةةث مةةةن) 
كليةةات. طبةةق الباحثةةان مقياسةةي لةةاداء األكةةاديمي والكفةةاءة الذاتيةةة. وبعةةد جمةةع المعلومةةات 
والتحلةةيالت االحصةةائية المناسةةبة، تةةم التوصةةل الةةى وجةةود عالقةةة دالةةة احصةةائيا بةةين الجةةنس 

 .ناثالكفاءة الذاتية ولصال  اشِ والعمر و والمستوى الدراسي و 
 (Hillman,2001 دراسة هلمان )

  دراسةةةةة تحليليةةةةة شدراك الةةةةدور والرضةةةةا الةةةةوظيفي لةةةةدى المرشةةةةدين التربةةةةويين فةةةةي         
هةدفت دراسةة هلمةان الةى بلةورة مفهةوم دور المرشةد  المدارس الثانوية في ترينيةداد وتوبةاغو  

التربةةوي فةةي المةةدارس الثانويةةة وضةةرورة اسةةتنادأل الةةى معةةايير توضةة  هةةذا الةةدور والمفهةةوم ، 
( معلةةةةم و 100( مةةةةدير مدرسةةةةة و )35( مرشةةةةدا تربويةةةةا )35تكونةةةةت عينةةةةة الدراسةةةةة مةةةةن )

( طالةةةب ، وقةةةد تةةةم اسةةةتخدام  اسةةةتبانة كةةةدداة للدراسةةةة، وبينةةةت نتةةةائج الدراسةةةة وجةةةود 0200
فروقةات كبيةرة فةي المفهةوم بةةين كةل مةن المرشةدين ، والمةةدراء والمعلمةين والطلبةة عةن الةةدور 

ا اظهةةةرت الدراسةةةة مسةةةتوى عةةةالي مةةةن الرضةةةا الةةةوظيفي لةةةدى المثةةةالي للمرشةةةد التربةةةوي ، كمةةة
 المرشدين التربويين. 

 (  wmbu,2015دراسة ومبو ) 
  اعداد المرشدين التربويين في كينيا، ومدى شةعور المرشةدين التربةويين باالسةتعداد         

 ألداء ادوارهم. 
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وتصةوراتهم واسةتعداداتهم .هدفت الدراسة الى التعرف كفايات المرشةدين التربةويين فةي كينيةا 
( مةةن مرشةةدي المةةدارس الثةةانوي 105ألداء دورهةةم فةةي المةةدارس، تةةالف عينةةة البحةةث مةةن )

العامة الحاصلين على اجازات دراسية ضمن مستويات مختلفة مةن التةدريب، مةن الدراسةات 
العليةةةةا، ومسةةةةتويات الدراسةةةةة الجامعيةةةةة، والةةةةدبلوم ، بعةةةةد جمةةةةع البيانةةةةات واسةةةةتخدام الوسةةةةائل 

حصةةةائية المناسةةةبة ، اظهةةةرت نتةةةائج البحةةةث وجةةةود الكفايةةةات واالسةةةتعداد المطلةةةوب لةةةدى اال
مرشةةةةدي المةةةةدارس ألداء ادوارهةةةةم فةةةةي ضةةةةوء المعةةةةايير الموضةةةةوعة، اال انهةةةةم يعةةةةانون مةةةةن 
القصةةةور فةةةي عةةةدم القةةةدرة علةةةى التعامةةةل مةةةرة واحةةةدة مةةةع مجموعةةةة واسةةةعة مةةةن المشةةةكالت 

 والقضايا الطالبية .
 سابقة:مناقشة الدراسات ال

فةي ميةادين العمةل التربةوي  تنوعةت الدراسةات التةي تناولةت مفهةوم الكفةاءة الذاتيةة           
وربطهةةا بمتغيةةرات مختلفةةة نظةةرا شحسةةاس البةةاحثين بدهميةةة هةةذا المفهةةوم فةةي الةةدفع باتجةةاأل 
تطةةوير العةةاملين فةةي المجةةال التربةةوي ، فالدراسةةات التةةي تناولةةت مفهةةوم الكفةةاءة الذاتيةةة لةةدى 

اظهةرت وجةود عالقةة  الَّتةي( 2016رشد التربوي مثل دراسة كل من العكيلي، والمةالكي )الم
ارتباطيةةةة موجبةةةة دالةةةة احصةةةائيا بةةةين فاعليةةةة ذات المرشةةةد وكةةةل مةةةن التفاعةةةل االجتمةةةاعي 

( التةةةي توصةةلت الدراسةةةة الةةةى وجةةةود 2013والنضةةج االجتمةةةاعي ، ودراسةةةة دراسةةة زاحةةةوق )
عليةة الةذات ودرجةة المسةاندة االجتماعيةة ، ووجةود عالقةة عالقة ارتباطية دالةة بةين درجةة فا

(، التةي هةدفت 2011ارتباط بين درجة فاعلية الذات ودرجة اتخةاذ القةرار، ودراسةة )كجةوان،
الةةى التعةةرف علةةى الكفايةةات المطلوبةةة للمرشةةدين التربةةويين للمةةدارس الثانويةةة ، دراسةةة   وان 

اظهةرت وجةود الكفةاءة الذاتيةة  تةيالَّ ( (  Wan Jaafar et al., 2011جعفةر واخةرون 
واالسةةةةةةتعداد لةةةةةةدى المتةةةةةةدربين مةةةةةةن المرشةةةةةةدين التربةةةةةةويين فةةةةةةي ماليزيةةةةةةا.  دراسةةةةةةة هلمةةةةةةان ) 

Hillman,2001 التةةةةي تناولةةةةت الةةةةدور والرضةةةةا الةةةةوظيفي لةةةةدى المرشةةةةدين التربةةةةويين فةةةةي )
فهةةوم المةةدارس الثانويةةة وفةةق المعةةايير المحةةددة ،وبينةةت الدراسةةة وجةةود فروقةةات كبيةةرة فةةي الم

بين كل من المرشةدين ، والمةدراء ، ممةا سةبق يتضة  اجمةاط الدراسةات السةابقة علةى اهميةة 
الكفةةاءة الذاتيةةة لةةدى المرشةةد التربةةوي فةةي زيةةادة دافعيتةةه وتوجهةةه نحةةو عملةةه وتحسةةين توافقةةه 
االجتماعي ، مع اختالف الدراسات في استخدام ادوات القياس وعينة البحةث وتةدثير بعة  

وات الخبرة والجنس ، ومما يميةز الدراسةة الحاليةة وفةي حةدود اطةالط الباحةث المتغيرات كسن
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و ما توفر لديه من دراسات لةم يجةد الباحةث أي دراسةة مشةابهة تتنةاول العالقةة بةين الكفةاءة 
 الذاتية والتقييم الذاتي لعمل المرشد التربوي.   

 
 الفصل الثالث: اجراءات البحث

 Society of Researchأوال: مجتمش البحث  
يقتصر البحث الحالي على المرشدين التربويين ضمن محافظة نينوى والبال  عددهم     

 ( 2020 -2019( مرشد ومرشدة للعام الدراسي )301)
 Sample of Researchثانيا: عينة البحث  

اعتمد الباحث الطريقة الطبقية العشوائية في اختيار عينة البحث وتم اختيار عينة 
  ِإناث( 34( ذكور و)29شد ومرشدة موزعين على )( مر 72من)

 Tools of Researchثالثا: اداتا البحث 
 مقياس الكفاءة الذاتية  -1

بعةةةةد االطةةةةالط علةةةةى االدبيةةةةات والبحةةةةوث التةةةةي تناولةةةةت موضةةةةوط الكفةةةةاءة الذاتيةةةةة اعتمةةةةد    
(، لقيةةةةاس فعاليةةةةة الةةةةذات العامةةةةة kim&Park,2000الباحةةةةث علةةةةى مقيةةةةاس كةةةةيم وبةةةةارك )

General self-Efficacy  فةي ضةوء نظريةة بانةدورا الكفةاءة الذاتيةة، تعريةب وتقنةين )عبةد
م. محمةةةد يحيةةةى  مةةةنالقةةةادر وابةةةو هاشةةةم( وتةةةم تعةةةديل بعةةة  فقراتةةةه لتناسةةةب البيئةةةة العراقيةةةة 

( فقةةرة موزعةةة علةةى ثالثةةة ابعةةاد هةةي ) 24( ويتكةةون المقيةةاس مةةن )600،ص2013)ايةةاد،
( فقةرات لقيةاس 5( فقرات لقياس الثقةة بالةذات و)7، و)( فقرة لقياس فعالية تنظيم الذات 12

تفضيل المهام الصعبة. ويعد نوعةا مةن التقريةر الةذاتي حيةث تةتم االسةتجابة علةى فقراتةه فةي 
هي باالستجابة )غيةر موافةق ضوء مقياس سداسي تبدأ باالستجابة االولى)موافق تماما( وينت

تفعةةةةةةةة مةةةةةةةن الصةةةةةةةدق والثبةةةةةةةات ، ويشةةةةةةةير معةةةةةةةدا المقيةةةةةةةاس الةةةةةةةى تمتعةةةةةةةه بدرجةةةةةةةة مر تمامةةةةةةةا(
(kim&Park,2000,p8 ،2007( ) أبو هاشم واخرون)ص ، 
  Self- Evaluation form  استمارة التقييم الذاتي   

مجموعةةةة مةةةن الخبةةةراء فةةةي برنةةةامج بنةةةاء القةةةدرات فةةةي التعلةةةيم   مةةةنتةةةم اعةةةدادها            
جامعةةةات العراقيةةةة ، تتكةةةون بالتعةةةاون مةةةع وزارة التربيةةةة العراقيةةةة واالسةةةاتذة المختصةةةين مةةةن ال
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فقرة تمثةل المعةايير يقابلهةا مرشةرات األداء لعمةل المرشةد التربةوي، بدرجةة  16االستمارة من 
%( مةةن 70( درجةةة لكةةل معيةةار وان الدرجةةة الةةدنيا لتحقيةةق المعيةةار هةةي )5-1تقيةةيم مةةن )

 (  British counsel,p95المجموط العام ) 
 رابعا: الصدق والثبات لداتا البحث

 صدق االختبار -1
 :Face Validityأ. الصدق الظاهري 

لغةةةر  التحقةةةق مةةةن صةةةالحية فقةةةرات مقيةةةاس الكفةةةاءة الذاتيةةةة عمةةةد الباحةةةث إلةةةى           
عةةةةر  المقيةةةةاس علةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن الخبةةةةراء مةةةةن ذوي االختصةةةةاص اسةةةةتخدام الصةةةةدق 
الظةةةةاهري للتحقةةةةق مةةةةن صةةةةدق المقيةةةةاس ؛ إذ يعكةةةةس مةةةةدى انسةةةةجام فقةةةةرات المقيةةةةاس مةةةةع 

( ويةةةتم التوصةةةل إليةةةه 275، ص2004موضةةوط وتمثيلهةةةا لاهةةةداف المقاسةةةة ، )النبهةةةان ، ال
مةةن خةةالل حكةةم مخةةتص علةةى درجةةة قيةةاس االختبةةار للسةةمة المقاسةةة . وبمةةا أن هةةذا الحكةةم 
يتصةف بدرجةةة مةةن الذاتيةة؛ لةةذلك يعطةةى االختبةار ألكثةةر مةةن محكةم ، إذ يمكةةن تقيةةيم درجةةة 

، 1999لتوافةةةق بةةةين تقةةةديرات المحكمةةةين )عةةةودة ،الصةةةدق الظةةةاهري لالختبةةةار مةةةن خةةةالل ا
٪(، ولم تستبعد أية فقرة مةن فقةرات المقيةاس. ويعةد 100( وتبين أن نسبة اتفاقهم )370ص

( إلةى ان نسةبة اتفةاق الخبةراء عنةدما Bloomذلك مرشرا  للصةدق الظاهري، فقد أشار بلوم )
الصةةةدق الظةةةاهري  ٪( أو أكثةةةر يمكةةةن للباحةةةث أن يشةةةعر باالرتيةةةاح مةةةن حيةةةث75تكةةةون )
 (.226، ص1983)بلوم، 
 :Reliabilityالثبات 

ي عةد الثبةات مةن أهةم صةفات األداة الجيةدة، ويقصةد بالثبةات الحصةول علةى النتةةائج          
(. ويرى البةاحثون 53، ص1987نفسها في حال تطبيقها أكثر من مرة )جرادات وشخرون، 

االتسةاق فةي قيةاس الشةيء الةذي تقيسةه أن الثبات هو اتسةاق أو تجةانس نتةائج المقيةاس أي 
(. وقةةةةد اعتمةةةةد فةةةي اسةةةةتخرا  ثبةةةةات مقيةةةةاس الةةةةذكاء 238، ص2009أداة القيةةةاس )ملحةةةةم، 

 االنفعالي على طريقتين 
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 التجزئة النصفية:-أ
( مةةن الطرائةةق شةةائعة االسةةتعمال، نظةةرا  Split- Halfتعةةد طريقةةة التجزئةةة النصةةفية )      

تطبيق االختبار مرة واحةدة، ممةا يةوفر كثيةرا  مةن الوقةت، والجهةد ألن تقدير الثبات يتم فيها ب
(. وشيجةةةةاد ثبةةةةات االختبةةةةار بهةةةةذأل الطريقةةةةة، اسةةةةتعمل 145، ص2002والتكلفةةةةة )الظةةةةاهر، 

( اسةةتمارة، إذ 72الباحةةث البيانةةات التةةي حصةةل عليهةةا مةةن تطبيةةق المقيةةاس البةةال  عةةددها )
لفقةةرات االختبةةار الزوجيةةة لكةةل طالةةب جةةرى حسةةاب درجةةة لفقةةرات االختبةةار الفرديةةة، ودرجةةة 

( بوصةةةةفه وسةةةةيلة personوطالبةةةةة مةةةةن أفةةةةراد العينةةةةة، واسةةةةتعمل معامةةةةل ارتبةةةةاط بيرسةةةةون )
إحصائية الستخرا  معامةل الثبةات بةين مجةاميع درجةات الفقةرات الفرديةة، ومجةاميع درجةات 

خر  بهةةذأل ( وألن معامةةل االرتبةةاط المسةةت0.857الفقةةرات الزوجيةةة، إذ بلةة  معامةةل االرتبةةاط )
الطريقةةةة هةةةو معامةةةل ثبةةةات لنصةةةف االختبةةةار فيجةةةب تصةةةحيحه، ولةةةذلك اسةةةتعملت معادلةةةة 

( التصةةحيحية، و بلةة  معامةةل الثبةةات بعةةد Spearman – Brownبةةراون ) –سةةبيرمان 
، 1974(، وتعد هذأل القيمة مرشرا جيدا على ثبةات المقيةاس )العيسةوي، 0.922التصحي  )

 (.58ص
 (Cronbach, 1951ال معامل الفاكرونباخ  )االتساق الداخلي باستعم -ب

، بدنهةةةةا Cronbach Alpha( الةةةى طريقةةةةة الفاكرونبةةةارخ 2004يشةةةير )النبهةةةةان        
أ سةةلوب يسةةتعمل فةةي تقةةدير درجةةات ثبةةات االتسةةاق الةةداخلي لمقيةةاس مةةا، مةةن خةةالل تطبيقةةه 

 (.444، ص2004مرة واحدة على عينة ممثلة من المفحوصين. ) النبهان، 
وجةةرى حسةةاب ثبةةات المقيةةاس عةةن طريةةق معادلةةة الفةةا كرونبةةاخ، ويمثةةل معامةةل الفةةا         

 متوسط المعامالت الناتجة عن تجزئة المقياس الى أجزاء بطرق مختلفة،
(، وبةةةذلك يمكةةةن حسةةةاب الثبةةةات بدسةةةلوبين، األول يعامةةةل 172، ص1998)عبةةةد الةةةرحمن، 

لوب الثةاني يعامةل المقيةاس علةى المقياس على انه ناتج لجمع ثالث مجاالت فرعيةة، واألسة
 انه مكون من عدد من الفقرات.

اعتمةةد الباحةةث علةةةى البيانةةات التةةةي حصةةل عليهةةا مةةةن تطبيةةق المقيةةةاس علةةى عينةةةة        
( مرشةد ومرشةدة تربويةة ، أظهةرت نتةا  التحليةل اشحصةائي 30التمييز البال  عةدد أفرادهةا )

(، كمةا أظهةرت نتةا  0.84الذاتيةة قةد بلة  )أن معامل الفةا كرونبةاخ للثبةات لمقيةاس الكفةاءة 
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( 0.82التحليةةل اشحصةةائي أن معامةةل الفةةا كرونبةةاخ للثبةةات لمقيةةاس التقيةةيم الةةذاتي قةةد بلةة  )
( إلةةةى أن 1996وتشةةةير النتةةةائج الةةةى أن معامةةةل الثبةةةات يعةةةد جيةةةدا، إذ يشةةةير )عبةةةد الخةةةالق 

مثةةل هةةذأل المقةةاييس، %( يعةةد مقبةةوال  فةةي 0.70معامةةل الثبةةات الةةذي يسةةاوي او يزيةةد علةةى )
 (.2( كما موض  في الجدول رقم )51-50،ص1996)عبد الخالق، 
 قيمة الثبات الطريقة الداة
 

 الكفاءة الذاتية
طريقة التجزئة 

 النصفية
 0.69 بيرسون

 0.82 سبيرمان براون
 0.84 طريقة ألفا كرونباخ   

 
 التقييم الذاتي

طريقة التجزئة 
 النصفية

 0.67 بيرسون 
 0.80 سبيرمان براون

 0.82 طريقة ألفا كرونباخ   
 خامسا : تطبيق أداتا البحث ) التطبيق النهائي(

قةةام الباحةةث بتطبيةةق أداتةةا البحةةث المسةةتعملة فةةي البحةةث بنفسةةه علةةى العينةةة البالغةةة        
وانتهةةةةةى بتةةةةةاري   18/2/2020( مرشةةةةةد ومرشةةةةةدة تربويةةةةةة،  إذ بةةةةةدأ بةةةةةالتطبيق بتةةةةةاري  72)

وتمةت إجابةةة المرشةدين التربةةويين عةن فقةةرات االختبةار ضةةمن الةزمن المحةةدد  27/2/2020
 ( دقيقة بعد قراءة المرشدين التربويين لتعليمات االختبار.50ب )

 تصحيح مقياس الكفاءة الذاتية:
يعةةد المقيةةاس نوعةةا مةةن التقريةةر الةةذاتي حيةةث تةةتم االسةةتجابة علةةى فقراتةةه قةةام الباحةةث       

ابات افةراد العينةة علةى فقةرات المقيةاس فةي ضةوء مقيةاس سداسةي تبةدأ بعملية تصحي  استج
  4درجةةةةات(، )موافةةةةق الةةةةى حةةةةد مةةةةا 5درجةةةةات(،)موافق، 6باالسةةةةتجابة االولى)موافةةةةق تمامةةةةا 
درجةة(، )غيةر موافةق تمامةا  2درجةات( ،)غيةر موافةق  3درجات(، )غير موافق الى حد ما 

 ((kim&Park,2000,p8   درجة(، اما الفقرات السلبية تصح  بالعكس،  1
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 :ا: الوسائل اإلحصائيةسادس  
استعملت الوسائل اشحصائية اآلتية لغر  معالجة البيانات وقد تم معالجتها           

  SPSSباستعمال الحقيبة اشحصائية 
، 1999)عو ، Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون  -1

 (.110ص
 نوية معامل االرتباط االختبار التائي لمع-2
 Cronbach Alphaمعادلة الفا كرونباخ   -3
  T-test for One Sampleاالختبار التائي لعينة واحدة  -4
 T-test for two independent samplesاالختبار التائي لعينتين مستقلتين  -5

 الفصل الرابش: عرض النتائج وتفسيرها:
تةي توصةل اليهةا الباحةث، فةي ضةوء أهةداف البحةث يتضمن عرضةا وتفسةيرا للنتةائج ال      

 وفرضياته التي تم وضعها على النحو اآلتي 
   قياس مستوى الكفاءة الذاتية لدى المرشدين التربويين . الهدف االول

لعينة واحدة تةم معالجةة البيانةات االحصةائية وظهةرت  T-testباستخدام ) االختبار التائي( 
( درجةةة 84معنويةةة بةةين المتوسةةط النظةةري للمقيةةاس البةةال  ) النتةةائج وجةةود فةةروق ذات داللةةة

( 71( ودرجةةةة حريةةةة )0.05( درجةةةة داللةةةة )100.541والمتوسةةةط الحسةةةابي للعينةةةة البةةةال  )
يةدل علةى وجةود  الَّةذي(  1لصال  المتوسط الحسابي للعينة، كما موض  في جدول رقم )  

 محافظة نينوى. مستوى جيد للكفاءة الذاتية لدى المرشدين التربويين في

 ( 1الجدول ) 
 نتائج االختبار التائي لقياس مستوى فاعلية الذات للعينة الكلية

المتوسط  العدد
 الحسابي

المتوسط 
 الفرني

االنحراف 
 المعياري

 الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

72 100.5417 84 6.11380 22.958 
1.996 

(0.05()71) 
يوجد فرق دال 

 عام بشكل
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 قياس مستوى التقييم الذاتي لدى المرشدين التربويين . الهدف الثاني :
لعينةةةة واحةةةدة تةةةم معالجةةةة البيانةةةات االحصةةةائية  T-testباسةةةتخدام ) االختبةةةار التةةةائي(     

( 48وظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة معنوية بةين المتوسةط النظةري للمقيةاس البةال  )
( ودرجةةةة حريةةةة 0.05( درجةةةة داللةةةة )64.861عينةةةة البةةةال  )درجةةةة والمتوسةةةط الحسةةةابي لل

يةدل علةى  الَّةذي(  2( لصال  المتوسط الحسةابي للعينةة، كمةا موضة  فةي جةدول رقةم )71)
 وجود مستوى جيد للتقييم الذاتي لدى المرشدين التربويين في محافظة نينوى.

 ( 2الجدول ) 
 ي للعينة الكليةنتائج االختبار التائي لقياس مستوى التقييم الذات

المتوسط  العدد
 الحسابي

المتوسط 
 الفرني

االنحراف 
 المعياري

 الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

72 64.8611 48 9.59211 14.916 
1.996 

(0.05()71) 
يوجد فرق دال 

 بشكل عام

 عينة البحث.ى   التعرف على العالقة بين فاعلية الذات والتقييم الذاتي لدالهدف الثالث

( لقياس حجم Pearson correlationقام الباحث باستخدام معامل االرتباط بيرسون ) 
العالقة االرتباطية بين درجات المرشدين التربويين في الكفاءة الذاتية والتقييم الذاتي، 

  (3وجاءت النتائج كما موض  بالجدول رقم )
 (  3جدول )  

 ييم الذاتي بشكل عامالعالقة بين فاعلية الذات والتق

 معامل االرتباط العدد
مستوى الداللة عند  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة (0.05)
 توجد عالقة دالة 1.996 3.035 341,0 72
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وكما يظهر في الجدول اعالأل ان معامل ارتباط الكفاءة الذاتية مع درجات التقييم        
( وهي قيمة موجبة ودالة احصائيا عند مستوى 0،341الذاتي لدى افراد العينة، بل  ) 

 ( ويمكن القول بدنه توجد عالقة بين الكفاءة الذاتية70( ودرجة حرية )05,0داللة  )
 التقييم الذاتي لدى المرشدين التربويين في محافظة نينوى.و 
 

    الهدف الرابش
ري والتقييم الذاتي تبعا  لمتغيالتعرف على داللة الفرق في العالقة بين الكفاءة الذاتية      

لتحقيق هذا الهدف قام الباحث باستخدام معامل االرتباط  ؛) الجنس، وعدد سنوات الخبرة(
( لقياس حجم العالقة االرتباطية بين في الكفاءة Pearson correlationبيرسون )

( ناثإِ -، حسب متغير الجنس ) ذكورم الذاتي لدى المرشدين التربويينالذاتية والتقيي
، وجاءت )أكثر من عشر سنوات( سنوات فما دون(، 10ومتغير عدد سنوات الخبرة )

  (4النتائج كما موض  بالجدول رقم )
 ( 4الجدول ) 

الفروق في العالقة بين فاعلية الذات والتقييم الذاتي تبعا  للمتغيرات) الجنس, 
 التخصص, مدة التدريس( 

 

 المتغيرات
 

 العدد
معامل 
 االرتباط

قيم المعيارية ال
 لمعامل االرتباط

 مستوى الداللة القيمة الزائية
 الجدولية المحسوبة (0.05عند )

 الجنس
 0.198 0.193 29 ذكور

0.314 
960,1 

(05,0) 

 غير دال
 0.277 0.271 43 ِإناث إحصائيا  

مدة 
 الخدمة

 0.146 0.144 19 فمادون 10
0.473 

 غير دال
 0.282 0.273 53 10أكثر من  إحصائيا  
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عةةدم وجةةود عالقةةة دالةةة بةةين الكفةةاءة الذاتيةةة وتشةةير النتةةائج الظةةاهرة فةةي الجةةدول اعةةالأل الةةى 
اذ بلغةةةت قةةيم معامةةل االرتبةةاط بالنسةةةبة  (ِإنةةاث-والتقيةةيم الةةذاتي تبعةةا لمتغيةةةر الجةةنس )ذكةةور

متغيةر عةدد (، فيما بلغت قةيم معامةل االرتبةاط ل0.271) ناث( وبالنسبة لإلِ 0.193للذكور) 
( بلغةةةةت قةةةةيم االرتبةةةةاط  10( و)أكثةةةةر مةةةةن سةةةةنوات0.144فمةةةةا دون( ) 10سةةةةنوات الخبةةةةرة )

، ويعةزو الباحةث ذلةك الةى (05،0وجميعها قيم غير دالة احصائيا عند مسةتوى ) (0.273)
يتلقةةةةون نفةةةةس التةةةةدريب والةةةةدورات والبةةةةرامج  نةةةةاثان المرشةةةةدين التربةةةةويين مةةةةن الةةةةذكور واشِ 

، ودراسةة  2016(، ودراسةة العكيلةي والمةالكي 2013دراسةة زاحةوق ) االرشادية، واتفقت مع
وان برنةةةامج بنةةةاء القةةةدرات فةةةي التعلةةةيم االبتةةةدائي والثةةةانوي   (،2017عطيةةةر، ربيةةةع لطفةةةي)

يهةةةةدف الةةةةى تعزيةةةةز اداء واسةةةةاليب المرشةةةةدين التربةةةةويين فةةةةي  الَّةةةةذيوتحسةةةةين جةةةةودة التعلةةةةيم 
وي التةةي اقرهةةا البرنةةامج فةةي مجةةاالت المعرفةةة المةةدارس وفةةق المعةةايير الجديةةدة لإلرشةةاد التربةة

قةةد شةةمل بشةةكل متسةةاوي جميةةع المرشةةدين التربةةويين للتدهيةةل والمهةةارات والقةةيم واالتجاهةةات، 
والمشةةةاركة بالةةةدورات التطويريةةةة الخاصةةةة بهةةةذا البرنةةةامج  بغةةة  النظةةةر عةةةن عةةةدد سةةةنوات 

 الخدمة أو الجنس.
   االستنتاجات

 تج الباحث ما يدتي  في ضوء نتائج البحث الحالي يستن
يتمتع المرشدين التربويين بمستوى جيد في كل من الكفاءة الذاتية والتقييم الذاتي ،   -1

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بين كل من الكفاءة الذاتية والتقييم الذاتي. فضال  عن
 التوصيات: 

ويين لدعم تطبيق االستفادة من المستوى الجيد للكفاءة الذاتية لدى المرشدين الترب -1
برنامج بناء القدرات في التعليم  في مدارسهم على وفق معايير االرشاد التربوي الجديدة 

 التي اقرها البرنامج
متابعة المشرفين التربويين لعملية التقييم الذاتي التي يجريها المرشدين التربويين بشكل  -2

 تطوير العمل االرشاديتعاوني  وبناء  للتعرف على السلبيات وتجاوز االخطاء و 
اشراك مدراء المدارس بدورات للتعريف بمعايير االرشاد التربوي ومرشرات االداء  -2

 الجيد للمرشد التربوي التي اقرها برنامج بناء القدرات في التعليم .
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 المقترحات:
القيام بدراسة لبناء مقياس للكفاءة الذاتية المهنية للمرشدين التربويين على وفق  -1

 .ات العمل لمعايير التي اقرها برنامج بناء القدرات في التعليم االبتدائي والثانويمرشر 
بناء أداة لتقييم عمل المرشد التربوي خاصة بإدارة المدرسة على وفق المعايير  -  -2

المطلوبة، بشكل منفصل ومختلف عن اداة التقييم الذاتي للمرشد التربوي، اذ يالحظ في 
ستمارة التقييم الذاتي لدى المرشد التربوي هي نفسها لدى المشرف كراس البرنامج بان ا

 .االختصاصي وادارة المدرسة
 المصادر:

(  اشرشاد 2001أبو عباة، صال  بن عبد اهلل ، نيازي، عبد المجيد بن طا ،) .1
 ، مكتبة العبيكان، الريا 1النفسي واالجتماعي ط

هشام السيد محمد  أبو هاشم، ، عبد القادر، فتحي عبد الحميد و ابو .2
(،)البناء العاملي للذكاء في ضوء تصنيف جاردنر وعالقته بكل من 2007)

الكفاءة الذاتية وحل المشكالت والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة(، مجلة 
 كلية التربية بالزقازيق، مصر

(الكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة الدراسات العليا 2017أرنوط، بشرى اسماعيل ) .3
 ،القاهرة1،  50الجامعات الحكومية العربية مجلة االرشاد النفسي، العدد ب

(.االرشاد التربوي مفهومه، ماهيته ، 2003االسدي، سعيد وابراهيم، عبد الحميد) .4
 خصائصه. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

المرشد في جامعة  -، )الكفاءة الذاتية لدى التدريسي2013أياد محمد يحيى ، .5
 صل( مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية، العدد الثالث )ايلول(المو 

(  تقييم الطالب التجميعي والتكويني، ترجمة محمد 1983بلوم، بنيامين واخرون ) .6
 امين المفتي، مصر، القاهرة.

(  الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من 2007الجاسر، البندري عبد الرحمن محمد، ) .7
دراك ا لقبول والرف  الوالدي لدى عينة من طالب وطالبات فاعلية الذات واف

 جامعة ام القرى، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام القري، مكة المكرمة.
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،  المرسسة العربية 1(  التقويم الذاتي في التربية، ط2006خليل، محمد حا  )  .8
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 (1ملحق )

 اسماء السادة الخبراء حسب االلقاب العلمية والحروف الهجائية

اللقب  ت
 العلمي

 مكان العمل االختصاص األسم

أحمد جوهر محمد  أ.د. 1
 أمين

علم النفس 
 التربوي

 كلية التربية/جامعة الموصل

 النفس علم أسامة حامد محمد أ.د. 2
 التربوي

 الموصل جامعة/التربية كلية

سمير يونس  أ.د. 3
 محمود

 النفس علم
 التربوي

 الموصل جامعة/التربية كلية

 النفس علم قيس محمد علي أ.د. 4
 التربوي

 الموصل جامعة/التربية كلية

فضيلة عرفات  أ.د. 5
 السبعاوي

 النفس علم
 التربوي

 الموصل عةجام/التربية كلية

ونس ياحمد  أ.د. 6
 البجاري

 ارشاد وتوجيه
 الموصل جامعة/التربية كلية

 السالم عبد محمود أ.د. 7
 الحافظ محمد

 النفس علم
 التربوي

 الموصل جامعة/التربية كلية

 

 (  استمارة التقييم الذاتي2ملحق )

 
 ت

 
 المعايير

 
 مرشرات األداء

 ضع درجة تقييم من 
 ئرة( داخل الدا 5 -1)  

 
 
1- 

 
 

أعرف ُاسس 
ومبادئ ااِلرشاد 

 التربوي 

  يعرف بشكل وانح مهام ومساوليات االرشاد
 التربوي

 يعرف سياسات واجراءات حماية الطفل 
 يعرف نظريات وتطبيقات ادارة السلوك وتعديله 
 يعرف تصميم الخطة االرشادية للعمل 
 لديه وعي جيد بثقافة المجتمش 
 ي ومتطلبات يعرف كيف يقدم التوجيه المهن

 سوق العمل
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2- 

 
أعرف اهداف 
 اإلرشاد التربوي

 
 أن يعرف المرشد اهداف االرشاد التربوي 

 

 
 
3- 
 
 
 
 

 
 

أعرف نظريات 
وأساليب اإلرشاد 

 التربوي
 
 
 

  يعرف متطلبات النمو المتوقعة في حياة الطلبة
 في كل مرحلة 

  يعرف طرق االرشاد الفاعلة والمالئمة لعمر
 الطلبة 

 اساليب النبط االيجابي يعرف 
  يعرف الية استخدام اساليب االرشاد الجمعي

 والفردي
  يعرف النظريات العلمية المقبولة لالرشاد

 التربوي

 
 

 

 
4- 
 

 
أعرف منهجية 

جراءات البحث  وا 
العلمي في 

 اإلرشاد التربوي

 
  يعرف استخدام اساليب البحث العلمي وتفسير

 النتائج وتوظيفها.
 ارشادية يعرف بناء برامج 

 

 
 

  
 
5- 

 
 

أعرف طرق 
جمش المعلومات 

 عن الطلبة
 

 
  يعرف وسائل التكنلوجيا الحديثة واهميتها في

 العملية االرشادية
  يعرف استخدام الطرق المالئمة لجمش المعلومات

 والبيانات وتحليلها
 

 

 
 

 
6- 

أعرف النظمة 
والقوانين في 

الماسسة التربوية 
 والمجتمش المحلي

 وانين واالنظمة التربويةيعرف الق 
 يعرف قوانين وانظمة المجتمش المحلي 
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7- 

امتلك القدرة 
على التخطيط 

للعملية 
 اإلرشادية

 يمتلك مهارة التنظيم الجيد وادارة الوقت 
  يستطيش اعداد الخطة االرشادية التطويرية على

 المستوى  الفردي والمدرسي وتنفيذها
 

 

 
8- 

 
استطيش إجراء 

 المقابلة
 اإلرشادية

 يستطيش التخطيط إلجراء المقابلة االرشادية 
 يستطيش القيام بالمقابلة االرشادية بفاعلية 
  يستطيش توظيف نتائج المقابلة االرشادية في حل

 المشكالت

 

 
 
 
 
 
9- 

 
 
 
 
 

أستطيش إدارة 
العملية 

اإلرشادية بشكل 
 متقن

 
  يجيد الية تنظيم السجالت االرشادية وتحديثها

 على سريتهاوالحفاظ 
  يستطيش اعداد التقارير السنوية عن العملية

 االرشادية
 يمتلك مهارة احالة الطالب الى الجهات المختصة 
 يتقن ادارة الجلسة االرشادية 
  يستطيش استخدام طرق ارشادية مالئمة

 الحتياجات الطلبة واعمارهم
  يستطيش اختيار التدخالت المناسبة 
 حل المشكالتيستطيش استخدام دراسة الحالة ل 
 يستطيش استخدام مهارات حل النزاع 
  يستطيش متابعة غيابات الطلبة والحد من تسرب

 الطلبة
 يستطيش تنفيذ برامج االرشاد الجماعي 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
10- 

 
أستطيش استخدام 
مهارات التواصل 

واالتصال 
المتنوعة في 

 اإلرشاد التربوي 

  قادرا على التواصل اللفظي وغير اللفظي مش
 سترشدالم

  قادرا على استخدام قنوات اتصال مختلفة مش
 المسترشد

  قادرا على تحليل المقابلة اإلرشادية وعالم
 المسترشد بها
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11- 

 
 
 

أستطيش إجراء 
عملية التوجيه 
المهني بشكل 

 فعال

  يستطيش مساعدة الطلبة على اختيار المهن التي
 تتالئم مش امكانياتهم وميولهم وقدراتهم

 ساعدة الطلبة على اختيار التخصص يستطيش م
 الدراسي المالئم

  يستطيش استخدام البوسترات والنشرات والسفرات
 العلمية في التوجيه التربوي والمهني

 
 

 
 

 
 

12- 

اشارك في 
الفعاليات 

واالنشطة داخل 
المدرسة 

وخارجها بشكل 
 فعال

 يشارك في تنظيم السفرات التوجيهية والترفيهية 
 لنشطة الالصفيةيشارك في تنظيم ا 
  يشارك بفاعلية في تنظيم اجتماعات مجالس

 االباء والمعلمين
 يشارك في مراسيم رفش العلم 
 يتصل بأولياء امور الطلبة بشكل دوري 

 

 

 
 
 

13- 

 
أستطيش التواصل 

مش الجهات 
 العليا بشكل فعال

  يشارك في الماتمرات التي تقيمها الجهات ذات
 العالقة

 طويرية التي تقيمها يشارك  في الدورات الت
 الجهات ذات العالقة

  تزويد مديرية التربية بالبحوث الميدانية للبيئة
 المدرسية

 

 

 
 
 
 

14- 

 
أستطيش جمش 

وتحليل وتفسير 
البيانات 
 وتقويمها

 جمش وتحليل وتفسير البيانات وتقويمها 
  استعمال البيانات لغرض ونش خطة مناسبة

 للنشاطات والتدخالت
 ت القتراح التحسين والتغيير للطلبةاستخدام البيانا 
  تحديد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ودعنهم

 نفسيا واجتماعيا
 مالحظة وتقييم الطلبة داخل الصف والمدرسة 
 توظيف نتائج التقويم الذاتي لتطوير االداء 
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15- 

 
 
 

التزم بأخالقيات 
 العمل اإلرشادي 

 االلتزام بالعدالة والمساواة 
 بالمونوعية  التزام 
 تقبل الطلبة 
 االلتزام بحماية الطفل 
  االلتزام بالسرية 
 االلتزام باحترام العادات والتقاليد 

 
 

 

 
16- 

 
أقوم بتعزيز القيم 

واالتجاهات 
االيجابية لدى 

 الطلبة

 يعزز القيم واالتجاهات االيجابية لدى الطلبة 
 يامن باالنفتاح وتقبل االفكار المختلفة 
  الرغبة في العمليظهر الحماسة و 
 يشجش استقاللية الطلبة في حل مشكالتهم 
 يامن بالتقييم الذاتي ويلتزم بتوجيهات المشرف 

 

 

 .يرجى مالحظة * تم ادراج ماشرات الداء في استمارة التقييم الذاتي أعاله لغرض التونيح فقط
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Self-efficacy and its relationship to self- estimate according to 

the standards of the capacity building program in education 

for educational counselors in Nineveh Governorate 

waleed Salem  hammock

 

Abstract 

         The current research aims at identifying the relationship 

between self-efficacy and Self- estimate according to the criteria of 

the capacity building program in primary and secondary education 

for educational counselors in Nineveh Governorate, and identifies 

individual differences in both self-efficacy and Self- estimate form 

according to the sex variables (male - female) and experience, The 

sample of the research reached (72) educational counselors, 

distributed on (29) males and (34) females, To achieve the research 

objectives, the researcher used the Kim and Park scale (2000) to 

measure General self-Efficacy , depending on Pandora's theory of 

self-efficacy, and the self-evaluation form scale according to the 

standards of the Capacity Building in Primary and Secondary 

Education. The data was processed using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS),The results of the research showed that the 

counseling enjoyed a high level in both self-efficacy and self- 

estimate, and the research also showed a statistically significant 

correlation between self-efficacy and self- estimate, while the 

results did not show statistically significant differences in the 

relationship between self-efficacy and self- estimate according to 

the variables (Gender, experience.( 

        Keywords: evaluation, statistics, results. 
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