
 فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات املهنية 
  لدى طالبات املرحلة الثانوية

 
 ملياء علي علي عالقي /أ                      د/ أمساء فاروق حممود عفيفي           

 ستري اإلرشاد النفسيماج                                    أستاذ علم النفس املساعد                      
 جامعة جازان  –كلية الرتبية                                  جامعة جازان             –كلية الرتبية         

 
 ملخص البحث

هدف البحث إلى التحقق من فاعلية برنامج إرشاااااااااااافي انتقا م فم  الية مالمه ال اد الللاية لد  
( طالبة بالصاااااااااث اوو  الثانمي ب فار  32 كمنت عياة البحث من ) طالباد اللرحلة الثانمية، ولقد

طالبة(، واللولمعة الضاااب ة  16 عليم جازان،  م  قساايللم إلى مولمعتينا اللولمعة التوريةية )
طااالبااة(، ولقااد  لاات إجراااد اللوااانساااااااااااااااة بين  ااه ماللااا  و م   ةيق م يااا  مالمه الاا اد  16)

عداف الباحثة(  و م التحقق من صااااااااحة الاروا باماااااااات داه  مان الللاية، والةرنامج اإلرشااااااااافي )إ 
ويتام  للةياناد اللسااااتقلة، وارتبار ويلكم ساااامن للةياناد اللر ب ة  ولقد امااااارد نتا ج البحث عن 
فعالية الةرنامج اإلرشاااااااافي ، حيث اشاااااااارد إلى وجمف فرًو فالة إحصاااااااا يا  بين متممااااااا اد ر   

الضااااااب ة فم ال يا  البعدي على م يا  مالمه ال اد الللاية فرجاد افراف اللولمعة التوريةية و 
لد  طالباد اللرحلة الثانمية لصاااااااااااااالت اللولمعة التوريةية    لا اشاااااااااااااارد إلى وجمف فرًو فالة 
إحصااا يا  بين متمماا اد ر   فرجاد افراف اللولمعة التوريةية فم ال يامااين القةلم والبعدي على 

طالباد اللرحلة الثانمية لصااااااااااالت ال يا  البعدي،  لا امااااااااااارد م يا  مالمه ال اد الللاية لد  
الاتا ج عن عده وجمف فرًو فالة إحصاااا يا  بين متممااا اد ر   فرجاد افراف اللولمعة التوريةية 
فم ال يامااااين البعدي والتتبعم على م يا  مالمه ال اد الللاية لد  طالباد اللرحلة الثانمية ملا 

 لةرنامج اإلرشافي يشير إلى امتلرار فعالية ا
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 فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات املهنية 
  لدى طالبات املرحلة الثانوية

 
 د/ أمساء فاروق حممود عفيفي                                 أ/ ملياء علي علي عالقي

 ماجستري اإلرشاد النفسي               أستاذ علم النفس املساعد                                           
 جامعة جازان  –جامعة جازان                                             كلية الرتبية  –كلية الرتبية         

 
 مقدمة البحث:

يعد مالمه ال اد واحدا  من اهم العمامه اللؤثر  فم ملمك اإلنسان و حقيق التمافق الااسم    
اللتغيراد الومهرية التم نالت اهتلاه العديد من الباحثين وذلك للا له  عم لديه، وهم احدواالجتلا

 من اوولى اللحظاد ل ا ه ما  محدف مالمه يةدا فم  كمينمن فور محمري فم حيا  الارف ال ي 
ف ذا امت اع   كمين مالمه ذاد إيوابم اصبت ذا ش صية  تلتع باإليوابية واإلنتاجية حيا ه؛ 

لااعلية فم الحيا ، وعلى الا يض حيالا يّكمن مالمما  ملةيا قد يقمفه ذلك إلى  اإلحسا  بالدونية وا
 ( 139ا 2012به قد يدفعه إلى  محاولة الت لص من الحيا  )ال ااف، 

فالارف يتمصه فم وقت ما من مراحه ال املة اللبكر  إلى  قييم ذا م عاه ب صمص مد  قيلته 
اللالمه ثابتا  نسةيا  فم اعتقافه وإفراكه لعد  ماماد  الية )الشلري والزغةم،  و ااا ه، ثم يظه ه ا

 (  420ا 2014
ويعد مالمه ال اد الللاية احد اشكا  مالمه ال اد وهم من العمامه اللللة التم  سلم فم    

 اقة  حديد الش صية والاواح فم  افة مواالد الحيا ، فتصمر اللرا عن ناسه ي لق الدافع او ال
 (  Biswal , 2016: 56اإليوابية او السلةية لديه والتم  حدف مستم  الاواح او الاشه )
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الدور اوكثر اهلية للتمجيه واإلرشاف الااسم والللام هم  أثيره الاعا  فم  معية ال الب  ويعتةر   
ار الللام اللاام ، بقدرا لم وميمللم واهتلاما لم، وإكسابلم القدر  على حه اللشكالد، وا  اذ القر 

و كمين ا واهاد إيوابية نحم الللن، و شكه ردماد اإلرشاف والتمجيه الللام عاصرا  هاما  وجزا  
ال يتوزا من ردماد اإلرشاف الااسم، فام ظه  شع  االرتصاصاد واعتلافها على  كاملمجيا 

ى  لد  ال الب القدر  معقد   ونظرا للت مراد اللتسارعة فم باية الللن ف نه اصبت مللا ان يال
  (Ozdemir & Hacifaliglu, 2008: 91)على  الية ذوا لم و  مير ملارا لم 

وللتمجيه واإلرشاف الللام ج ور بعيد  فم التاريخ فلا  ان وجد اإلنسان على وجه البسي ة وهم 
لم يماجه ويعانم من صراعاد وازماد وإحباطاد  ر بط بعللية ارتيار الللاة، ومع ذلك فلم ع

ا 2016حديث نسةيا ، ولقد امتد اثر الت مر السريع للعلمه  افة ليشلله ايضا )السااماة وابم امعد، 
13  ) 
ف ن  شكيه  Super وللالمه ال اد الللاية فور مؤثر فم حيا  اوفراف، ووفقا للا يراه ممبر    

، البحرياية، عةد هللا، الللاية )بن صافًمالمه ال اد الللاية يؤثر على جمف  وفعالية القراراد 
 ( 10ا 2015كاظم وملدي، 

  حيث يعد  دنم مستم   ةلمر مالمه ال اد  لا يعتةر مؤشرا لقدر  اوفراف على ا  اذ القرار الللام 
 (;Kang, 2009)  Landine, 2013الللاية مؤشرا للتاةؤ بالترفف فم ا  اذ القرار الللام مستقةال  

ال اد الللاية لد  ال الب إال ان العديد من الدراماد التم  ااولته  وبالرغم من اهلية مالمه     
 ( التم  ااولت2019اد  ه من الشرياين، الصمالحة )قد اولت اهتلاملا لائاد ارر  من قةيه فرام

التربميين و  لك فئة اورصا يين الااسيين  لا فم فرامتم  مالمه ال اد الللاية لد  اللشرفين
 ( بيالا لم  حظ فئة ال الب باالهتلاه الكافم من الباحثين  2018بير، ،الز 2011)الشرفا، 

يابغم لصغار السن  هويدرك اللرشدون ال ين يتةامن اللاظمر الالا م فم اإلرشاف الللام ان   
التعمف على مولمعة من ال ةراد التم  عزز لديلم اال واهاد واللعتقداد والللاراد اومامية، 
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 اذ القراراد الللاية، واكتشاف ال اد والعالم، و شكيه حيا لم الللاية فيلا لتصمر اللستقةه وا 
بعد، فل ه اال واهاد والللاراد اومامية  لثه اوبعاف الومهرية للتمافق الللام إلى   جان   منلا 

 ,Hartung & Vondracek Porfelis)عاصرا  اماميا  فم نظرياد الةااا الللام و  ةيقا لا 
2008)  

و عد اللرحلة الثانمية إحد  اللراحه التعليلية اللامة حيث يعقةلا مرحلة انتقالية جديد  لد      
ال الب؛ ملا يحتم عليلم ارتيار الت صص اللاام  لليمللم الش صية، وا  اذ القرار الللام 

 ( 3ا 2011اللاام  بااا  على فلللم ل وا لم وقدرا لم )ال رعان، 
اف حاجة لل دماد اإلرشافية، وباإلضافة إلى  عرضه للتغيراد الاسيملمجية فاللراهق اكثر اوفر     

واللرممنية وما   را عليه من مشكالد قد  عًم  مافقه الدرامم، إال ان العديد من الدراماد من 
 (Kochung & Migunde, 2011)(، و مشاج وميومند 2015، ، طام  وجمرجقةيه )اللسعمف

قلق اللراهق هم مستقةله الدرامم والللام الر باطه المثيق بحاجته إلى   قد اشارد إلى ان اكثر ما ي
   حقيق ذا ه و شكيه هميته 

ويعد اإلرشاف االنتقا م اكثر اال واهاد الااسية رواجا فم اإلرشاف اللعاصر، حيث انه ق ع     
، وذلك ونه شمطا  ةيرا فم   مره وحشد الباحثين الااسانيين اللعاصرين فم شتى انحاا العالم

ا واه إرشافي يسير نحم  كامه علم الااس بوليع فروعه ونظريا ه،  لا يتليز باعاليته و أثيره 
حيث يلدف إلى   مير الش صية و غيير السلمك إلى اوفضه من   (764ا 2019)الحليري ،

 (226ا 2014حيث اإليوابية، اللا  ية، الااعلية؛ لتحقيق التمافق الويد  )مااري ،
فم ضما ما مةق ومع ندر  الةرامج اإلرشافية التم  لدف إلى  الية مالمه ال اد الللاية لد  و    

إلى ضرور   صليم برنامج إرشافي انتقا م لتالية اللامة طالباد اللرحلة الثانمية  ةرز الحاجة 
 مالمه ال اد الللاية 
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 مشكلة البحث:  
لاية مرحلة التعليم الثانمي مشكلة ارتيار نمع يماجه ال لبة فم نلاية اللرحلة اومامية ون     

التعليم ال ي ممف يتر   عليه ارتيارهم لدرامتلم الللاية واوكافيلية ومن ثم التحاقلم بللاة معياة، 
وبدوره يلتم اإلرشاف بلساعد  ال لبة فم الت  يط اللستقةلم وا  اذ القراراد اللتعلقة باالرتيار 

ن رال   زويدهم بلعلمماد  افية عن ميمللم الللاية التم  مافق قدرا لم اللاام  ل وا لم الللاية، م
 ( 87ا 2015وميمللم ورغبا لم )اللسعمف وآررون 

إلى ان هااك اعتباراد مللة فم صياغة الةرامج اإلرشافية  (Smith, 2008) ويشير مليث    
ك الةرامج ومن بين  لك فم عللية التمجيه الااسم والللام والتم ال يراعيلا م تصم إعداف  ل

االعتباراد االهتلاه بالعله على  حسين فلم الارف ل ا ه، حيث  ةرز اهلية فلم الارف لسلا ه 
الش صية وما لديه من اهداف و  لعاد ومشاعر فم زياف  قدر ه على العله والتكيف و حديد 

ةاى ه ه االرتياراد على افضه االرتياراد واكثرها مال لة له من بين الةدا ه اللتاحة لديه حيث  
 & Kochung)وعم الارف ب ا ه وبالعالم اللحيط به  وفم ه ا الصدف يشير  مشاج وميومند 

Migunde, 2011)  إلى العمامه اللؤثر  فم االرتيار الللام ل لبة اللدار  الثانمية حيث يشيرا
لت فم  حقيق بعض اهدافلا إلى ان برامج اإلرشاف الااسم القا لة على  حقيق ال اد الللاية قد امل

فم  حديد ال ياراد الللاية و حسين ال لمح لديلم، ولكن بعض ه ه الةرامج ال  راعم الارًو 
الارفية بين م تلث فئاد ال الب راصة وان فئة طالب اللدار  الثانمية يتسلمن بكثر  ميمللم 

 الالم الللام اكثر من اإلناث و ااود قدرا لم  لا اشارا إلى ان ال الب ال  مر لديلم القدر  على 
 وفم ضما ما مةق  تحدف مشكلة البحث الحالم فم محاولة اإلجابة عن السؤا  الر يس التالما 
 ما فاعلية برنامج إرشادي انتقائي في تنمية مفهوم الذات المهنية لدى طالبات المرحلة الثانوية؟
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  ينبثق من التساؤل الرئيس للبحث عدة تساؤالت فرعية وهي:
هه  مجد فرًو فالة إحصاااااااااااااااا يا  بين متمماااااااااااااا اد ر   فرجاد افراف اللولمعة التوريةية   1

والضااااااااااااااااب اة فم ال ياا  البعادي على م ياا  مالمه الا اد الللاياة لاد  طاالبااد اللرحلة 
 الثانمية؟

هه  مجد فرًو فالة إحصاااااااااا يا  بين متممااااااااا اد ر   فرجاد افراف اللولمعة التوريةية فم   2
  لبعدي على م يا  مالمه ال اد الللاية لد  طالباد اللرحلة الثانمية؟ال يامين القةلم وا

  هه  مجد فرًو فالة إحصا يا  بين متمم اد ر   فرجاد افراف اللولمعة التوريةية فم 3 .3
 ال يامين البعدي والتتبعم على م يا  مالمه ال اد الللاية لد  طالباد اللرحلة الثانمية؟

 أهداف البحث:
 :حالم إلىيلدف البحث ال

 بااا برنامج إرشافي انتقا م لتالية مالمه ال اد الللاية لد  طالباد اللرحلة الثانمية  -1
التحقق من فاعلية الةرنامج اإلرشاااااااااااافي االنتقا م فم  الية مالمه ال اد الللاية لد  طالباد  -2

 اللرحلة الثانمية 
ال اد الللاية لد  طالباد اللرحلة  التحقق من بقاا اثر الةرنامج اإلرشاااااااااافي فم  الية مالمه -3

 الثانمية بعد فتر  اللتابعة 
 أهمية البحث:        

 األهمية النظرية: -أ
 ابع اهلية البحث من اهلية اللتغيراد التم يتااوللا ولكمنه محاولة إلضااااااافة نتا ج جديد   (1

   مالمه ال اد الللاية للتراكم العللم واللعرفم للتغير



 م
 

 

 

 
 ) 319) 

 ملهنية فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات ا
 

 2022 يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

فم طالباد اللرحة الثانمية والتم  عد من اهم اللراحه العلرية التم   ااو  فئة هامة  تلثه (2
يلر بلا اإلنساااان حيث يساااعى فيلا إلى  شاااكيه اللمية الللاية، ويتعين عليه ا  اذ قراراد 

 صا بة فيلا يتعلق باللستقةه اوكافيلم والللام 
لية فم موا  يلكن ان يكمن البحث الحالم نما  إلجراا مزيدا  من الدراماااااااااااااااد اللسااااااااااااااتقة (3

  اإلرشاف الااسم حم   الية مالمه ال اد الللاية 
 األهمية التطبيقية: -ب
إعداف م يا  مالمه ال اد الللاية لد  طالباد اللرحلة الثانمية، حيث يلكن االماااااااااااتااف  ماه  -1

 فم البحمث اللستقةلية 
لايااة لااد  طااالباااد  قااديم برنااامج إرشاااااااااااااااافي انتقااا م يلكن من راللااه  اليااة مالمه الاا اد الل -2

 اللرحلة الثانمية 
يلكن ان  ساااااالم نتا ج ه ا البحث فم زياف  اهتلاه اللساااااائملين من واضااااااعم ال  ط والةرامج  - 4

التربمية بتصااااااااااليم الةرامج اإلرشااااااااااافية لتالية مالمه ال اد الللاية وب اصااااااااااة فم اللرحلة الثانمية 
 ق الااسم واالجتلاعم لتحقيق مستم  اعلى من اوفاا اوكافيلم و حسين التماف

 مصطلحات البحث:
 Counselling Program Eclecticالبرنامج اإلرشادي االنتقائي 

الةرنامج ال ي مااااااااااايتم   ةيقه فم البحث الحالم هما برنامج انتقا م يساااااااااااتاد إلى عدف من الااياد 
التكاملية  ( االنتقا ية5ا 2002واومااالي  التم  اتلم لاظرياد إرشااافية متعدف  ولقد عرف عزب )

Integrative Eclecticism   ، بأنلا ماظممة ذاد طابع متسق من الااياد اإلرشافية والعالجية
 اتلم فيلا  ه فاية إلى نظرية عالجية راصااااة بلا ، إال ان انتقاا ه ه الااياد يتم بشااااكه  كاملم 

انتقاا ، بحيث  سااالم  ه مالا فم عالج جان  من جمان  اضااا راب شااا صاااية اللساااترشاااد ، ويتم 
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ه ه الااياد لتشااكه ماظممة  كاملية بالرجمع إلى  شاا يص فقيق لحالة اللسااترشااد ، لتحديد افضااه 
 الااياد ومد  مالامتلا لل  ة العالجية ، ول ةيعة االض راب واللشكلة السلم ية 

 -Concept Vocational Selfمفهوم الذات المهنية 
يدرك فيلا اوفراف ا واها لم الللاية، وقيللم،  يشااااااااااااااير مالمه ال اد الللاية إلى الدرجة التم    

  (10ا 2015واحتياجا لم، وقدرا لم بشكه واضت )بن صافً وآررون، 
ويعرف إجرا يا  بأنها إفراك ال البة للا لديلا من قدراد، وميم ، وامااااااااااااااتعدافاد، ومعارف      

هللا ه ا اإلفراك ورةراد وماااالاد شاااا صااااية  اعكس من رال  وصااااالا ل ا لا و عةيرها عالا، ويؤ 
ال  اذ القرار الللام مسااااااااااتقةال   ومن رال  ه ا التعريف يتحدف مالمه ال اد الللاية   فم ثالثة 

 ابعاف وهما            
 ا ويشاااااااااااير إلى إفراك ال البة للللن التم  اامااااااااااا  ما لديلا من اماااااااااااتعدافاد البعد المعرفي

 وقدراد 
 ا لا الش صية ورصا صلا الااسية ا ويشير إلى إفراك ال البة لسلالبعد الشخصي 
 ا ويشااااااااااااااير إلى وعم ال البة ب يم اللوتلع وثقافته، وقدر لا على التااعه البعد االجتماعي

 الةااا وإقامة عالقاد إيوابية مع اللحي ين بلا 
ويقا  مالمه ال اد الللاية إجرا يا بالدرجة الكلية التم  حصااااااااااااااه عليلا ال البة فم م يا       

 الللاية )إعداف الباحثتين( اللست ده فم البحث الحالم  مالمه ال اد
 -اإلطار النظري: 

  Eclectic Counsellingأوال: اإلرشاد االنتقائي 
يعد الزارو  او  من امااات ده مصااا لت االنتقا ية، حيث ار أ  ان العالج السااالم م ال يابغم     

ية مشاااااتقة من اي نساااااق عالجم ان يقتصااااار على نظرية التعلم فحسااااا ، به عليه ان ياتقم اية فا
 ( 19ا 2005ل دمة اللمقث العالجم )عيد، 
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ويعتلد اإلرشااااف االنتقا م على العديد من الاظرياد التم  شاااكه فم مولللا اال واه االنتقا م      
ال ي يؤفي إلى  كامه علم الااس  اظرية ثمرن االرتيارية، والاظرية متعدف  الممااااااااااااااا ه، ونظرية 

 ( 23ا 2015المظيفية  )اللارجم، هارد االنتقا ية 
( بااأنااه ارتيااار مولمعااة من الااياااد واالمااااااااااااااترا يوياااد 400ا 2019ولقااد عرفااه اللوااالم )    

اللساااااااااااتلد  من عدف من نظرياد اإلرشااااااااااااف الااسااااااااااام )اللعرفية واالجتلاعية والعقالنية واالناعالية 
 ورصا ص الائة اللستلدفة  السلم ية، وال اد، ونظرية اإلرشاف بالماقع لةااا جلساد  تاام  

ومن ثم   فاإلرشاااااف االنتقا م ا واه إرشااااافي يشااااله مولمعة من الاظرياد اإلرشااااافية التم  تساااام 
بالتاامااااااق والتكامه فيلا بيالا بحيث يلكالا التعامه مع  ه فرف باعتباره  ا ن فريد فم ذا ه له من 

بالتعقد والتشابك فيلا بيالا، ومن السلاد وال صا ص ما يليزه عن االررين و تسم جمان  ملم ه 
الصااااااااااااااع  ان يتم التعامه مع مشااااااااااااااكال ه وفق نظر  احافية الوان  او نظرية بعيالا اعتقافا انلا 

 اوفضه 
 المبادئ الرئيسية لإلرشاد االنتقائي:

 ( إلى عدف من اللبافئ التم ير كز عليلا االرشاف االنتقا م ومالاا357ا 2020اشار ال ملم )   
الوة االنتقا ية  قمه على امااااااااا  االرتالف بين اوفراف والتامع فم الشاااااااارو  اللحي ة بلم ان اللع

والاظر إلى  ه شاااااا ص فم  ارفه من حيث  كمنه، وماااااالم ه، وحالة اضاااااا رابه   لا يلكن الربط 
والدمج بين الااياد واالماااااااااااترا يوياد اإلرشاااااااااااافية اللتامعة وفمولا فم ماظممة جديد  متااماااااااااااقة 

تضاالن اال واه االنتقا م اماات داه نظريتين إرشااافيتين او اكثر على ان يكمن اللرشااد ومتكاملة  وي
 الااسم مللا بتلك الاظرياد ومتقاا المت داملا 

 أهداف اإلرشاد االنتقائي:
يسعى اإلرشاف االنتقا م إلى  حقيق عدف من اوهداف ذاد التأثير اإليوابم فم جليع جمان      

 الش صية اإلنسانية
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 (  لك اوهداف على الاحم التالما392ا 1994لقد اوضت الشااوي )و     
  غيير السلمك إلى ملمك إيوابم فاعه -
  غيير اللشاعر إلى مشاعر إيوابية  -
  غيير اوحاميس السلةية إلى إيوابية -
  غيير الصمر العقلية السلةية لل اد إلى صمر إيوابية  -

   ما  ية  غيير الومان  اللعرفية غير اللا  ية إلى جمان
  صحيت اوفكار ال اطئة -
 إكساب اللسترشد الللار  فم  كمين عالقاد اجتلاعية طيبة -
 اللساعد  فم  حسين الومان  الةيملمجية  -

 مراحل اإلرشاد االنتقائي:
 ( اللراحه الر يسية لإلرشاف االنتقا م فيلا يلما25ا 2015يل ص اللارجم )

 رشافيةمرحلة اكتشاف اللشكلة و كمين العالقة اإل -1
  عريف اللشكلة و حديد جمانةلا اللتعدف   -2
  حديد الةدا ه ومساعد  اللسترشد فم ارتيار ما يراه ماامبا  -3
مرحلااة الت  يط ويتم فيلااا إعااداف ر ااة إرشااااااااااااااااافيااة قااابلااة للتااياا  على ان  كمن مقاعااة  -4

 لللسترشد 
اإلرشاااافية ويقمه مرحلة العله وااللتزاها وفيلا يلتزه اللساااترشاااد بالتااي  الماقعم لل  ماد  -5

 اللرشد بتشويعه وإقااعه بأهليتلا من رال  فاياد إرشافية فعالة 
مرحلااة التقييم والتغاا يااة الراجعااةا وفيلااا  تم اللراجعااة والتقييم للااا  حقق من اهااداف اثااااا  -6

 العللية اإلرشافية، و ل يص اللسترشد للتقده ال ي طرا بااا على ما قاه به 
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 Self-Concept Vocationalا نيةثانيا: مفهوم الذات المه
يعرف مالمه الا اد على اناه فكر  الارف عن ناساااااااااااااااه وعن ارررين والتم  تةلمر عةر مراحه     

 ( 285ا 2015حيا ه، متأثر  بعمامه ناسية فارلية ورارجية )السرفي والدابت، 
 ين بالارف ويتساام بعد  رصااا ص مالاا انه مالمه مكتساا ، حيث  ؤفي  مقعاد اوفراف اللحي    

ورفوف افعاللم نحمه وراصااااااااااة اوحكاه التقميلية التم يصاااااااااادرونلا عليه فور ا مللا فم بااا ماا يم 
ا للا، وهم مالمه ماظم  ويقصاااد به إفراك  معياة عن ذا ه  مجه و  بع  صااارفا ه ب ابع راص  بع 

اف لااا و اظيللااا، الارف لاا ا ااه من رال  ال ةراد اللتامعااة التم  زوفه باااللعلمماااد التم يقمه باا عاا
حيث يصااااااااايغلا ويصااااااااااالا وفق ثقافته ال اصاااااااااة   لا ا نه مالمه نلا م   مري ومع  زايد العلر 

 ( 40-39ا 2018وال ةر  يصبت اكثر  ليز ا  )عامر واللصري، 
 Simons,j Capio.et)ويعرف مالمه ال اد ايضا بأنه اللولمع الكلم إلفراكاد الارف ل ا ه     

al 2012: 874)، 
 لا انه مالمه افتراضاااام شااااامه يتضاااالن مولمع ارراا واوفكار واللشاااااعر واال واهاد التم      

يكمنلا الارف عن ناساااااااه والتم  عةر عن رصاااااااا ص جسااااااالية وعقلية واجتلاعية و شاااااااله معتقدا ه 
(  ومالمه الاا اد  كمين معرفم 352ا 2013وقيلااه ورةرا ااه وطلمحااا ااه اللسااااااااااااااتقةليااة )ال ااااف، 

در اد الشااااعمرية والتقييلاد ال اصااااة لل اد يصاااايغه الارف  تعريف ناساااام ل ا ه، ماظم ومتعلم للل
ويتكمن من افكار الارف ال ا ية اللتساااااقة واللحدف  اوبعاف عن العااصااااار الل تلاة لكيامنته الدارلية 

 ( 145ا 2014وال ارجية الل تلاة )معالم، 
ه مولمعة من اللعتقداد ال ا ية ( مالمه ال اد الللاية على ان28ا 2018ويعرف ربابعة )    

حم  الصااااااد ذاد الصاااالة ملايا ، ويشااااله افكارا  حم  ال صااااا ص الشاااا صااااية، والقدراد، وانماع 
 المظا ث التم من شأنلا ان  كمن مرضية، وهم عااصر امامية للالمه ال اد الللاية 
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تكاك بالةيئة ويتأثر ومن ثم ف ن الارف يكتساااااااااااا  مالمه ال اد الللاية من رال  التااعه واالح     
بالعمامه ال ا ية والعمامه االجتلاعية اللحي ة به،  لا انه يت مر عةر اللراحه العلرية الل تلاة، 

 فلالمه ال اد الللاية لد  الارف فم مرحلة ال املة ي تلث علا فم مرحلة اللراهقة 
 م ملام واضاااات اكثر قدر  كلا ان له اهلية واضااااحة فم حيا  الارف، فاوفراف ال ين لديلم مالمه ذا

على إجراا  عااديالد ذا يااة، حيااث يقمممن بتعااديااه ا واااهلم الاا ا م لتلةيااة مت لباااد  غيير اوفوار 
 , Wikansariواللساااااااااااااؤولياد المظيفية والبحث عن وظا ث اكثر مالامة للالمه ال اد لديلم )

2017 ) 
لللاية يلتلكمن القدر  على  حقيق  لا ان اوفراف ال ين يلتلكمن مالمما  واضااااااااااااااحا  ل وا لم ا     

التمافق الااسم والللام، حيث بامت اعتلم  مجيه ذوا لم المتيااا مت لباد افوار العله اللتغير ، 
واللسااااااااؤولياد اللتعدف ، إلى جان  قدر لم على البحث عن ملن اكثر انسااااااااواما  مع مالمه ال اد 

 ( 9ا 2015لديلم )بن صافً وآررون، 
 لمفهوم الذات المهنية: النظريات المفسرة

 '  Rogers' Self Theory نظرية الذات لكارل روجرز:
 عد ال اد نما  لاظرية روجرز فم الشاااااا صااااااية، حيث اشااااااار إلى ان مالمه ال اد يالم نتيوة     

لتااأثيراد العالقاااد االجتلاااعيااة اللبكر  و ت مر ماااا يم الاا اد ببطا نتيوااة لتااااعااه اوطاااا  مع 
بلم، ومن ثم يدر من السلاد السلةية واإليوابية ال اصة بلم وبارررين و اشأ  ارررين وما يحيط

الحاجة إلى التقدير اإليوابم من ارررين لتحقيق الشاااااااااااااعمر بالرضاااااااااااااا  ونتيوة ل لك يأ م التقدير 
اإليوابم بشااااااااااااااكه  دريوم من فاره الارف اكثر من إ يانه من ارررين، وهم حالة ي لق عليلا 

ا للارف  واه روجرز  قدير ال  اد اإليوابم، وعلى الا يض من ذلك يعد  قدير ال اد السااااااااااالةم فافع 
 ( 63-62ا 2018االنحرافاد السلم ية او االض راباد الااسية )عامر واللصري، 
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ويولع الكتاب والباحثمن على ان احد اوهداف الر يساااة لإلرشااااف العالجم هم  الية مالمه واقعم 
ماااااما التمافق هم نتيوة الاشاااااه فم  الية مثه ه ا اللالمه الماقعم لل اد، حيث ان معظم حاالد 

ورمااااااااااااام ال  ط التم  تالاه معه، وفم موا  اإلرشااااااااااااااف الللام يعتقد الباحثمن ان المعم بلالمه 
ال اد الللام يعتةر عاصاااااااااااااارا  هاما  فم المعم بال اد فالارف مثال  يو  ان يتصاااااااااااااامر ملاة مثه 

 ( 101-100ا 2005قةه ان ي تارها ملاة ل ا ه  )زهران، التدريس على انلا ماامبة ل ا ه 
وفم ضما نظرية ال اد لروجرز  تضت ما ية مالمه ال اد الللاية باعتباره واحدا من اشكا      

مالمه ال اد ال ي اعتةره روجرز عامال مؤثرا فم  كمين و الية شااااااااااعمر الارف ووعيه ب ا ه وإفراكه 
ك الصاااااااااااحيت ل ةيعة ال اد وما يكتاالا من مااااااااااالاد معرفية الصاااااااااااحيت للا بحيث يعد ه ا اإلفرا

 ووجدانية وش صية اما  لةااا الش صية السمية القافر  على  حقيق التمافق الااسم واالجتلاعم   
 Super Theoryنظرية سوبر 

لقد عرف ماااااامبر مالمه ال اد  انعكا  لتحقيق ما يتصاااااامره الارف عن ناسااااااه وافكاره التم يقّمه    
وي مرها،  لا يواهد الارف من اجه  حقيق مالممه عن ذا ه بارتياره الدرم  فم ملاة  بلا ذا ه

 ساااااالت له ان يعةر عن ناسااااااه من رالللا، وعادما يكمن مالمه ال اد  الشاااااا صاااااام ماسااااااولا مع 
مالمه ال اد الللام ف ن اوفراف يصبحمن اكثر رضا عن علللم، و ّكمن مالمه ال اد يت ل  من 

لى ناساااااه على اماااااا  انه فرف متليز، وفم ناس المقت يعم التشاااااابه بياه الشااااا ص ان يتعرف ع
وبين ارررين، ورغم ه ا التليز فاإلنساااان اللتكيف يساااتلر فم عللية بااا مالمه ال اد من رال  
    ال ةراد ، و ةدا عللية  كمين مالمه ال اد بتليز ال اد وهم جزا من بحث الشااااااا ص عن هميته 

تسااااااااااااااع التلييز بين ال اد وارررين ويصاااااااااااااابت الارف واعيا  لللليزاد العقلية وفم مرحلة اللراهقة ي
 ( 90-89ا 2010والوسلية، وه ا المعم يقمفه إلى قراراد راصة بالتعليم والعله  )ابم زعيزع، 

ولقد  أثرد نظرية ماااااااااااامبر بدرجة  ةير  بكه من نظرية  ال اد التم  مضاااااااااااات ان الارف يعكس     
    ذا ه و قييم فكر ه عن ذا ه، و أثرد   لك باظرية الالم الااسااام التم  اهتلاما ه عن طريق وصاااث
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 ؤ د ان الارف يلر بعده مراحه وهما مراحه الالم فم حيا  اإلنساااااااااااااان التم  ةدا ما  المالف  وحتى 
مااااة وهم  24-15مااااة و تليز بالم مالمه ال اد، يليلا مرحلة االماااتكشااااف من علر  14مااان 

مااااة و تليز باكتسااااب الللاراد اومااااماااية  40-25ثم مرحلة التأمااايس من   تليز بارتيار ال اد،
مااااااااااااة وهاا يحاو  الارف  64-41و حساااااااااااين واقع الارف الللام، ومرحلة التالية واالماااااااااااتلرار من 
مااااااة فلا فًم وفيلا  ضاااااعث  65اللحافظة على ما حققه من الللاة، واريرا  مرحلة االنحدار من 

 ( 142ا 2011نشاطاد العله   )الداهري،القدراد العقلية فم و تغير 
الشاا صااية الر يسااية التم  ااولت ممضاامع ا  اذ القرار الللام ل ما   Super لا يعتةر ماامبر    

مراحه العلر، وقد باى نظريته على امااااااااماااااااين هلاا مااااااايكملمجية الارًو الارفية التم  شاااااااير إلى 
مه ال اد الللاية لد  الارف، اي الصاااامر  التم التلايز القا م بين اوفراف نتيوة الالم والت مر  ومال

يكمنلا الارف فم ذا ه على اعتبار ان مالمه ال اد يت مر بااا  على مالحظاد اوطاا  واالقتداا 
 ( 22ا 2016بالكبار اللا رطين بالعله )السااماة، 

اللرحلة  ووفقا لتلك الاظرية ف نه يلكن  عديه إفراكاد اللسااااااااااترشاااااااااادين حم  ذوا لم فم إطار     
الالا ية وال ةراد الحيا ية التم يلرون بلا، حيث يتأثر مالمه ال اد لديلم باالمتعدافاد والسلاد 

 الش صية و  لك بالظروف االجتلاعية والةيئية اللحي ة بلم 
 دراسات وحبوث سابقة:

م ( إلى التعرف على اثر برنامج إرشاااف جلعم ملام  ربمي ف2018هدفت فرامااة الدهامشااة )    
( من 30 حساااين ملار  االرتيار الللام و  مر مالمه ال اد الللاية  و كمنت عياة الدراماااة من )

طالب الصاااااث العاشااااار ال  مر فم اللدار  الحكممية للةاين  م  قسااااايللم إلى مولمعتين  وريةية 
وضاااااااااااب ة  اشااااااااااتللت افواد الدرامااااااااااة على م يا  ملار  االرتيار الللام وم يا  مالمه ال اد 

ية   ولقد اشااااااارد الاتا ج إلى وجمف فرًو فالة إحصااااااا يا  بين متمماااااا اد فرجاد اللولمعة الللا
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التوريةية للدرجة الكلية على م يا  مالمه ال اد الللاية فم االرتبار البعدي لصاااااااااالت اللولمعة 
 التوريةية 

د ( إلى الكشاااث عن فعالية برنامج إرشااااف جلعم ملام يساااتا2018 لا هدفت فراماااة شااالةم )    
إلى اال واه االنتقا م فم  حساااين االرتيار الللام لد  طالب الصاااث العاشااار بلحافظة طملكره، 

طالبا  م  مزيعلم عشااما يا إلى مولمعتين ضاااب ة  40ولقد اجريت الدرامااة على عياة  كمنت من 
 وارر   وريةية

لصااااااااااالت واظلرد الاتا ج وجمف فرًو ذاد فاللة إحصااااااااااا ية بين ر   اعضاااااااااااا اللولمعتين     
اللولمعااة التوريةيااة على م يااا  االرتيااار الللام فم ال يااا  البعاادي ملااا يشااااااااااااااير إلى فعاااليااة 

 الةرنامج اإلرشافي 
( العالقة بين مالمه ال اد والاضااااااااااااج Zahra&Malik,2018و ااولت فراماااااااااااااة زهر  ومالك )    

مالمه الااا اد الللام لاااد  طالب اللااادار  الثاااانمياااة  والارًو بين الااا  مر واالنااااث فم  اااه من 
( من طلبة اللرحلة الثانمية بباكسااااااااااتان  62والاضااااااااااج الللام   ولقد  كمنت عياة الدرامااااااااااة من )

اشاااارد الاتا ج إلى   و اشاااتللت افواد الدراماااة على م يا  مالمه ال اد وم يا  الاضاااج الللام  
فرًو بين وجمف عالقة ار باطية ذاد فاللة إحصاااااااا ية بين مالمه ال اد والاضاااااااج الللام، ووجمف 

  ال  مر واإلناث فم  ه من مالمه ال اد والاضج الللام لصالت اإلناث 
( فاعلية الللث الللام اللحمماااااااا  فم  الية التحصاااااااايه 2018فرامااااااااة الشاااااااايبانية )و ااولت     

وال لمح واال واه الللام لد  طالباد الصاااث العاشااار بسااال اة علان، وقد طبقت الباحثة برناموا 
حصاايليا وم يامااين للسااتم  ال لمح واال واه الللام، على مولمعتين؛ ضاااب ة محمماابا وارتبارا  

( طالبة بالصث العاشر، وقد اظلرد الاتا جا وجمف فرًو بين متمم م 50و وريةية مكمنة من )
فرجاد طالباد اللولمعة التوريةية والضاااااب ة فم الت ةيق البعدي فم متغيراد الدرامااااة لصااااالت 

 لتوريةيةاللولمعة ا
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( إلى التعرف على فور اللرشااااااااااااااد فم Mcgivern , 2018 لا هدفت فرامااااااااااااااة ماكويارن )    
مساااااعد  طالب اللرحلة الثانمية فم  ارتيار التعليم الوامعم اللااماااا    كمنت عياة الدرامااااة من 

( من اللرشاااادين الللاين لللرحلة الثانمية   لثه مالج الدرامااااة فم اللالج المصااااام  اشااااارد 12)
ة إلى وجمف فور فعا  لللرشد الللام فم مساعد  طالب اللرحلة الثانمية على ارتيار نتا ج الدرام

 التعليم الوامعم اللاام  
( العمامه اللؤثر  على االرتيار Kaneez & Medha, 2018و ااولت فرامااة  انيز وميدا )     

اشااااااتللت  ( طالبا  400الللام ل لبة الصااااااث العاشاااااار بلمريشاااااايم  و كمنت عياة الدرامااااااة من )
افواد الدراماااااااة على اماااااااتةيان االرتيار الللام  واشاااااااارد الاتا ج إلى   وجمف  أثير للمالدين على 
االرتيار الللام لد  افراف عياة الدرامااااااااااااااة، واشااااااااااااااارد   لك إلى جمف  أثير للتمجيه الللام على 

     ارتيارهم للللن 
تاد إلى نظرية همالند فم  حسااين ( فاعلية برنامج إرشااافي مساا2017و ااولت فرامااة الكمشااة )    

، ولقد  كمنت عياة الدرامة من مف  الحيا  لد  طالب الصث العاشرملار  ا  اذ القرار الللام وج
( طالبا بالصااااااااث العاشاااااااار  مزعما عشااااااااما يا مااصاااااااااة إلى مولمعتين ) وريةية وضاااااااااب ة(، 30)

لحيا ، وقد اشااارد الاتا ج إلى واشااتللت افواد الدرامااة على م يامااما ا  اذ القرار الللام وجمف  ا
 فاعلية الةرنامج اإلرشافي فم  حسين ملار م ا  اذ القرار الللام وجمف  الحيا  

العمامه اللؤثر  فم االرتيار  (Kazi & Akhlaq , 2017و ااولت فرامااااااااااااة  ازي وارالً )    
م لل الب   كمنت وهدفت إلى   التعرف على العمامه اللؤثر  فم االرتيار الللا الللام لل الب 

( من طلبة اللرحلة الثانمية  واشاااااااااتللت افواد الدراماااااااااة على اماااااااااتةيان 432عياة الدراماااااااااة من )
االرتيار الللام من اعداف الباحثين  وقد اشااااااااااااااارد نتا ج الدرامااااااااااااااة إلى   ان هااك مولمعة من 

وجمف  أثير    العمامه اللؤثر  فم االرتيار الللام لل الب،  العمامه المالدية، حيث اشااااااااااارد إلى
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قم  للمالاادين على االرتيااار الللام وباااا لم،  اا لااك اشاااااااااااااااارد إلى وجمف  ااأثير لولاااعااة اوقران، 
 ووما ه اإلعاله الل ةمعة، واومباب اللالية، والليم  واالهتلاماد 

العمامه اللؤثر  فم ارتيار اللسااراد الللاية بين  (Mtemeri,2017و ااولت فراماة ميتليري )   
للدار  الثانمية فم مقاطعة ميدالندزبزيلبابمي، ولقد  م امااات داه اماااتةيان مصااالم من ق ةه طالب ا

( من طالب اللدار  الثانمية 1010الباحث لولع الةياناد من اللشااار ين  فم الدرامااة وعدفهم )
( معلل ا فم التمجيه الللام   و شااااااااااااات الدرامااااااااااااة ان افراف اوماااااااااااار  للم  أثير على ارتيار 20و)

 ب للللن، و ان  أثير اوملاد وارباا بدرجة عالية باللقارنة مع افراف اوماااااااااااااار  ارررين ال ال
ا ان اللدار   ان للا  أثير على ارتيار ال الب فم اللدار  الثانمية  كلا  و شااات الدرامااة ايضاا 

اظلرد ان التمجيه الللام له اثر إيوابم على ارتيار ال الب للللن واشااااااااارد ايضااااااااا إلى  أثير 
و شاااااااااات ايضاااااااااا ان اوقران لديلم  أثير  للمقع الوغرافم لللدار  فم ارتياراد ال الب الللاية ا

                                                                                                      على ارتياراد ال الب للللن،  لا اشارد إلى عده وجمف  أثير للواس على ارتيار ال الب 
( ال لمح الللام لد  اللراهقين وعالقته بلالمه Sunaina , 2017و ااولت فراماااة مااامنياا )    

( من طلبة اللرحلة الثانمية  واشااااتللت على افواد 200ال اد لديلم  و كمنت عياة الدرامااااة من )
  واشاااااااارد من بيالا م يا  ال لمح الللام وم يا  مالمه ال اد  وامااااااات دمت اللالج االر باطم

نتا ج الدرامااااااااااااااة إلى   وجمف عالقة ار باطية ممجبة بين ال لمح الللام ومالمه ال اد لد  عياة 
الدراماااااااااة   لا اشاااااااااارد إلى   وجمف فرًو ذاد فاللة إحصاااااااااا ية بين ال  مر واإلناث فم ال لمح 

 الللام، وعده وجمف فرًو ذاد فاللة إحصا ية بين ال  مر واإلناث فم مالمه ال اد 
 حديد مساااااتم  رضاااااا طالب الوامعة  إلى( Wikansari: 2017فراماااااة ويكاساااااري )وهدفت     

ومالمه ال اد الللاية، والكااا  ال ا ية اوكافيلية، واللمية الللاية لديلم، و  لك العالقة بين ه ه 
( من طلبة الوامعة  واشتللت افواد الدرامة على 150اللتغيراد  ولقد  كمنت عياة الدرامة من )

مااااااتةيان  ااا  ال اد الللاية، وامااااااتةيان مالمه ال اد الللاية، وامااااااتةيان الرضااااااا واشااااااارد نتا ج ا
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الدراماااااة إلى   ان افراف عياة الدراماااااة لديلم همية ملاية إيوابية،  لا اشاااااارد إلى ان معظم افراف 
معم   لا عياة الدرامااة  انما راضااين عن ال دماد اللقدمة للم  ال دماد اوكافيلية واللااج الوا

لديلم مساااااتم  عا م من مالمه ال اد الللاية و ااا   اشاااااارد ايضاااااا إلى   ان افراف عياة الدراماااااة
ال اد اوكافيلية  ولقد ا شاارد نتا ج الدراماة ايضاا إلى   وجمف عالقة ار باطية بين مالمه ال اد 

ال الب ومالمه ال اد الللاية والكااا  ال ا ية اوكافيلية،  لا اشاااارد إلى وجمف عالقة بين رضاااا 
  الللاية، وبين رضا ال الب والكااا  ال ا ية اوكافيلية 

(  أثير العمامه المالدية على ارتيار الللاة Alphonse , 2016و ااولت فراماااااااااااة الامنس )     
معت إلى    حديد العالقة بين ه ه العمامه  بين طالب اللدار  الثانمية فم مقاطعة نيروبم،  لا

( من طالب اللرحلااة 383وبين ارتيااار ال ااالاا  للللاااة   كمناات عياااة الاادراماااااااااااااااة من ) واهليتلااا
الثانمية  واشااتللت افواد الدرامااة على امااتبانة من إعداف الباحث  ولقد اشااارد نتا ج الدرامااة إلى   
 أثير المالدين على ارتيار ال الب للللاة،  لا اشااااااااااااااارد إلى ان العمامه المالدية التم  ؤثر على 

لااة  تلثاه فم ار اااع اللسااااااااااااااتم  التعليلم للمالدين، وملااة المالدين، وقيم المالدين و مقعاا لم، الل
 وعالقة المالدين بال اه 

امتكشاف  يفية  شكه مالمه ال اد الللاية  ( إلى2015وهدفت فرامة بن صافً وآررون )     
اللالج الامعم، وشللت لد  طلبة الصاين ال امس والساف  اومامم بلحافظة مسقط من رال  

اين  لات مقاابلتلم فرفيا ، و)18العيااة ) ( معللااد  لات مقاابلتلن بصاااااااااااااامر  7( طالباا  من الصااااااااااااااّ
جلاعية  بيالا اظلرد نتا ج التحليه الامعم ثيلتين اماااااامااااايتين فم البحث هلاا اللاظممة ال ا ية 

 ساااااااااالم فم  شااااااااااكه مالمه واللاظممة االجتلاعية،  تارع ماللا مولمعة من الثيلاد الارعية التم 
الااا اد الللاياااة لاااد  اللشااااااااااااااااار ين من ال لباااة، فتتارع من اللاظمماااة الااا ا ياااة  اااه منا اللمايااااد 
واونشاااااااااااا ة، والمعم بلت لباد الللن، واعتباراد قيلية، فم حين يتارع من اللاظممة االجتلاعية 

 عالم الللن  كه منا التمجيه اللحدف، والتمجيه غير اللحدف إلى
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( ا واهاد ملاراد التعلم والرضا عن Wu & Jen-Hu , 2015ولت فرامة وا و جين )و اا    
اللااهج الدراماااية ومالمه ال اد الللاية لد  عياة من طلبة التعليم الثانمي الاام والعالقة بين  لك 

( من طلبة اللدار  الثانمية بتايمان  اشااااتللت افواد 270اللتغيراد  و كمنت عياة الدرامااااة من )
رامااة على امااتةيان ملاراد التعلم وامااتةيان الرضااا عن اللااهج الدرامااية وامااتةيان مالمه ال اد الد

واشااارد نتا ج الدرامااة إلى امتالك طلبة اللرحلة الثانمية من برامج التعليم الاام مسااتم  الللاية   
اد والرضاااا عا م من مالمه ال اد الللام   لا اشاااارد إلى   ان اال واهاد ال اصاااة بتعلم الللار 

  عن اللااهج الدرامية  ساهم فم التاةؤ بشكه  ةير بلالمه ال اد الللام 
( إلى   التعرف على العالقة بين مالمه ال اد Landine, 2013وهدفت فراماااااااااااااااة الندين )    

( من طلباة 202الللام و  مر اوناا وهمياة ا  ااذ القرار الللام  و كمنات عيااة الادراماااااااااااااااة من )
ويك  واشاااااتللت افواد الدراماااااة على م يا  مالمه ال اد الللام وم يا    مر جامعة نيم برونز 

اونا وم يا  ا  اذ القرار الللام   واشااااارد الاتا ج إلى   وجمف عالقة عكسااااية بين مالمه ال اد 
الللاية والترفف فم ا  اذ القرار الللام لد  عياة الدرامااااااااااة، ووجمف عالقة ماااااااااالةية بين همية اونا 

 م ا  اذ القرار الللام  والترفف ف
(  إلى  قييم  فاعلية برنامج إرشافي  انتقا م فم  حسين  2010 لا هدفت فرامة الع ا  )     

مستم  الاضج الللام لد  عياة من ال لبة اللستودين بوامعة اه القر  ، و كمنت عياة الدرامة 
طالبا واورر  ضاب ة  14 طالبا  م  قسيللم إلى مولمعتين إحداهلا  وريةية  كمنت من 28من 

طالبا وللتعرف على فاللة الارًو اماااااااااااااات ده الباحث ارتبار )مان و ام( وارتبار  14 كمنت من 
)ويلكم ساااااااامن(، واظلرد الاتا ج وجمف فرًو ذاد فاللة إحصااااااااا ية بين فرجاد طالب اللولمعة 

م ال يا  التوريةية وفرجاد طالب اللولمعة الضااااااااب ة على م يا  مساااااااتم  الاضاااااااج الللام ف
البعدي لصاااااالت طالب اللولمعة التوريةية ، وعده وجمف فرًو ذاد فاللة إحصاااااا ية بين فرجاد 

 طالب اللولمعة التوريةية على م يا  الاضج الللام فم ال يامين البعدي والتتبعم  
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 تعقيب عام على الدراسات السابقة 
 من العرا السابق يلكن امت الص ما يلما     

د التم  م بحااث عالقااا لااا بلالمه الاا اد الللايااة مثااه الكااااا  الاا ا يااة  امعاات اللتغيرا -
(  وال لمح الللام  لا فم Wikansari, 2017االكافيلية فم فرامااااااااااااة ويكاسااااااااااااري )

 ( ، Sunaina, 2017فرامة ممنياا)
اماااااااااااااات ده الباحثمن عيااد  انت معظللا من طالب اللرحلة الثانمية مثه فراماااااااااااااااد  -

، زهر  ومالك (Landine , 2013)الندين (  و 2018نية )( الشاااااايبا2018امشااااااة )الده
(Zahra & Malik , 2018 (الامنس ،)Alphonse , 2016 ،) (ًازي وارال Kazi 

& Akhlaq , 2017)(وميتليري ،Mtemeri,2017،)  مااااااااجيايرن(Mcgivern , 
طلبة (،  Wikansari , 2017بيالا  ااولت عياة فرامااااااااااااااة  ويكاسااااااااااااااري) (  2018

 ( طالب اللرحلة االبتدا ية   2015رامة )بن صافً وآررون او فالوامعة 
 بايات نتا ج الدرامااااااااد الساااااااابقة حيث اظلرد وجمف عالقة عكساااااااية بين مالمه ال اد  -

 ( Landine, 2013الللاية وهمية اونا والترفف فم ا  اذ القرار الللام )
اللاظممة لى إماااااااااالاه اللاظممة ال ا ية و ( إ2015بن صااااااااااافً وآررون ) كلا اشااااااااااارد -

  بيالا اظلرد وجمف عالقة االجتلاعية فم  شااااااااااااااكه مالمه ال اد الللاية لد  ال الب
 ,Wikansariار بااطياة ممجباة بين مالمه الا اد الللاياة والكاااا  الا ا ياة االكاافيلياة )

(    واظلرد الاتاااا ج إمكاااانياااة  الياااة مالمه الااا اد الللاياااة من رال  الةرامج 2017
( و الية القدر  على ا  اذ القرار الللام 2018ماااااة )الدهامشاااااة، اإلرشاااااافية  لا فم فرا

و الية اال واهاد الللاية و حساااااااين مساااااااتم  ال لمح    لا فم فراماااااااتم )الشااااااايبانية ، 
و شاااااااااات نتا ج بعض الدرامااااااااااد  دراماااااااااة ماكويارن (   2017؛ الكمشاااااااااة ،  2018

(Mcgivern , 2018عن اهلية فور اللرشااااااااااد الللام فم مساااااااااااند  طالب )  اللرحلة



 م
 

 

 

 
 ) 333) 

 ملهنية فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات ا
 

 2022 يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

اظلرد نتااا ج فراماااااااااااااااااد  ااه من الثااانميااة فم ارتيااار التعليم الوااامعم اللااااماااااااااااااااا  و 
( والامنس Bennett-Smitih, 2011بيايت مااليث) و( ، Sunaina, 2017ماامنياا)

(Alphonse , 2016 وجمف  أثير قم  للمالدين على االرتيار الللام وباا لم،  لا  )
واومااااااااااباب اللالية، والليم  واالهتلاماد  ؤثر  ان جلاعة اوقران، وومااااااااااا ه اإلعاله ،

 ,Wu & Jen-Huايضااااااا فم االرتياراد الللاية   واشااااااارد فرامااااااة وا و جين هم )
إلى ان اال واهاد ال اصاااااااااة بتعلم الللاراد والرضاااااااااا عن اللااهج الدراماااااااااية ( 2015

  ساهم فم التاةؤ بشكه  ةير بلالمه ال اد الللاية 
السااابقة نود ان معظللا قد اماات ده اللالج المصااام إال  من العرا السااابق للدراماااد -

ان البحث الحالم يساااااااااااااات ده اللالج التوريةم لتقديم التدره والدعم لل الباد وإ احة 
الارصااااااااااة لديلن المااااااااااتكشاااااااااااف ذوا لن الللاية و اليتلا من رال  الااياد اإلرشااااااااااافية 

 االنتقا ية       
 البحث كما يلي: في ضوء الدراسات السابقة يمكن صياغة فروض

 فروض البحث:
  مجد فرًو فالة إحصااا يا  بين متمماا اد ر   فرجاد افراف اللولمعة التوريةية والضاااب ة 

 فم ال يا  البعدي على م يا  مالمه ال اد الللاية لصالت اللولمعة التوريةية 
  مجد فرًو فالة إحصاااااااااااااااا يا  بين متمماااااااااااااا اد ر   فرجاد افراف اللولمعة التوريةية فم 

 ل يامين القةلم والبعدي على م يا  مالمه ال اد الللاية لصالت ال يا  البعدي ا
  ال  مجد فرًو فالة إحصااااااااااااا يا  بين متمماااااااااااا اد ر   فرجاد افراف اللولمعة التوريةية فم

 ال يامين البعدي والتتبعم على م يا  مالمه ال اد الللاية 
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 منهج البحث:
ل يا  فاعلية الةرنامج اإلرشااااافي اللعد للدرامااااة  لتغير  اماااات دمت الباحثة اللالج شاااابه التوريةم

 مستقه فم  الية مالمه ال اد الللاية لد  طالباد اللرحلة الثانمية 
 التصميم التجريبي المستخدم في البحث:

قامت الباحثة باماااااات داه التصااااااليم التوريةم اللعروف باماااااام  التصااااااليم القةلم البعدي باماااااات داه 
و ان ذلك فم ضاااااااااااما طةيعة البحث  ،احداهلا  وريةيَّة واورر  ضااااااااااااب ة  مولمعتين متكافئتين،

الحالم، و  لك البحمث الساااااااااااابقة الللاثلة، وقامت الباحثة بتقسااااااااااايم عّياة البحث إلى مولمعتينا 
اللولمعة اوولى )مولمعة  وريةيَّة( واللولمعة الثانية )مولمعة ضااااب ة(، و مَّ   ةيق ه ا الامع 

 يةم  لا يلمامن التصليم التور 
   ةيق افواد البحث قةليًّا على اللولمعتين قةه إجراا التوربة  -1
 عريض )اللولمعة التوريةيَّة( فقط لللتغير اللسااااااااااااااتقه، فم حين ال  تعرا له )اللولمعة  -2

 الضاب ة(  
   ةيق افواد البحث بعديًّا على اللولمعتين  -3

 مجتمع البحث:
وو  الثانمي ب فار   عليم جازان حيث بلغ عدف  كمن موتلع البحث من طالباد الصااااااااااااااث ا     

 ( طالبة 7222ال الباد )
 احساب الخصائص السيكومترية ألدوات البحث

( طااالبااة من طااالباااد الصااااااااااااااث اوو  الثااانمي؛ بغرا التحقق من 316 كمناات العياااة من )     
ت داه ال ًر صاادً وثباد م يا  مالمه ال اد الللاية والتحّقق من صااالحيته للت ةيق وذلك باماا

 اإلحصا ية اللال لة  
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 عينة البحث األساسية:
  كمنت عياة البحث منا 

 ا و م ارتيارهم ب ريقة عشما ية من موتلع البحث عينة البحث االستطالعية -1
 ا ويتم فيلا   ةيق بعض جلساد الةرنامج قةه الت ةيق الاعلمعينة البرنامج االستطالعية -2
( طالبة بالصث اوو  190اة البحث اومامية من ) كمنت عي  عينة البحث األساسية: -3

و م ارتيار العياة بال ريقة الثانمي من طالباد اللدرماااااااااااااااة الثانمية ال امساااااااااااااااة بوازان، 
القصاااااااادية، حيث قامت الباحثة بت ةيق ال يا  القةلم لل يا  مالمه ال اد الللاية، وبعد 

عالية فم م يا  مالمه  صحيت الل يا  امتبعدد ال الباد الال م حصلن على فرجاد 
ال اد الللاية،  لا امااااااااااااااتبعدد ال الباد الال م لم  كتله إجابتلن على الل يا   وقد 

ولقد  م ارتيارهن من بين ال الباد الال م طةق ( طالبة، 32 كمنت العياة الالا ية من )
عليلن م يا  مالمه ال اد الللاية، وحصااااااااالن على فرجاد ما اضاااااااااة فم الل يا  و م 

( طااالبااة فم اللولمعااة 16ن إلى مولمعتين متكااافئتين بااالتعيين العشااااااااااااااما م ) قساااااااااااااايلل
 ( طالبة فم اللولمعة الضاب ة  16التوريةية و)

ولقد  م ارتيار العياة اومااااااامااااااية للبحث من ه ه اللدرمااااااة نظرا لتعاون إفار  اللدرمااااااة بلا،      
 حث ووجمف مكان ماام  لت ةيق الةرنامج و مفر العياة اللاامبة للب
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 خصائص عينة البحث:
 ( 1جدول )

 خصائص عينة الدراسة
 النسبة % العدد المتغير  الخصائص

 الحالة االجتلاعية
 100 16 عزباا اللولمعة التوريةية
 100 16 عزباا اللولمعة الضاب ة

 اللسار الت صصم
 100 16 علمه طةيعية )عللم( اللولمعة التوريةية
 100 16 طةيعية )عللم( علمه اللولمعة الضاب ة

عدف الدوراد الحاصلة 
 عليلا

 93.75 15 فوراد 3اقه من  اللولمعة التوريةية
 6.25 1 فوراد 7- 3من  

 93.75 15 فوراد 3اقه من  اللولمعة الضاب ة
 6.25 1 فوراد 7- 3من  

 امت داه الحاممب
 100 16 يست ده اللولمعة التوريةية
 100 16 دهيست  اللولمعة الضاب ة

 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة:
 م إجراا التكافؤ بين اللولمعتين التوريةية والضاب ة فم ال يا  القةلم للالمه ال اد      

الللاية، )اوبعاف والدرجة الكلية(، بامت داه ارتبار  مان ويتام  للةياناد اللستقلة، والاتا ج 
 ممضحة  لا يلما
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 (2) جدول
 الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي 

 لمفهوم الذات المهنية، )األبعاد والدرجة الكلية(

مجموع  Z W U الداللة
 الرتب

متوسط 
 المتغيرات المجموعة العدد الرتب

غير 
 240,5 104,5 240,5 0,889 فالة

287,5 
15,03 
17,97 

16 
16 

 التوريةية
 الضاب ة

لااااااامه ( مااااااااااااااا1)
 ال اد الللايةا
 البعد اللعرفم 

غير 
 274 118 254 0,380 فالة

254 
17,13 
15,88 

16 
16 

 التوريةية
 الضاب ة

( مااااااااااااااالااااااامه 2)
 ال اد الللايةا

الاااااااااااااااااباااااااااااااااااعاااااااااااااااااد 
 الش صم 

غير 
 125,5 261,5 0,095 فالة

261,5 
266,5 

16,34 
16,66 

16 
16 

 التوريةية
 الضاب ة

( مااااااااااااااالااااااامه 3)
الااا اد الللاياااةا 
الاااااااااااااااااباااااااااااااااااعاااااااااااااااااد 

 م االجتلاع

غير 
 216,5 80,5 214,5 1,794 فالة

311,5 
13,53 
19,47 

16 
16 

 التوريةية
 الضاب ة

مااااالاامه الاااااااا اد 
الااااااالااااااالااااااااااااااايااااااااةا   
)الااااااااااااااااااادرجاااااااااااااااااااة 

 الكلية( 

( ان جليع الارًو بين متمم اد ر   فرجاد اللولمعتين التوريةية 2يتضت من الودو  )      
اوبعااف والدرجة الكلياة( غير فالة والضااااااااااااااااب اة فم ال ياا  القةلم للالمه ال اد الللاياة، )جليع 

 إحصا يا ، وه ا يعام  كافؤ اللولمعتين التوريةية والضاب ة قةه الت ةيق 
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 أدوات البحث:  
 أوال: البرنامج اإلرشادي االنتقائي )إعداد الباحثتين(

حلة  م إعداف برنامج إرشاااااااااافي انتقا م يلدف إلى  الية مالمه ال اد الللاية لد  طالباد اللر     
يحتمي على اثاتم عشاار  جلسااة إرشااافية، واربع الثانمية، وهم يساات ده اماالمب اإلرشاااف الولاعم، و 

مراحه إرشاااااااااااافية بداا  بلرحلة التلليد، ثم اللرحلة االنتقالية، يليلا اللرحلة التااي ية )السااااااااااالم ية(، 
امااااااااةمعيا ، ويسااااااااتلدف  واريرا  اللرحلة ال تامية )مرحلة اإلنلاا والتقييم(، ولقد  م   ةيق جلسااااااااتين

 الةرنامج طالباد الصث اوو  الثانمي 
 افنيات البرنامج اإلرشادي

  : م امت داه عدفا من الااياد اإلرشافية ومالا ما يلم    
 :و شير إلى اوفكار التم  سةق مباشر  اي اناعا  غير مار،  تحديد األفكار التلقائية للمسترشد

صاامر   لقا ية احيانا  فون ان يالحظلا الشاا ص، و لدف ه ه وه ه اوفكار  أ م بساارعة  ةير  وب
الاايااة إلى محاااولااة التعرف على  لااك اوفكااار ومن ثم  ةااديللااا بااأفكااار إيوااابيااة  ؤفي إلى نلااايااة 
حساااااااااااااة  وهم فاية من فاياد التدره اللعرفم الساااااااااااالم م  ساااااااااااات ده فم الت لص من اوفكار 

مسااللة ماافها، انه مافاه ب مكان الارف ان ياكر  واالعتقافاد الساالةية لد  اللسااترشااد و قمه على
بصااامر  إرافية فم ممضااامع معين فم لحظة ما، إذا  ب مكانه اماااتبعاف التاكير فم ممضااامع معين 

 (163ا 2007وفم لحظة معياة  )حسين، 
 :) و لدف إلى  مليد الحقا ق، و عتةر نلمذجا   فنية األسئئئئئئئقلة السئئئئئئئقراطية )اال تشئئئئئئئاف الموج

سااين اوفكار و صااحيحلا،  لا انلا طريقة فلساافية لتاافي المعظ واإلرشاااف واللعرفة  ماصااليا  لتح
الواهز ، وامااااااالمب للتحكم فم اوهماا والتسااااااالت بالعقه والحكلة واللعرفة اللمضااااااامعية بالكيفية 

( ويساااااااااااالم   ةيق ه ه الااية فم اكتشاااااااااااااف اوفكار 10ا 2009ذا لا  )علمي وبن عيسااااااااااااى، 
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شاااداد وال ياه باحصااالا و اايدها ملا يسااالم فم زياف  القدر  على ا  اذ واالعتقافاد لد  اللساااتر 
 القراراد وحه اللشكالد 

و شير ه ه الااية ايضا إلى جلع اوفلة اللاظم لصالت او ضد اعتقافاد اللسترشدين ب ريقة      
 شااااااابه ال ريقة العللية لاحص الاروا  ويتم فحص ه ه الاروا بامااااااات داه اومااااااائلة للسااااااااعد  

 (110ا 2019لسترشدين على اكتشاف رياراد وحلم  لم  ؤر  بعين االعتبار من قةه )بمفيه، ال
 :ويتم فيلا  حديد اللشاااااااااكلة من رال  االحتياجاد لحللا، ثم  مليد الةدا ه  فنية حل المشئئئئئئكالت

قق التم يلكن ان  سااااااااات ده مع الحيا  الماقعية، و قييم الةدا ه والاتا ج اللر ب ة بلا، واريرا  التح
 (92ا 2007من الاتا ج  )الع ية، 

كلا يتم فيلا  عليم اللسترشد  يف يحه مشكال ه مستقةال ، مع ا  اذ اللشكلة الحاضر   المذج او 
ر  عليلا بعد فرامااتلا واقتالع اماابابلا، وامااتعراا كعياة  دري ، حيث يتم حصاار اللشااكلة والسااي 

اللحاوالد الساااااااابقة لحللا واقتراح الحلم  الةديلة و ر يةلا حسااااااا  اوولمية، وارتيار الحه ووضاااااااع 
 ( 300ا 1995ر ة التااي   )زهران، 

 ا و عتلد ه ه الااية على إلقاا محاضااار  محدف  اللحتم ، واضاااحة اللدف المحاضئئرة والمناةشئئة
لعبار  مقيد  الزمن متسااالسااالة العرا،  تضااالن اللشاااكالد وعضااااا اللولمعة يتم طرحلا ماااللة ا

فم نشاااااا  جلاعم بأمااااالمب يساااااتثير اعضااااااا اللولمعة لللشاااااار ة والتااعه اإليوابم، يتباف  فيه 
اعضااااااااا اللولمعة اوفوار )مساااااااتلع، معلق، معترا، متعاطث( ويتداولمن ارراا واللااقشااااااااد، 

ا  من اللعارف واوفكار بلدف  غيير اال واهاد، و عديه اوفكار واللشااااااااعر ويكتساااااااةمن فيلا مزيد
( و ؤفي اللحاضراد واللااقشاد الولاعية 133ا ا2010والسلمك نحم ال اد وارررين  )رضا، 

باللسترشدين إلى  عديه مالمه ال اد السلةم إلى إيوابم فضال  عن انلا  شوع على التعةير عن 
ضاااا والتافيس االناعالم و عله على  قمية و دعيم التااعه االجتلاعم بين اعاوفكار واللشااار ة، 
 (190ا 2015الولاعة  )بمموان، 
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  :ويتم فيلا قياه اللسااترشااداد بت ةيق ما  عللته من ملاراد اثااا الةرنامج فم الواجبات المنزلية
لاد  اللتاادرب ونقااا    اأ م اهليااة  لااك الاايااة فم  منلااا  كشااااااااااااااث نقااا  التقاادهاللماقث الحيااا يااة، و 

 (256ا  2002،شمقم، طريف)الضعث، والتم قد   تلث عةر اللتدربين نظرا للارًو الارفية بيالم
 أهداف البرنامج اإلرشادي:

 تتحدد أهداف البرنامج فيما يلي:
 األهداف العامة: -1
اللرحلااة  حيااث يلاادف الةرنااامج إلى لتاليااة مالمه الاا اد الللايااة لااد  طااالبااادهدف نمائي:  –أ 

 الثانمية 
حيث يلدف الةرنامج على إكساااب ال الباد القدر  على اكتشاااف ما لديلن من هدف وةائي:  -ب

ميم  وامااااااااتعدافاد وقدراد ملا يساااااااااعدهن على ا  اذ القراراد واالرتياراد الللاية اللال لة للن 
 .ملا يواةلن اللشكالد اللتعلقة بل ا الوان  فم اللستقةه

 رائية:األهداف اإلج -2
 تحقق اوهداف اإلجرا ية للةرنامج من رال  العللية اإلرشاااااااافية فاره الولسااااااااد و  ةيق الااياد 

 الل تلاة حيث يسعى الةرنامج إلى ان  كمن اللسترشد  قافر  على انا 
  الم ثقتلا ب ا لا وما لديلا من قدراد  -
  الم قدر لا على المعم بال اد  -
  اد  كتس  القدر  على التعةير عن ال -
  كتس  ملاراد السلمك التم يدي  -
  تقن امت داه امترا يوية حه اللشكالد  -
  كتس  القدر  على  حديد ميمللا الللاية  -
  كتس  القدر  على ا  اذ القرار الللام  -



 م
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 األسس التي يستند عليها البرنامج اإلرشادي:
  امع الااياد اإلرشافية اللست دمة فم الولساد  -
 تصاااااااث بلا مرحلة اللراهقة )اللرحلة الالا ية لللشاااااااار اد فم مراعا  ال صاااااااا ص التم  -

ية، وم ال  الالم لل ه اللرحلة والارًو الارفية بين  الةرنامج( واهم ماااااااااااااالا لا الااساااااااااااااا
 اللشار اد  

ا ساااااااً اهداف الةرنامج اإلرشااااااافي مع اهداف العللية التعليلية التم  سااااااعى إلى  حقيق  -
   الية مالمه واقعم لل اد و قةللا، وارتيار التمافق الااساااااااااااااام لد  الارف وذلك من رال

 ملاة واالمتعداف للا  جسليا وعقليا واناعاليا واجتلاعيا  
اماااااات داه اماااااالمب اإلرشاااااااف الولاعم ال ي يتيت لللشااااااار اد التااعه االجتلاعم الةااا،  -

 وباعتبار  ه فرف  ا ن اجتلاعم وهم عضم فم جلاعة يؤثر فيلا ويتأثر بلا 
 لبرنامج:مصادر بناء ا

 تم بناء البرنامج اإلرشادي المصمم لهذه الدراسة على عدة مصادر منها:
؛ السااااااااااااااااماااااااااااااااة وآررون، 2018  مثها )ربابعة، االطالع على العديد من اوطر الاظرية  1

 ( 1995؛ الشااوي،2005؛زهران،2015؛ ابم عي ة ،2016؛حلمف ،2016
( Kazi & Akhlaq,2017 ;: اماااااة مثهالدرامااااااد واوبحاث الساااااابقة اللتعلقة بلتغيراد الدر  .2

Alphonse , 2016) ; Mtemeri , 2017  Mcgivern , 2018;  ; Wikansari, 2017  

الةرامج اإلرشافية التم  م   ةيقلا فم الدراماد السابقة ذاد الصلة بلتغيراد البحث  مثه   3
 (2010؛الع ا  ا2017؛ الكمشة ،2018؛ الشيبانية، 2018فرامادا)الدهامشة، 
 المدة الزمنية للبرنامج:

امتلرد جلساد الةرنامج اإلرشافي حمالم )متة امابيع( بماقع اثاتم عشر  جلسة إرشافية، بلعد  
  ها 1441جلستين لكه امةمع فرامم، رال  الاصه الدرامم الثانم من العاه 
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 جلسات البرنامج ومحتواها
 جلسات البرنامج اإلرشادي لتنمية مفهوم الذات المهنية

 

 الفنيات المستخدمة الزمن الفترة الهدف اسم الجلسة م

 التلليد وال يا  القةلم  .1
 التعارف والتلليد 

 التعريف بالةرنامج اإلرشافي واهليته واهدافه

صه الدرامم اوو  للعاه 
رال  الا

1442
/

1443
 ها

 التعزيز -اللحاضر  واللااقشة الولاعية ف40

 التعزيز –اللحاضر  واللااقشة الولاعية  ف40 رشافية بين الباحثة واللسترشدادبااا العالقة اإل العالقة اإلرشافية  .2

الماجباد  -التعزيز –اللحاضر  واللااقشة الولاعية  ف40 مكمنا ه( –التعريف بلالمه ال اد )انماعه  مالمه ال اد  .3
 اللازلية

4.  
التعةير عن  –المعم بال اد 

 ال اد

مالحظة ال اد ان  كتس  اللسترشداد القدر  على 
 والمعم بلا

ان  ست يع اللسترشداد التعةير عن اللشاعر واوفكار 
 بمضمح 

 ف40
االكتشاف  -التعزيز –اللحاضر  واللااقشة الولاعية 

مالحظة ال اد الماجباد  –الحمار ال ا م  -اللمجه
 اللازلية

التعةير عن  –المعم بال اد   .5
  ال اد

حظة ال اد ان  كتس  اللسترشداد القدر  على مال
 والمعم بلا

ان  ست يع اللسترشداد التعةير عن اللشاعر واوفكار 
 بمضمح 

 ف40
 -إفار  ال اد  -االكتشاف اللمجه -الال جة التعزيز 

التغ ية الراجعة الماجباد      –التافيس االناعالم 
 اللازلية

6.  
مالمه ال اد الللاية وانلا  

 الللن
اية وان  درك اهليتلا ان  عرف اللسترشداد اونلا  اللل

 ف40 فم ارتيار اللسار الللام 
التغ ية -الال جة  –اللحاضر  واللااقشة الولاعية 

 التعزيز الماجباد اللازلية –الراجعة 

 حديد الليم  الللاية اللاامبة   .7
فحض  -لع  الدور –الال جة  –التعليلاد ال ا ية  ف40 التدري  على آلياد  الية مالمه ال اد الللاية  لللسترشداد

 الماجباد اللازلية -و اايد اوفكار الالعقالنية 

 حديد الليم  الللاية   .8
 وامتكشاف ال اد الللاية

ان  كتس  اللسترشداد امالي  جديد   ساعدهن فم 
فحض و اايد  -لع  الدور –الال جة  –إفار  ال اد ف40  حديد ميمللن الللاية 

 اللازليةالماجباد  -اوفكار الالعقالنية 

 حديد الليم  الللاية   .9
 وامتكشاف ال اد الللاية

ان  كتس  اللسترشداد امالي  جديد   ساعدهن فم 
فحض  -لع  الدور –الال جة  –التعليلاد ال ا ية  ف40  حديد ميمللن الللاية 

 الماجباد اللازلية -و اايد اوفكار الالعقالنية 

10.  
 م يد ال اد وا  اذ القرار 

 الللام
دري  على آلياد  الية مالمه ال اد الللاية و م يد الت

 ال اد 
التعزيز --لع  الدور –الال جة  –حه اللشكالد  ف40

 الماجباد اللازلية

11.  
التدري  على   ةيق 

 امترا يوية حه اللشكالد
التدري  على آلياد  الية مالمه ال اد الللاية وا  اذ 

 ف40 القرار الللام اللال م
 -التعزيز -لع  الدور –الال جة  –حه اللشكالد 

 الماجباد اللازلية -التغ ية الراجعة 

 قييم الولساد و ل يص   .12
 40 قييم الةرنامج االرشافي و ل يص اوهداف  وهدافا

 التعزيز -اللحاضر  واللااقشة الولاعية  ف
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 تقييم البرنامج اإلرشادي:
  ولساااااد االرشااااافية لةيان مد  االمااااتااف  ا ويتم   ةيق ه ا التقييم من رال  الالتقييم الدوري

 مالا، ، وذلك من رال  امتلار  التقييم فم نلاية  ه جلسة  
 ا وياااااتم ذلاااااك ماااان راااااال  ال يااااا  البعااااادي لل ياااااا  مالاااامه الااااا اد الللاياااااة التقيئئئئيم البعئئئئئدي

فاااااام آراااااار جلسااااااة إرشااااااافية ومقارنتلااااااا مااااااع نتااااااا ج ال يااااااا  القةلاااااام، للتحّقااااااق ماااااان فعاليااااااة 
 الةرنامج 

  ا وياااااتم ماااااان رااااااال  إعااااااف    ةيااااااق م يااااااا  مالااااامه الاااااا اد الللايااااااة بعااااااد التتبعئئئئئئيالتقيئئئئئئيم
 مرور رلسة واربعين يمما  من   ةيق آرر جلسة إرشافية 

 الخصائص السيكومترية للبرنامج اإلرشادي:
 صدق المحكمين:

من رال  عرا الةرنامج اإلرشااااااااافي على مولمعة من ذوي االرتصاااااااااص وال ةر  فم موا     
( محكلين وقد  م  عديه محتم  وعدف الولسااااااد بااا  على  مجيلاد 4سااااام وعدفهم )اإلرشااااااف الاا

 الساف  اللحكلين 
وبعد الحصاااااااااام  على اللمافقة من إفار   عليم جازان، طاّةق الةرنامج اإلرشااااااااااافي على طالباد     

 ها1441اللرحلة الثانمية رال  الاصه الدرامم الثانم  من العاه الدرامم
  الصدق التجريبي:

قةااه طااالباااد  10 م   ةيق الةرنااامج على عياااة الةرنااامج االماااااااااااااات العيااة والتم  كمناات من    
للتوربة وبااا على اللعلمماد التم  م الحصااااااااام  عليلا من العياة االمااااااااات العية الت ةيق الاعلم 

 ةين ان الةرنامج يحقق الغرا ماه وصالت للت ةيق على افراف عياة الدرامة
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 د/ أمساء فاروق حممود عفيفي      أ/ ملياء علي علي عالقي

 الذات المهنية )إعداد الباحثتين(: ثانيًا: مقياس مفهوم 
 في سبيل اإلعداد لهذا المقياس تم القيام بما يلي:

االطالع على عاادف من ارراا والكتاااباااد واوطر الاظريااة التم  ااااولاات مالمه الاا اد،  -
؛ 2010؛الظاااهر، 2015؛العاااماااااااااااااالم،2005ومالمه الاا اد الللايااة  مثااه )زهران،  

 (  2018الدهامشة،
ف من اللقاييس العربية واوجاةية السااااااااااااااابقة التم   يس مالمه ال اد االطالع على عد -

؛العدوان والزيافاد، 2019؛الشااارياين والصااامالحة ،2018الللاية، ومالا )الدهامشاااة، 
 ( 2018؛ربابعة، 2011؛الشرفا، 2014؛الشلري وآررون، 2014

 (1جدول )
 ةاألهمية النسبية لكل بعد من أبعاد مقياس مفهوم الذات المهني

 اللارفاد االهلية الاسةية % التكراراد البعد
 12 31.34 15341 اللعرفم
 15 38.80 18997 الش صم
 13 29.86 14624 االجتلاعم
 40 100 48962 اللولمع

ومن رال  ما رلصاااااااااااات إليه البحمث والدراماااااااااااااد التم  ااولت مالمه ال اد الللاية  -
لمه ال اد الللاية، على الاحم قامت الباحثة بتحديد اوبعاف ال اصاااااااااااااااة بل يا  ما

 التالما 
 ا ويشااااااااااااااير إلى إفراك ال االباة للللن التم  ااامااااااااااااااا  ماا لاديلاا من البعد المعرفي

 امتعدافاد وقدراد 
 ا ويشااااير إلى إفراك ال البة لساااالا لا الشاااا صااااية ورصااااا صاااالا البعد الشئئئخصئئئي

 الااسية 
 وقدر لا على  ا ويشااااااااااااااير إلى وعم ال البة ب يم اللوتلع وثقافته،البعد االجتماعي

 التااعه الةااا وإقامة عالقاد إيوابية مع اللحي ين بلا 
 



 م
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 فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات املهنية 
 

 أواًل: صدق المقياس:
 :صدق المحكمين  
( من اللت صااااصااااين فم علم 9( مارف  على )39 م عرا الل يا  فم صاااامر ه اوولية )   

 الااس والصاااااااااحة الااساااااااااية، لتعديه ما يرونه ماامااااااااابا  على مارفاد الل يا ، إما بالح ف او
اإلضااااااااافة، او التعديه، وبااا على  مجيلا لم قامت الباحثة ب ضااااااااافة و عديه بعض العباراد 

( من اللحكلين  ليصبت الل يا    %90وح ف العباراد عادما ال  صه إلى نسبة ممافقة )  
 (مارف  41فم صمر ه الالا ية مكمنا من)

 ا الصدق البنائي 
( طالبة من طالباد الصاااااث اوو  الثانمي، ثم 316 م   ّةيق الل يا  على عياة قماملا )   

حسااااب صااادً اللارفاد بحسااااب معامه االر با  بين فرجاد اللارفاد، والدرجة الكلية للبعد 
ال ي  اتلم له )مح وفا  ماه فرجة اللارف (؛ بمصااااااااااااااث ان مولمع فرجاد ب ية اللارفاد يعد 

 مامحكا  لللارف ، و انت الاتا ج  لا هم ممضحة بالودو  التال
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 ( 2جدول )
لمقياس مفهوم الذات ) محذوفًا منها درجة المفردة(  معامالت االرتباط بين درجات المفردات ودرجات األبعاد
 طالبًة( 316المهنية )ن= 

 ( البعد اللعرفم1) (  البعد الش صم2) ( البعد االجتلاعم3)

معامه االر با  مع 
 ح ف فرجة اللارف 

رقم 
 اللارف 

امه االر با  مع مع
 ح ف فرجة اللارف 

رقم 
 اللارف 

معامه االر با  مع 
 ح ف فرجة اللارف 

رقم 
 اللارف 

0,540** 29 0,270** 14 0,467** 1 

0,636** 30 0,359** 15 0,501** 2 

0,640** 31 0,485** 16 0,521** 3 

0,612** 32 0,478** 17 0,340** 4 

0,544** 33 0,408** 18 0,540** 5 

0,467** 34 0,464** 19 0,239** 6 

0,522** 35 0,462** 20 0,019 7 

0,584** 36 0,625** 21 0,474** 8 

0,671** 37 0,472** 22 0,244** 9 

0,586** 38 0,324** 23 0,424** 10 

0,616** 39 0,571** 24 0,457** 11 

0,660** 40 0,477** 25 0,517** 12 

0,474** 41 0,580** 26 0,469** 13 

 
0,512** 27 

 
0,402** 28 

 0.01** دال عند مستوى           0.05* دال عند مستوى          
( ان جليع معامالد االر با  بين فرجاد اللارفاد وفرجاد 2يتضاااااااااااااات من الودو  )     

( حيث 7م )اوبعاف التم  اتلم للا )مح وفا  مالا فرجة اللارف ( فالة إحصا يا ، عدا اللارف  رق
كان معامه االر با  غير فا  إحصااااااااااااااا يا ، وه ا يعام ان ه ه اللارف  غير صااااااااااااااافقة وقد  م 

 ح فلا  
 



 م

 

 

) 347) 

 2022 يناير، 2ج 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات املهنية 
 

 ثانيًا: ثبات المقياس:
سااااا  الثباد  لا  316 م   ةيق الل يا  على العياة االسااااايكممترية )اللكمنة من  طالبة(، وحا

 يلما 
 ( االتساق الداخلي: 1)

ين فرجاد اللارفاد وفرجاد اوبعاف التم  اتلم للا، والاتا ج  م حساااااااب معامالد االر با  ب
 كلا يلما 

 ( 3جدول )
 طالبًة( 316لمقياس مفهوم الذات المهنية )ن=  معامالت االرتباط بين درجات المفردات ودرجات األبعاد

 ( البعد اللعرفم1) (  البعد الش صم2) ( البعد االجتلاعم3)

 رقم اللارف  معامه االر با  رقم اللارف  معامه االر با  رقم اللارف  معامه االر با 

0,619** 29 0,334** 14 0,558** 1 

0,711** 30 0,461** 15 0,586** 2 

0,705** 31 0,590** 16 0,620** 3 

0,676** 32 0,583** 17 0,464** 4 

0,622** 33 0,525** 18 0,631** 5 

0,548** 34 0,558** 19 0,418** 6 

0,613** 35 0,579** 20 0,077 7 

0,663** 36 0,696** 21 0,579** 8 

0,740** 37 0,564** 22 0,424** 9 

0,667** 38 0,416** 23 0,572** 10 

0,680** 39 0,646** 24 0,572** 11 

0,727** 40 0,553** 25 0,626** 12 

0,543** 41 0,634** 26 0,587** 13 

 
0,599** 27 

 
0,513** 28 

    0.01** دال عند مستوى                  0.05* دال عند مستوى          



 
 

 

 

) 348) 

 د/ أمساء فاروق حممود عفيفي      أ/ ملياء علي علي عالقي

 

 2022 يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

( ان جليع معامالد االر با  فالة إحصااااااااا يا ، عدا اللارف  رقم 3يتضاااااااات من الودو  )      
( بااالبعااد اللعرفم، فكااان معااامااه االر بااا  بين فرجااا لااا والاادرجاااد الكليااة للبعااد غير فالااة 7)

 ان ه ه اللارف  غير ثابتة ويتم ح فلا  إحصا يا ، وه ا يعام
 ( معامل ألفا ) كرونباخ(:2)

 م حساااااااااااااااب معامالد الاا لكه باعد، ثم حساااااااااااااااب معامالد الاا )مع ح ف  ه مارف (،      
    والاتا ج  لا يلما

 ( 4جدول )
 طالبًة( 316معامالت ألفا ) رونباخ( لمقياس مفهوم الذات المهنية )ن= 
 ( البعد اللعرفم1) (  البعد الش صم2) م( البعد االجتلاع3)

معامه الاا مع 
 ح ف اللارف 

رقم 
 اللارف 

معامه الاا مع ح ف 
 رقم اللارف  اللارف 

معامه الاا مع 
 ح ف اللارف 

رقم 
 اللارف 

0,883 29 0,830 14 0,706 1 
0,878 30 0,828 15 0,704 2 
0,878 31 0,821 16 0,697 3 
0,880 32 0,823 17 0,717 4 
0,883 33 0,827 18 0,696 5 
0,886 34 0,822 19 0,730 6 
0,884 35 0,823 20 0,778 7 
0,881 36 0,812 21 0,702 8 
0,876 37 0,821 22 0,731 9 
0,881 38 0,830 23 0,706 10 
0,880 39 0,816 24 0,703 11 
0,877 40 0,822 25 0,695 12 
0,886 41 0,819 26 0,701 13 

 
امه الاا للبعد االجتلاعم مع

=0,889 

0,819 27 
 

معامه الاا للبعد اللعرفم 
=0,731 

0,826 28 
معامه الاا للبعد الش صم 

=0,833 

 



 م

 

 

) 349) 

 2022 يناير، 2ج 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات املهنية 
 

( ان جليع معامالد الاا )مع ح ف اللارف ( اقه من او  ساوي معامه 4يتضت من الودو  )
فقد  ان معامه الاا مع ح ف اللارف  ( 7الاا للابعد ال ي  اتلم له اللارف ، عدا اللارف  رقم )

اكةر من معامه الاا للبعد اللعرفم، وه ا يعام ان ه ه اللارف  غير ثابتة ومن ثم ح فت من 
 الل يا  

 ( ثبات األبعاد:3)
  م حساب معامالد االر با  بين فرجاد اوبعاف والدرجة الكلية للل يا ، والاتا ج  لا يلما

 ( 5جدول ) 
 طالبًة( 316ط بين درجات األبعاد والدرجات الكلية لمقياس مفهوم الذات المهنية )ن= معامالت االرتبا

 م يا  مالمه ال اد الللاية معامه االر با  بالدرجة الكلية للل يا 
 البعد اوو ا البعد اللعرفم ** 0,790
 البعد الثانما البعد الش صم **0,896
 البعد الثالثا البعد االجتلاعم **0,916

   0,01** دال عند مستوى       0.05* دال عند مستوى          
( ان جليع معامالد االر با  فالة إحصا يا ، ملا يد  على ثباد جليع 5يتضت من الودو  )

    اوبعاف 
 ( الثبات بالتجزئة النصفية: 4)

  م حساب الثباد بالتوز ة الاصفية، والاتا ج  لا يلما
 ( 6جدول )

 طالبًة( 316ت بالتجزئة النصفية لمقياس مفهوم الذات المهنية ) ن= معامالت الثبا
 م يا  مالمه ال اد الللاية معامالد الثبادا مةيرمان / براون  معامالد الثبادا جتلان

 البعد اوو ا البعد اللعرفم 0,738 0,732
 البعد الثانما البعد الش صم 0,836 0,824
 االجتلاعمالبعد الثالثا البعد  0,855 0,853
 الل يا   كه 0,900 0,896

( ان جليع معامالد الثباد )ب ريقتما مةيرمان/ براون، وجتلان( 6يتضت من الودو  ) 
 مر اعة نسةيا ، ملا يد  على ثباد جليع اوبعاف 

( ونلا غير ثابتة وغير صاااااااااااااااافقة، 7من اإلجراااد الساااااااااااااااابقة  م ح ف اللارف  رقم )     
( مارف  12( مارف ، ممزعة  لا يلما )40ية للل يا  مكمنة من )واصااااااااابحت الصااااااااامر  الالا 



 
 

 

 

) 350) 

 د/ أمساء فاروق حممود عفيفي      أ/ ملياء علي علي عالقي

 

 2022 يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

( مارف  للبعد الثالث وه ه الصاااااااااااااامر  صااااااااااااااالحة 13( مارف  للبعد الثانم، )15للبعد اوو ، )
 للت ةيق على العياة اومامية للبحث الحالم 

 ( 7جدول )
 ا.الصورة النهائية ألبعاد مقياس الذات المهنية، وعدد المفردات، وأرةامه

 ارقاه اللارفاد عدف اللارفاد الباعد
 (12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) مارف  12 اللعرفم
 (27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13) مارف  15 الش صم
 (40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28) مارف  13 االجتلاعم
 مارف 40 اللولمع

امتواباد )ممافق بشد ، ممافق، محايد، غير ممافق، غير وقد اع يت  ه مارف  رلس      
( والتم 200-40و تراوح فرجاد الل يا  من )ممافق بشد (، وفقا  لل يا  ليكرد ال لامم، 

( ف  ذلك على 200 عةر عن مستم  ال اد الللاية لل البة، فكللا اقتربت الدرجة من )
(؛ فيعام ذلك 40اقتربت الدرجة من )، والعكس فكللا مستم  عا  من مالمه ال اد الللاية

  مقعاد ما اضة للالمه ال اد الللاية 
 نتائج البحث ومناقشتها

 نتائج الفرض األول:
 مجااد فرًو فالااة إحصاااااااااااااااا يااا  بين متمماااااااااااااا اااد ر اا  فرجاااد افراف ياص الارا على انااها 

لصاااااالت اللولمعة التوريةية والضااااااب ة فم ال يا  البعدي على م يا  مالمه ال اد الللاية 
 اللولمعة التوريةية 

 ( 8جدول )
ألبعاد مقياس لرتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 

 مفهوم الذات المهنية
 االنحراف اللعياري  اللتممط الحسابم اللولمعة البعد

 البعد اللعرفم
 1.22 20 التوريةية
 1.09 13 الضاب ة

 لش صمالبعد ا
 1.29 22.19 التوريةية
 1.01 10.81 الضاب ة

 البعد االجتلاعم
 1.25 21.47 التوريةية
 1.03 11.53 الضاب ة

 مالمه ال اد الللاية  كه
 1.26 22.91 التوريةية
 1.04 10.09 الضاب ة



 م
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 2022 يناير، 2ج 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات املهنية 
 

( ان اللتمماااط الحساااابم لللولمعة التوريةية واللولمعة الضااااب ة 8يتةين من الودو  )     
على التر ي  فم حين بلغ اللتمماااااااااااااط الحساااااااااااااابم لللولمعة  13، 20فم البعد اللعرفم بلغ 

على التر ي  بيالا بلغ  10.81، 22.19التوريةية واللولمعة الضاااب ة فم البعد الشاا صاام 
، 21.47اللتممااااط الحسااااابم لللولمعة التوريةية واللولمعة الضاااااب ة فم البعد االجتلاعم 

ك بلغ اللتممط الحسابم لللولمعة التوريةية واللولمعة الضاب ة علم التر ي  و  ل 11.53
 علم التر ي   10.09، 22.91للالمه ال اد الللاية  كه 

 والرتبار ه ا الارا  م امت داه ارتبار  مان ويتام  للةياناد اللستقلة، والاتا ج  لا يلما
 ( 9جدول )

في القياس البعدي لمفهوم الذات والضابطة  المجموعتين التجريبية،الفروق بين متوسطات رتب درجات 
  المهنية )األبعاد والدرجة الكلية(

 مستم  
 التأثير

حوم 
 Z W U الداللة التأثير

مولمع 
 الر  

متممط 
 اللولمعة العدف الر  

م يا  مالمه 
 ال اد الللاية

 320 72 208 2,117 0.05 0,438 متممط
208 

20 
13 

16 
16 

 التوريةية
 الضاب ة

د ( البع1)
 اللعرفم 

 355 37 173 3,435 0,01 0,711 قمي 
173 

22,19 
10,81 

16 
16 

 التوريةية
 الضاب ة

( البعد 2)
 الش صم

 343,5 48,5 184,5 3,003 0,01 0,621 متممط
184,5 

21,47 
11,53 

16 
16 

 التوريةية
 الضاب ة

( البعد  3)
 االجتلاعم

 366,5 25,5 161,5 3,867 0,01 0,801 قمي 
161,5 

22,91 
10,09 

16 
16 

 التوريةية
 الضاب ة

مالمه ال اد 
 الللاية  كه

 ( انا9يتضت من الودو  )
( جليع الارًو بين متمماااا اد ر   فرجاد اللولمعتين التوريةية والضاااااب ة فم ال يا  1)

البعدي للالمه ال اد الللاية )جليع اوبعاف والدرجة الكلية( فالة إحصاا يا ، لصاالت اللولمعة 
 التوريةية 

( مستم  حوم التأثير )قمي( للارًو فم  ه منا البعد الثانم )الش صم(، والدرجة الكلية 2)
)مالمه ال اد الللاية  كه(، بيالا  ان مساااااتم  حوم التأثير ) متمماااااط ( للارًو فم  ه من 
البعدين اوو  ) اللعرفم ( والثالث ) االجتلاعم(، وب لك يتحقق الارا اوو ،  و تاق ه ه 

(  2017؛ الكمشة، 2018؛ الشيبانية،   2018ع نتا ج فراماد  ه من )الدهامشة،  الاتا ج م
 فم إمكانية  الية  مالمه ال اد الللاية  من رال  الةرامج اإلرشافية   
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 د/ أمساء فاروق حممود عفيفي      أ/ ملياء علي علي عالقي

 

 2022 يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

( Medha,2018  &Kaneezو تاق نتااا ج البحااث جز يااا مع فرامااااااااااااااتم  ااانيز ومياادا )   
لتمجيه الللام   فم  حساااين قدر   ال الب  ( فم إشاااار للا لتأثير اإلرشااااف وا 2015قرفم، و)

 على ارتيار الللن اللال لة للم   
و شااااير الاتا ج إلى فعالية الةرنامج اإلرشااااافي االنتقا م والااياد اإلرشااااافية التم امااااتعان     

بلا فم  الية مالمه ال اد الللاية لد  طالباد اللرحلة الثانمية،  لا ان الحرص على  ليئة 
شاااااااااااافي وااللتزاه بالقماعد اورالقية والللاية للعللية اإلرشاااااااااااافية قد اف  إلى وجمف اللااج اإلر 

التقةه والتالم، والتااعه الدياامم، واال صااا  العقلم والساالم م بين الباحثة واللسااترشااداد ملا 
اف  إلى  حقيق اهداف الةرنامج وإكساااااااااااااااابلن الللاراد الالزمة لتالية مالمه ال اد الللاية  

ن للراعا  الارًو الارفية بين اللسااااترشااااداد وحرية إبداا آرا لن من رال  اللااقشااااة و  لك  ا
 فم فعالية الةرنامج  ، و قةه الراي اررر، اثر إيوابموالحمار
للالمه ال اد  والارص اللال لة قد اماااااااااااااالم فم  اليةلتامعة ف  احة عدف من ال ةراد ال     

مالمه  ( إلى ان96- 2005ا95ار زهران )الصااااادف اشااااا الللاية لد  اللساااااترشاااااداد وفم ه ا
ال اد يالم  اتااج للتاااعه االجتلااعم جاباا إلى جاا  مع الدافع الدارلم لتاأكياد ال اد وهم 

للعتقداد ، وب ةراد الاضاااااااااااج والتعلم وبال يم وا ه جشااااااااااا لت يتأثر بالمراثة والةيئةعبار  عن 
ةرنامج مثه اومااائلة الساااقراطية،   حيث ان الااياد اللسااات دمة فم الواال واهاد واورالقياد

ولعاا  الاادور، والتعزيز، والماجباااد اللازليااة  ، والتافيس االناعااالم  قااد مااااااااااااااااعااد  فم إ اااحااة 
الارصااااااة لتالية وعم اللسااااااترشااااااداد ب وا لن وال ي يعد امااااااامااااااا لتشااااااكيه ونلم مالمه ال اد 

سترشداد التأمه الللاية فلن رال  مالحظة ال اد والحمار ال ا م ولع  الدور امت اعت الل
فم ذوا لن وامااااااااااااااتكشااااااااااااااافلا والتعةير عالا ، و حديد ما يلتلكن من إمكاناد وقدراد وميم  
وامتعدافاد وماهم نقا  القم  ونقا  الضعث  لديلن ،  و الية مالمه ال اد الللاية يعد احد 

ارف العمامه اللللة التم  حدف الش صية و حقق الاواح فم جليع مواالد الحيا  ، فتصمر ال
عن ناسااااااااااااااه بصاااااااااااااامر  إيوابية ي لق الحلا  وال اقة اإليوابية التم  حدف مسااااااااااااااتم  الاواح 

(Biswal, 2016 لا يلكن  اساااااااااااير ار ااع متممااااااااااا اد ر   فرجاد طالباد اللولمعة   )
التوريةية  بأنه  ان نتيوة اللتزاملن وانتظاملن فم جلسااااااااااااااااد الةرنامج اإلرشاااااااااااااااافي، بيالا 

 للا  غيرا إيوابيا نظرا لعده  عرضلن لولساد الةرنامج اللولمعة الضاب ة لم يحدث 
 



 م
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 2022 يناير، 2ج 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات املهنية 
 

 نتائج الفرض الثاني:
ياص الارا على انها    مجد فرًو فالة إحصااااااا يا  بين متمماااااا اد ر   فرجاد اللولمعة 
التوريةية فم ال ياماااااين القةلم والبعدي للالمه ال اد الللاية )اوبعاف والدرجة الكلية( لصاااااالت 

 ال يا  البعدي 
 ( 10ل )جدو

 درجات المجموعة التجريبية  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لرتب
 ألبعاد مقياس مفهوم الذات المهنيةفي القياسين القبلي والبعدي 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة البعد

 البعد المعرفي.
 2.19 35.94 القةلم
 3.33 51.06 البعدي

 البعد الشخصي
 2.61 42.75 قةلمال

 3.69 67.31 البعدي

 البعد االجتماعي
 2.45 33.88 القةلم
 3.19 55.36 البعدي

مفهوم الذات المهنية 
  كل

 2.79 37.52 القةلم
 4.14 58 البعدي

( ان اللتممااط الحسااابم لل يا  القةلم وال يا  البعدي لللولمعة 10يتةين من الودو  )     
على التر يااا  فم حين بلغ اللتممااااااااااااااط  51.06، 35.94لعرفم بلغ التوريةياااة فم البعاااد ال

، 42.75الحسااااااابم لل يا  القةلم وال يا  البعدي لللولمعة التوريةية فم البعد الشاااااا صاااااام 
على التر ي  بيالا بلغ اللتمماااااط الحساااااابم لل يا  القةلم وال يا  البعدي لللولمعة  67.31

علم التر ي  و  لك بلغ اللتمماااااط الحساااااابم 55.36، 33.88التوريةية فم البعد االجتلاعم 
 58، 37.52لل يا  القةلم وال يا  البعدي لللولمعة التوريةية للالمه ال اد الللاية  كه 

 على التر ي  
والرتبار الارا امااات دمت الباحثة ارتبار ويلكم سااامن  للةياناد اللر ب ة، والاتا ج ممضاااحة 

 بالودو  التالما
 
 
 
 



 
 

 

 

) 354) 

 د/ أمساء فاروق حممود عفيفي      أ/ ملياء علي علي عالقي

 

 2022 يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ( 11جدول )
 روق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبيةيوضح الف

 في القياسين القبلي والبعدي لمفهوم الذات المهنية

 ( انا 11يتضت من الودو  )
( جليع الارًو بين متمماااااااااااااا اد ر   فرجاد اللولمعة التوريةية فم ال يامااااااااااااااين القةلم 1)

 والبعدي للالمه ال اد الللاية )جليع اوبعاف والدرجة الكلية( لصالت ال يا  البعدي 
 مستم  حوم التأثير )قمي جدا ( لوليع الارًو  (2)

وب لك يتحقق الارا الثالث، وه ه الاتا ج  تسااااااااااااااق مع نتا ج الارا اوو ، وه ا يرجع      
إلى اثر الةرنامج اللسااات ده ال ي مااااهم فم  حسااان مالمه ال اد الللاية لد  افراف اللولمعة 

، و تاق نتااا ج البحااث الحااالم مع نتااا ج التوريةيااة فم ال يااا  البعاادي مقااارنااة بااال يااا  القةلم
؛ الع ا   ،  2017؛ الكمشاااااة ،  2018؛الشااااايبانية ، 2018فرامااااااد  ه من )الدهامشاااااة، 

(حيث اشااااارد إلى  فاعلية الةرامج اإلرشااااافية واثرها فم   الية مالمه ال اد الللاية   2010
الاتيوة ان مالمه ال اد و زياف  القدر  على ا  اذ القرار الللام  لد  ال الب  و مضاااات  لك 

الللاية مالمه  مكتساااااااااااااا  يتأثر ويالم نتيوة للتااعه بين العمامه ال ا ية والعمامه ال ارجية 
ومن رال  ملارمااة اللسااترشااداد  للااياد اإلرشااافية االنتقا ية اماات عن  حديد ما يتساالن به 

لية مالمه من رصااااا ص وماااالاد و قييم ذوا لن ب ريقة واقعية ممضاااامعية  ملا اماااالم فم  ا
 ال اد الللاية لديلن    

 
 

مستم  
 التأثير

حوم 
مولمع   Z  الداللة التأثير

 الر  
متممط 
نمع  العدف الر  

 مالمه ال اد الللاية الر  

 3,413 0,01 1,00 قمي جدا  
 

 صار
12 

 صار
8 

 صار
15 

 مالبة
 ممجبة

لمه ال اد الللايةا ( ما1)
 البعد اللعرفم 

 3,415 0,01 1,00 قمي جدا  
 

 صار
12 

 صار
8 

 صار
15 

 مالبة
 ممجبة

( مالمه ال اد الللايةا 2)
 البعد لش صم 

 3,412 0,01 1,00 قمي جدا  
 

 صار
12 

 صار
8 

 صار
15 

 مالبة
 ممجبة

( مالمه ال اد لللايةا 3)
 البعد الجتلاعم 

 0,01 1,00 قمي جدا  
3,410 

 
 صار
12 

 صار
8 

 صار
15 

 مالبة
 ممجبة

 مالمه ال اد الللايةا
 )الدرجة الكلية( 
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 2022 يناير، 2ج 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات املهنية 
 

 نتائج الفرض الثالث:
ياص الارا على انها  ال  مجد فرًو فالة إحصااا يا  بين متمماا اد ر   فرجاد اللولمعة 

 التوريةية فم ال يامين البعدي والتتبعم للالمه ال اد الللاية )اوبعاف والدرجة الكلية( 
(12جدول )  

 درجات المجموعة التجريبية في  المعياري لرتب المتوسطات الحسابية واالنحراف
 ألبعاد مقياس مفهوم الذات المهنيةالقياسين البعدي والتتبعي 

 االنحراف اللعياري  اللتممط الحسابم اللولمعة البعد

 البعد اللعرفم
 3.33 51.06 البعدي
 1.95 46.44 التتبعم

 البعد الش صم
 3.69 67.31 البعدي
 3.42 59.63 التتبعم

 البعد االجتلاعم
 3.19 55.36 البعدي
 2.93 52.75 التتبعم

 مالمه ال اد الللاية  كه
 4.14 58 البعدي
 3.51 52.94 التتبعم

( ان اللتممط الحسابم لل يا  البعدي وال يا  التتبعم لللولمعة 12يتةين من الودو  )    
يااا  فم حين بلغ اللتممااااااااااااااط على التر  46.44، 51.06التوريةياااة فم البعاااد اللعرفم بلغ 

، 67.31الحسااااابم لل يا  البعدي وال يا  التتبعم لللولمعة التوريةية فم البعد الشاااا صاااام 
على التر ي  بيالا بلغ اللتممااط الحسااابم لل يا  البعدي وال يا  التتبعم لللولمعة  59.63

الحساااابم  على التر ي  و  لك بلغ اللتمماااط 52.75، 55.36التوريةية فم البعد االجتلاعم 
 52.94، 58لل يا  البعدي وال يا  التتبعم لللولمعة التوريةية للالمه ال اد الللاية  كه 

 على التر ي  
والرتبار الارا امااات دمت الباحثة ارتبار ويلكم سااامن  للةياناد اللر ب ة، والاتا ج ممضاااحة 

 بالودو  التالما
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 د/ أمساء فاروق حممود عفيفي      أ/ ملياء علي علي عالقي

 

 2022 يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ( 13جدول )
 لمجموعة التجريبية في يوضح الفروق بين متوسطات رتب درجات ا

 القياسين البعدي والتتبعي لمفهوم الذات المهنية

     
( ان جليع الارًو بين متمماااااااااااااا اد ر   فرجاد اللولمعة 13ن الودو  )يتضاااااااااااااات م    

التوريةية فم ال يامااااااااااين البعدي والتتبعم للالمه ال اد الللاية )جليع اوبعاف والدرجة الكلية( 
غير فالة إحصاااااااااااا يا ، وه ا يعام اماااااااااااتلرار التحسااااااااااان فم فرجاد مالمه ال اد الللاية نظرا 

الية مالمه ال اد الللاية وب لك يتحقق الارا ال امس ، المااااااااااااااتلرار فاعلية الةرنامج فم  
فلن رال  امااااات داه فاياد  حديد اوفكار التلقا ية، وحه اللشاااااكالد ، و م يد ال اد و دري  
طالباد اللولمعة  التوريةية على الللارماااااااااااااااة الاعلية الماااااااااااااات داملا فم مماجلة  اللماقث 

ثر  ةير فم ان يلتد  ويسااااتلر ما  م   علله  فم الحيا ية و  لك الماجباد اللازلية   ان للا ا
الولساااد اإلرشااافية  إلى ن اً اومااع يشااله جليع مااشااط حيا لن، و تاق نتيوة الارا مع 
ما امااارد عاه الدراماااد السااابقة من  الية مالمه ال اد الللاية من رال  الةرامج اإلرشااافية 

ذلك من قةيه فرامااااد  ه من )الدهامشاااة، واماااتلرار فاعلية   لك الةرامج بعد فتر  اللتابعة  و 
 ( 2010؛الع ا ،  2017؛الكمشة ،  2018؛ الشيبانية ، 2018

 
 
 
 

مولمع   Z  الداللة
 الر  

متممط 
نمع  العدف الر  

 مالمه ال اد الللاية الر  

 0,755 غير فالة
 

14 
7 

3,50 
3,50 

4 
2 

 مالبة
 ممجبة

( مالمه ال اد الللايةا البعد 1)
 اللعرفم 

 1,761 غير فالة
 

14 
1 

3,50 
1 

4 
1 

 مالبة
 ممجبة

( مالمه ال اد الللايةا البعد 2)
 لش صم 

 0,184 غير فالة
 

5,50 
4,50 

2,75 
2,25 

2 
2 

 مالبة
 ممجبة

 ( مالمه ال اد لللايةا3)
 البعد الجتلاعم 

 غير فالة
1,476 
 

28,50 
7,50 

4,75 
3,75 

6 
2 

 مالبة
 ممجبة

 مالمه ال اد الللايةا
 )الدرجة الكلية( 
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 2022 يناير، 2ج 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات املهنية 
 

 املراجع 
 ، علانا فار يافا العللية للاشر مقدمة في اإلرشاد المهني(  2010ابم زعيزع، عةد هللا )

، القاهر ا 9،  مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(  2014ابم عاله، رجاا محلمف )
 فار الاشر للوامعاد 
  علانا فار الاكر نظريات اإلرشئئئئئئئئاد والنمو المهني(  2015ابم عي ة، مااااااااااااالاه فروي  )

 للاشر والتمزيع 
(  مدره إلى العالقاد الساااااااااااالم ية اللعرفية، 2019بمفيه، ماااااااااااايريه ) رجلة فرحاد، بمزيا( )

 الوزا ر، فار اللود لل باعة والاشر والتمزيع 
(  بااا برنامج إرشااافي معرفم ماالم م لت فيف الضااغط الااساام لد  2015فية )بمموان، نا

،  لية العلمه اإلنسااانية، جامعة رسئئالة ماجسئئتير غير منشئئورةاومااا    الوامعيين، 
 ريضر بسكر  

، االمااااكادريةا فار المفاا 1،   العالج النفسئئئي المعرفي(  2007حسااااين، طه عةد العظيم )
 لل باعة والاشر 

، العينا 2،   اإلرشئئئاد المهني نشئئئهت  وأهميت  ( 2016حلد عةد الحليد الشااااايخ )حلمف، م
 فار ميسر  

(  فعالية برنامج إرشااااااافي انتقا م  كاملم للحد 2019الحليري، ماااااااهر  قح ان عةد الوبار )
من الصاااااااالت الزوجم و حسااااااااين التمافق الااساااااااام لد  عياة من اللتزوجاد حديثا، 

 ، نقااااااااباااااااة اوكاااااااافيليين العراقيين ومر ز الت مر اللؤ لر العللم الااااااادولم اوو 
  788-762االمتيرا يوم اوكافيلم، جامعة فهمك العراقية، ص ص 

(  فاعلية برنامج إرشاااااافي لتالية مالمه ال اد لد  2011ال رعان، عةد هللا بن عةد العزيز )
 اا ، جامعة الللك معمف بالري، رسالة ماجستير منشورةطالب اللرحلة الثانمية

(  اثر برناااامج  عليلم فم  الياااة مالمه الااا اد لاااد  طااااه 2012ال اااااف، إيلاااان عباااا  )
  201 -120، ص ص 91 ،مجلة العلوم التربوية والنفسية الروضة،

لذكاء االنفعئالي: تعلم كي  تفكر انفعئاليئاً (  2013ال ااااف، إيلااان عبااا  ) ، علااانا فار ا
 اللااهج للاشر والتمزيع 



 
 

 

 

) 358) 

 د/ أمساء فاروق حممود عفيفي      أ/ ملياء علي علي عالقي

 

 2022 يناير ، 2ج، 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

(  فعالية اإلرشاااف االنتقا م التكاملم فم راض مسااتم  ماالمك 2020د )ال ملم، محلمف مااعي
التالر االلكترونم لد  ال الب ذوي االحتياجاد ال اصااااااااااااااة، اللولة العربية لعلمه 

   392-345( ص ص 14، ) 4اإلعاقة واللم بة، 
، علانا فار 2    سئئيكولوجية التوجي  المهني ونظريات (  2011الداهري، صاااالت حسااان )

 للاشر والتمزيع  وا ه
(  اثر برنامج إرشاااااف جلعم ملام  ربمي فم  حسااااين 2018الدهامشااااة، على محلد صااااالت )

، رسالة ماجستير غير منشورةملار  االرتيار الللام و  مر مالمه ال اد الللاية، 
 كلية الدراماد العليا، الوامعة اللاشلية 

لمه ال اد الللاية والعمامه ال لسااااااااة (  القدر  التاةؤية لكه من ما2018ربابعة، انس محلد )
مجلة جامعة فلسطين الكةر  للشاا صااية با  اذ القرار الللام لل لبة ذوي اإلعاقة، 

  57-29(، ص ص 3) 8، لألبحاث والدراسات
(  بااا برنامج إرشافي معرفم ملم م ل اض الضغم  الااسية لد  2010رضا، مسعمفي )

 جامعة الوزا ر   ،رسالة دكتوراه غير منشورةاللعللين، 
(  ال اد الللاية وعالقتلا بالرضاااااااااااا المظيام لد  اللرشااااااااااادين 2018الزبير، عثلان محلد  )

، جامعة مجلة الدراسئئئئئئئئئات العليا الااساااااااااااااايين فم اللدار  الثانمية بمالية ال رطمه،
    299- 275( ، ص ص 2-46) 12الايلين،

، القاهر ا عالم 2،   النفسئئي النفسئئية والعالج (  الصاااحة1995زهران، حامد عةد السااااله )
 الكت  

 ، القاهر  عالم الكت  4،   التوجي  واإلرشاد النفسي(  2005زهران، حامد عةد الساله )
(  العالقة بين مساااااااتم  ال لمح ومالمه 2015والدابت، احلد محلد ) سااااااارفي، محلد الدبسال

مجلة كلية التربية، ال اد لد  طلبة الدرامااااااااااااد العليا فم جامعة الةلقاا الت ةي ية، 
 30-275(، ص ص1) 39جامعة عين شلس،  لية التربية، 

، 2،   اإلرشئئئئاد المهني(  2016د الل يف ابم اماااااعد )السااااااامااااااة، محلد إبرا يم واحلد عة
 القاهر ا مكتبة الاالح 

(  ال اد الللاية لللرشدين الااسيين فم العله االرشافي التربمي 2011الشرفا، عةير فتحم )
  لية التربية، الوامعة اإلمالمية بغز   رسالة ماجستير منشورة،بق اع غز ، 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B3
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B3
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) 359) 

 2022 يناير، 2ج 69جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 فعالية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية مفهوم الذات املهنية 
 

(  قلق اوفاا وعالقته بلالمه ال اد 2019حة، رانيا محلد )الشاارياين، احلد عةد هللا، الصاامال
دراسئئئئئئات العلوم الللام ونلط الشاااااااا صااااااااية لد  اللرشاااااااادين التربميين فم اورفن، 

  343-317(، ص ص 1) 46، التربوية
(  فعالية برنامج إرشااااااف جلعم ملام فم  حساااااين االرتيار 2018شااااالةم، مراف عةد الرحلن )

اشار، رماالة ماجساتير،  لية الدرامااد العليا، جامعة الللام لد  طالب الصاث الع
 الاواح المطاية  

(  اثر اونشااااااا ة الحر ية فم برنامج 2014الشااااااالري، حلدي محلد والزغةم، مااااااامفان حلد )
بمر اج للتدره اللبكر فم  الية مالمه ال اد لد  اطاا  متالزمة فوان فم مرحلة 

(، ص ص 2) 15ربوية والنفسئئئية، ، مجلة العلوم الترياا اوطاا  بدولة الكميت
409-455  

القاهر ا فار غري   نظريات اإلرشئئئاد والعالج النفسئئئي، ( 1995الشاااااااوي، محلد محرو  )
 لل باعة 
(   م يد ال ادا مدره لتالية الكااا  الشاا صااية، القاهر ا فار غري  2002شاامقم، طريف )

 لل باعة 
حصيه (  فاعلية الللث الللام اللحمم  فم  الية الت2018) شيبانية، امياة عةد هللا احلدال

مجلة  وال لمح واال واه الللام لد  طالباد الصاااااااااااث العاشااااااااااار بسااااااااااال اة علان 
، جامعة قاصدي مرباح، م ةر   مير الللارماد الااسية  دراسات نفسية وتربوية

   181-64(، ص ص 2) 11والتربمية، 
(   شاااااااكه 2015بن صاااااااافً، فاطلة إحساااااااان والبحرانية، ماى عةد هللا و اظم، على ملدي )

الولعياااة  مجلئئة الطفولئئة العربيئئة،يين  مالمه الااا اد الللاياااة لاااد  اوطااااا  العلاااان
  45-9، ص ص 73الكميتية لتقده ال املة العربية، 

، علااانا فار وا ااه مفهوم الئئذات بين النظريئئة والتطبيق(  2010الظاااهر، قح ااان احلااد )
 للاشر والتمزيع 
التصئئئئئميم الناجح لبرامج اإلرشئئئئئاد النفسئئئئئي المدرسئئئئئية (  2015العاماااااااالم، رياا نايه )
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 “The effectiveness of elective counseling program in 

developing vocational self-concept among secondary 

school female students  

 
Abstract: 

 

 This research aimed at verifying the effectiveness of elective 

counseling program in developing vocational self-concept 

among female secondary school students. The sample of the 

research consisted of (32) female students in the first grade of 

secondary school at Jazan Education management They were 

divided into two groups: the experimental group comprising (16 

students), and the control group comprising (16 students). 

Homogenization procedures were conducted between each of 

the said two groups. The instruments of the research consisted 

of the scale of self- vocational concept, the counseling program 

(prepared by the researcher)). Hypotheses were verified and 

validated by using Mann-Whitney for independent data, and 

Wilcoxon testing for correlated data. 

 The research concluded the following results: 

- The effectiveness of the counseling program, as it indicated 

that there are statistically significant differences between the 

mean scores of the experimental and control groups’ 

members in the post-application on the scale of vocational 

self-concept among the secondary school female students in 

favor of the experimental group. 

- There are also statistically significant differences between 

the mean scores of the experimental group members in the 

pre and post application on the scale of the vocational self-

concept among the secondary school female students in favor 

of the post-application. 

 There are no statistically significant differences between the 

mean scores of the experimental group members in the post and 

tracer applications on the scale of vocational self-concept 

among the secondary school female students, which indicates 

the continued effectiveness of the counseling program. 

 


