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  الدراسة مستخلص

 الكفاءة بين العالقة ودراسة الذاتية، الكفاءة تنمية فى إرشادى برنامج فعالية من التحقق إلى الدراسة هدفت     
  من الدراسة عينة وتكونت األساسى، التعليم مرحلة من الثانية الحلقة تالميذ من عينة لدى  الحياة وجودة الذاتية

 ١٣ (من الزمنية أعمارهم تترواح والذين ، التاسع والتاسع والثامن السابع فالص تالميذ من وتلميذة تلميذاً) ٦٠(
 تشخيص مقياس ،)الباحثة إعداد (الذاتية الكفاءة مقياس : األدوات الدراسة فى الباحثة استخدمت ، عاماً) ١٥ -

 ،) الباحثة إعداد (اتيةالذ الكفاءة لتنمية اإلرشادى البرنامج ، )٢٠٠٩ ، شقير زينب  إعداد (الحياة جودة معايير
 بين) ٠,٠١ (مستوى عند إحصائيا دالة طردية موجبة إرتباطية عالقة توجد. ١  :األتى الدراسة نتائج وأظهرت

 مرحلة من الثانية الحلقة تالميذ من عينة لدى الحياة وجودة الذاتية الكفاءة مقياسى على الحياة وجودة الذاتية الكفاءة
   . األساسى التعليم

 القياس فى الضابطة المجموعة أفراد و التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد.  ٢ 
 توجد. ٣ . التجريبية المجموعة لصالح المختلفة وأبعاده الحياة جودة ومقياس المختلفة وأبعاده الذاتية الكفاءة مقياس على البعدى
 الكفاءة مقياسى على والبعدى القبلى القياسين فى التجريبية المجموعة أفراد درجات وسطمت بين إحصائية داللة ذات فروق
   .البعدى القياس لصالح المختلفة وأبعاده الحياة وجودة ، المختلفة وأبعاده الذاتية

   جودة الحياة – الكفاءة الذاتية –البرنامج اإلرشادى  :    الكلمات المفتاحية
Abstract  

      The present study has aimed to explore the effectiveness of counseling program to 
Develop the self- efficacy and study the relationship between the self- efficacy and 
Quality of life with the study sample which consisted of (60) pupils from the seventh, 
Eighth and ninth grades in the basic education. The age of these pupils is between (13-
15) Years, the tools were: The self- Efficacy scale (prepared by the researcher), 
diagnosing of Quality of life criteria scale (prepared by Zeinab Shoqueir, 2009) and the 
counseling Program for developing the self- Efficacy (Prepared by the researcher). The 
study results Showed: 
1. There is statistically significant positive correlation between the self- efficacy and 
quality of life on two scales of the self- efficacy and quality of life with the member's 
study sample. 
 2. There are statistically significant differences between the averages of marks of the 
control and experimental group on the self- efficacy scale and its sub dimensions and  
 quality of life scale and its sub dimensions in favor of the experimental group. 
 3. There are statistically significant differences between the averages of marks of the 
experimental group in the pre- test and post – test on the self- efficacy scale and its sub 
dimensions and quality of life scale and its sub dimensions in favor of post- test.  

    
  Key Words: Counseling Program - The self- efficacy - Quality of life  
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 فضله وعظيم نعمائه على وأحمده ، وأشكره ، الصالحات تتم بفضله الذى وجل عز هللا الحمد     
   . سلمو وصحبه وآله محمد سيدنا على وأسلم وأصلى ، سلطانه وعظيم ، وجهه بجالل يليق حمداَ

 أستاذى إلى والتقدير الشكر بوافر أتقدم فإننى ألهله، الفضل يرد أن يقتضى الوفاء كان فإذا      
 بقنـا  التربيـة  بكلية المساعد النفسية الصحة أستاذ حـسين  محمد بدوى/ الدكتور األستاذ الفاضل
 قيمة، توجيهات من ةللباحث قدمه وما أخالقه، ونبل وعلمه، ، بفضله إعترافاَ الوادى جنوب جامعة
 يـديم  أن وجـل  عز اهللا أسأل النهائية، صورتها فى الرسالة هذه إظهار فى ساهمت سديدة وآراء

   .  الجزاء خير عنى ويجزيه ، وعطاءه صحته عليه
 ألستاذى الجزيل بالفضل والعرفان اإلمتنان وعظيم الشكر، آيات بأسمى أتوجه أن يشرفنى كما       
 بكليـة  المـساعد  النفسية الصحة أستاذ ، الظاهر عبد الاله عبد الجابر عبد/ دكتورال األستاذ الجليل
 كـان  والذى الرسالة، هذه على باإلشراف مشكورا تفضل الذى ، الوادى حنوب جامعة بقنا التربية

 فأفاض ، الخطة فى  سطورا كانت أن منذ إجرائها مراحل من مرحلة كل فى األثر عظيم لتوجيهاته
 ، الصورة بهذه الرسالة هذه إخراج فى األكبر األثر له كان مما رأيه، وسديد علمه، فروا من على

 أن لـسانى  يعجز والذى والتقدير، الشكر كل منى فله ، علمه فيض من ونهلت بإشرافه، شرفت فقد
   .وعرفانأ  شكراً حقه يوافيه بيان من ينهل
 الاله عبد منصور/ الدكتور الجليل ألستاذى ضلبالف العرفان وجزيل الشكر بكل أتقدم أن لى ويطيب    

 علـم  مـن  به أحاطنى لما الوادى، حنوب جامعة بقنا التربية بكلية النفسية الصحة مدرس  الغفور عبد
 وأصـدق  الـشكر  خالص منى فله والموجه المشرف نعم لى فكان مستمر وتشجيع صدر، وسعة غزير
  .الخير كل عنى ويجزيه ، والعافية ةالصح بموفور يمتعه أن وجل عز اهللا إلى الدعاء
 أستاذ  الاله عبد الصبور عبد يوسف/ الدكتور األستاذ إلى واإلمتنان الشكر بخالص أتقدم كما      

 بتوجيهاتـه  وإثرائها الرسالة هذه مناقشة بقبول لتفضله سوهاج جامعة التربية بكلية النفسية الصحة
 أن وجـل  عـز  اهللا وأسأل ، والعرفان الشكر جزيل منى فله ، ومشقته السفر جهد متحمالً ، النيرة
   .حدود بال وعطاء وخلقاً علماً عمره فى يبارك
 الـصحة  أسـتاذ  عبـاس  ألطاف مدحت/ الدكتور األستاذ إلى والتقدير الشكر بعاطر أتقدم كما     

 والـذى  ، لةالرسـا  هذه مناقشة بقبول لتفضله أسوان جامعة بأسوان التربية بكلية المساعد النفسية
 ، رحـب  بصدر ومشقته السفر عناء وتحمله ، الرسالة هذه إثراء فى األثر أكبر لتوجيهاته سيكون
   . حسناته ميزان فى وجعلها ، المثوبة له اهللا فأجزل



و  

 والسادة الوادى، جنوب جامعة بقنا التربية كلية عميد الدكتور األستاذ إلى به أتقدم واجب وشكر    
 لى قدموه ما على الوادى جنوب جامعة التربية بكلية النفسية الصحة بقسم ساتذتىأ وجميع الوكالء،

  . الجزاء خير عنى اهللا فجزاهم ، الرسالة هذه إجراء أثناء ومساعدة عون من
 النفـسية  الـصحة  أسـتاذ  سعيد حسين محمد/ الدكتور األستاذ جناحيه بين ليطوى الشكر ويمتد   

 ، الحياة جودة بمقياس إمدادها فى الباحثة مع الصادق تعاونه على سويف ببنى التربية بكلية  المساعد
 المنـصورة  جامعة التربية بكلية المساعد النفسية الصحة أستاذ  توكل سيد منى / الدكتورة واألستاذة

 ، وأعمارهمـا  أعمالهمـا  فـى  لهمـا  اهللا فبارك ، مستمراً وعطاء ودعماً عوناً من منحتنى ما على
   .خير كل عنى اهللا وجزاهما
 من قدموه وما الرسالة أدوات بتحكيم تفضلهم على المحكمين للسادة الجزيل بالشكر أتقدم كما      
 ألفـراد  موصول والشكر ، والتقدير الشكر كل منى فلهم الباحثة مع صادق وتعاون ومشورة نصح
 البرنـامج  لـسات ج تطبيـق  خـالل  وتعاونهم ، إنضباطهم على الجهد هذا شاركونى الذين العينة

   .والنجاح بالتوفيق لهم وجل عز اهللا فأدعو اإلرشادى
 عبـد  رفاعى / األستاذ بالذكر وأخص نصيحة، أو مساعدة لى قدم من لكل الشكر كل والشكر     

 مـن  قـدموه  لمـا  محمد محمود مريم / واألستاذة ، طه الفتاح عبد إلهام / واألستاذة ،محمود اهللا
 الذى السيد على سيد/ والدكتور ، الرسالة ألدوات الميدانى التطبيق أثناء ومساعدة وعون، ، تشجيع
 أن وجـل  عز اهللا فأسأل ، حدود بال عطاؤه فكان اللغوية الناحية من الرسالة بتنقيح مشكورا تفضل
   .حسناتهم ميزان فى يكتبه وأن ، جميعاً فيهم يبارك

 سـبحانه  اهللا بعـد  –~ على الفضل صاحب إلى والعرفان العميق الشكر من بفيض أتوجه كما     
 ، وصبره كفاحه ثمرة ليشهد اليوم بيننا موجوداً يكون أن أتمنى كنت وكم الحبيب والدى  – وتعالى

 برحمتـه  اهللا وتغمدك ، الجزاء خير عنى اهللا جزاك أبى : له أقول أن إال هذا موقفى فى أملك وال
 ، والعافية بالصحة اهللا متعها العزيزة والدتى إلى موصول والشكر ، جناته فسيح وأسكنك ، الواسعة
 اهللا فجـزاه  معين خير لى فكانت الالمتناهى، والتشجيع المتواصل للدعم مصدراً كانت التى وأختى

   . الجزاء خير عنى
  جاللـه  جـل  اهللا مـن  فإنها إجادة من فيه كان فإذا وجهدى، عملى فهذا: المطاف خاتمة وفى    

 ، وحـدى  لـى  يرجـع  فإنه تقصير من فيه كان وإن ، المشرفين أساتذتى توجيه من ثم ، وتوفيقه
   .شأنه جل وحده هللا فالكمال حاولت بشر أننى وحسبى

       السبيل قصد وهو المستعان وعال جل واهللا                                              
     ثةـــــالباح
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  الجداول قائمة

 جدول الجدول عنوان الصفحة

 متغير فى والضابطة التجريبية المجموعتين بين الفروق لداللة " ت " إختبار ١٢٦
 .العمر
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 التجريبية المجموعتين أفراد درجات متوسطات بين الفروق لداللة" ت "إختبار ١٢٧
 )واألبعاد الكلية الدرجة (الذاتية  الكفاءة مقياس على والضابطة

٢ 

 المجموعـة  المجموعـة  درجـات  متوسطات بين الفروق لداللة" ت "إختبار  ١٢٨
 الكليـة  الدرجة( الحياة جودة مقياس أبعاد على الضابطة والمجموعة التجريبية
 )واألبعاد
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 ٨  المحكمين آراء حسب  الذاتية الكفاءة مقياس فى المعدلة العبارات ١٣٥

 ٩  )١٥٠ = ن ( اإلجتماعية الذاتية الكفاءة بعد لعبارات البنائى الصدق ١٣٦

 ١٠  )١٥٠ = ن ( األكاديمية الذاتية الكفاءة بعد لعبارات البنائى الصدق ١٣٦

 ١١  )١٥٠ = ن ( الذاتية الكفاءة مستوى بعد لعبارات البنائى الصدق ١٣٧

 ١٢ )١٥٠ = ن( الذاتية الكفاءة عمومية بعد لعبارات البنائى الصدق ١٣٨

 ١٣   )١٥٠ = ن( الذاتية الكفاءة قوة بعد لعبارات البنائى الصدق ١٣٨

 ١٤  )١٥٠ = ن ( الذاتية الكفاءة مقياس أبعاد درجات بين البنائى الصدق ١٣٩

 الكليـة  والدرجـة  الذاتية الكفاءة مقياس عبارات درجات بين البنائى الصدق ١٤٠
 )١٥٠= ن(

١٥ 

 ومجموعـة  األعلى اإلرباعى مجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق ١٤١
 للمقيـاس  الكليـة  والدرجة الذاتية الكفاءة مقياس أبعاد على األدنى اإلرباعى

 )١٥٠= ن(

١٦ 

 األبعـاد  (الذاتيـة  الكفـاءة  لمقياس التطبيق إعادة بإستخدام الثبات معامالت ١٤٣
 )١٥٠= ن ) (الكلية والدرجة

١٧ 

 الذاتيـة  الكفاءة لمقياس براون - سبيرمان معادلة بإستخدام الثبات معامالت ١٤٣
      )١٥٠= ن ) (الكلية والدرجة بعاداأل(

١٨ 



ل  

 جدول الجدول عنوان الصفحة

 الذاتيـة  الكفـاءة  لمقياس الكلية والدرجة لألبعاد كرونباخ ألفا ثبات معامالت ١٤٤
 )١٥٠= ن(

١٩ 

 ٢٠  الذاتية الكفاءة مقياس فى والسالبة الموجبة العبارات أرقام ١٤٥

 الحياة جودة مقياس على الكلية والدرجة المقياس عبارات بين البنائى الصدق  ١٤٨
 )٤٠= ن(

٢١ 

 الكليـة  والدرجة لألبعاد براون - سبيرمان معادلة بإستخدام الثبات معامالت  ١٤٩
 )٤٠= ن (الحياة جودة معايير تشخيص مقياس على

٢٢ 

 مقيـاس  على الكلية والدرجة لألبعاد كرونباخ ألفا بإستخدام الثبات معامالت  ١٥٠
 )٤٠= ن(الحياة جودة معايير تشخيص

٢٣ 

 ٢٤  اإلرشادى البرنامج محتوى صدق على المحكمين إتفاق نسب  ١٦٠

 ٢٥  الذاتية الكفاءة لتنمية اإلرشادى البرنامج على المحكمين مقترحات  ١٦١

 تالميـذ  لـدى  الذاتية الكفاءة لتنمية اإلرشادى البرنامج جلسات لسير ملخص  ١٦٢
  األساسى التعليم من الثانية الحلقة

٢٦ 

 ٢٧ )٢٤٠ = ن ( الحياة وجودة الذاتية الكفاءة بين رتباطاإل معامالت  ١٧٥

 الـضابطة  المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق لداللة" ت "قيم    ١٧٧
 والبعدى القبلى القياسين في الكلية والدرجة الذاتية االكفاءة  مقياس أبعاد على

 )٣٠= ن(

٢٨ 

 التجريبيـة  المجموعة أفراد تدرجا متوسطات بين الفروق لداللة" ت " قيم   ١٨٠
 الكفـاءة  مقيـاس  أبعاد على الضابطة المجموعة أفراد درجات ومتوسطات

 البعدى القياس في الكلية والدرجة الذاتية

٢٩ 

 التجريبيةعلي المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق لداللة" ت "قيم    ١٨٤
  )٣٠ = ن( والبعدي القبلي ينالقياس في المختلفة وأبعاده االذاتية الكفاءة مقياس

٣٠ 

 التجريبيةعلي المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق لداللة" ت "قيم    ١٨٨
 بعـد  (والتتبعى البعدي القياسين في الكلية  والدرجة الذاتية الكفاءة مقياس أبعاد

  )٣٠ = ن )( اإلرشادى البرنامج تطبيق من شهرين مرور

٣١ 



م  

 جدول الجدول عنوان الصفحة

 على الضابطة المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق لداللة" ت "قيم   ١٩٣
  والبعدى القبلى القياسين في الكلية والدرجة الحياة جودة مقياس أبعاد

٣٢ 

 التجريبيـة  المجموعـة  أفراد درجات متوسطات بين الفروق لداللة" ت "قيم    ١٩٥
 حيـاة ال جودة مقياس أبعاد على الضابطة المجموعة أفراد درجات ومتوسطات

 .البعدى القياس في الكلية والدرجة

٣٣ 

 أبعاد على التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين الفروق لداللة" ت "قيم   ١٩٩
    )٣٠ = ن ( والبعدى القبلى القياسين في الكلية والدرجة الحياة جودة مقياس

٣٤ 

 أبعاد على ةالتجريبي المجموعة درجات متوسطات بين الفروق لداللة" ت " قيم  ٢٠٢
    )٣٠ = ن( والتتبعى البعدى القياسين في الكلية والدرجة الحياة جودة مقياس

٣٥ 

 

 

 

 



ن  

  األشكال قائــمة
 شكل الشكل عنوان الصفحة

 ١ المتبادلة الحتمية مبدأ ٣٩

 ٢ .النتائج وتوقعات الذاتية الكفاءة توقعات بين العالقة ٤٠

 ٣ الذاتية الكفاءة نمو عوامل ٤٩

 ٤ لرؤية تبعا الحياة جودة أبعاد ٦٢

 ٥ الحياة جودة محددات بعض ٦٥

 ٦ الذاتية الكفاءة لتنمية اإلرشادى للبرنامج عام مخطط ١٥٢

 مقيـاس  أبعـاد  على الضابطة المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق ١٧٨
 والبعدى القبلى القياسين فى للمقياس الكلية والدرجة  الذاتية الكفاءة

٧ 

 الضابطة المجموعة درجات ومتوسطات التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين الفروق ١٨١
 البعدى القياس فى للمقياس الكلية والدرجة الذاتية الكفاءة مقياس أبعاد على

٨ 

 مقيـاس  أبعـاد  على التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق ١٨٥
 والبعدى القبلى القياسين فى الكلية والدرجة الذاتية الكفاءة

٩ 

 مقيـاس  أبعـاد  على التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق ١٨٩
 والتتبعى البعدى القياسين فى للمقياس الكلية والدرجة الذاتية الكفاءة

١٠ 

 مقيـاس  أبعـاد  على التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق ١٩٠
 والتتبعى والبعدى القبلى القياسات فى الكلية والدرجة الذاتية الكفاءة

١١ 

 جودة مقياس أبعاد على الضابطة المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق ١٩٤
 البعدى القياس فى الكلية والدرجة  الحياة

١٢ 

 المجموعـة  درجـات  ومتوسطات التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق ١٩٦
 البعدى القياس فى الكلية والدرجة المختلفة وأبعاده الحياة جودة مقياس على طةالضاب

١٣ 

 مقيـاس  أبعـاد  على التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق ٢٠٠
 والبعدى القبلى القياسين فى الكلية والدرجة الحياة جودة

١٤ 

 جـودة  مقيـاس  على بيةالتجري المجموعة أفراد درجات متوسطات بين الفروق ٢٠٣
 والتتبعى البعدى القياسين فى الحياة

١٥ 

 ١٦ الحياة وجودة الذاتية الكفاءة بين العالقة ٢٠٦



س  

  المالحق قائمة

 ملحق الملحق عنوان الصفحة

 ١ الذاتية الكفاءة لمقياس المحكمين السادة بأسماء قائمة ٢٣٨

 ٢ الذاتية الكفاءة مقياس ٢٣٩
 ٣ الحياة جودة رمعايي تشخيص مقياس ٢٤٤
 الحلقة تالميذ لدى الذاتية الكفاءة تنمية لبرنامج المحكمين السادة بأسماء قائمة ٢٥٠

 األساسى التعليم من الثانية

٤  
 

 التعلـيم  من الثانية الحلقة تالميذ لدى الذاتية الكفاءة لتنمية اإلرشادى البرنامج ٢٥١
 األساسى

٥ 

 لتنميـة  اإلرشـادى  للبرنـامج  المحكمين دةللسا والمالحظات اآلراء إستمارة ٣٠٠
 األساسى التعليم من الثانية الحلقة تالميذ لدى الذاتية الكفاءة

٦  
 

 البرنـامج  محكمين السادة بعض وتوجيهات ، وآراء ، مالحظات من نماذج ٣٠١
 الذاتية الكفاءة لتنمية اإلرشادى

٧ 

 لـدى  الذاتية الكفاءة تنميةل اإلرشادى البرنامج لجلسات النهائى التقييم نموذج ٣٠٨
 األساسى التعليم من الثانية الحلقة تالميذ

٨  
 

 الكفـاءة  لتنميـة  اإلرشادى البرنامج تقييم فى التالميذ بعض آراء من نماذج ٣٠٩
 الذاتية

٩ 

 البرنـامج  جلـسات  تنفيـذ  أثنـاء  التجريبية المجموعة ألفراد الصور بعض ٣١٦
 األساسى التعليم من الثانية الحلقة تالميذ ىلد الذاتية الكفاءة لتنمية اإلرشادى

١٠ 

  


