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       :مستخلص ال

عن بعد فى تحسين  انتقائي إرشاديهدف البحث هو الكشف عن فعالية برنامج      

دافع االنجاز لدي عينة من طالب الدراسات العليا المتعافين من االصابة بفيروس 

كورونا المستجد ، وقد تم إجراء البحث عن بعد من خالل استخدام التطبيقات 

الشات  والواتس آب وغيرها من التكنولوجية ووسائل التواصل االجتماعي مثل 

( طالب من طلبة الدراسات العليا 8التطبيقات المتاحة ، تكونت عينة البحث من )

( م 2020-2019بجامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية فى العام الدراسي )

والمتعافين من االصابة بفيروس كورونا المستجد، واستخدمت الباحثة مقياس دافع 

( ، وأسفرت النتائج عن وجود تحسن فى مستوى 2013العازمى    /)إعداد االنجاز

دافع االنجاز لدى عينة البحث فى القياس البعدى واستمرار التحسن حتى القياس 

 التتبعى . 

طلبة  –دافع االنجاز  -عن بعد  -برنامج ارشادى انتقائى  -: فعالية  الكلمات المفتاحية

 صابة بفيروس كورونا المستجد.   المتعافين من اال -الدراسات العليا 
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Abstract: 

    The aim of the present research is to revealing the 

effectiveness of The effectiveness of a selective counseling 

program to improve achievement motivation among a sample of 

graduate students recovering from infection with the Corona 

virus "Covid 19". The research was conducted through the use of 

technological applications and social media such as chat, Whats-

App and other available applications, , the research sample 

consisted of (8) of graduate students(8) at Mansoura University 

in the Arab Republic of Egypt in the academic year (2019-2020) 

recovering from infection with the Corona virus "Covid 19". of 

the researcher used the achievement motivation scale( prepared 

by Elazmy 2013), the results of the research indicated an 

improvement in the achievement motivation level of the research 

sample in the post test, and the improvement continued until the 

follow up test. 

                                                                                              

 المقدمة:

تعتبر الدوافع هى المحرك االساسي للسلوك فهى تعمل على استثاره وتنشيط       

وتوجيه السلوك فهى السبب الرئيسي فى اختالف االستجابات بين االفراد للموقف 

الواحد وعلى الرغم من كون الدافعية مفهوم ضمنى لكن يستدل على وجودها من 

ع لها أهمية خاصة فى الحياة التعليمية للفرد فهى خالل استجابة وسلوك الفرد، والدواف

تكون فى حد ذاتها هدف فيسعى المعلمون الستثاره دافعيه الطالب وتوجيهها  نحو 

 االهداف المطلوب تحقيقها.

ويشير مصطلح الدافعية إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك      

فالدافع بهذا المفهوم يشير إلى نزعة للوصول الفرد من أجل إعادة التوازن الذي اختل. 

إلى هدف معين، وهذا الهدف قد يكون إلرضاء حاجات داخلية ، أو رغبات داخلية. 

فهي حالة تنشأ لدى الكائن الحي لتحقيق الشروط البيولوجية أو   (Need) أما الحاجة

و ما يرغب فه  (Goal) السيكولوجية الالزمة المؤدية لحفظ بقاء الفرد. أما الهدف

الفرد في الحصول عليه ، ويؤدي في الوقت نفسه إلى إشباع الدافع )قطامي وعدس، 

2002 :195) 
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الجوانب المهمة فى نظام الدافعية االنسانية ، حيث حد لالنجاز أفع الدويعتبر ا    

حظى بقدر كبير من اهتمام العلماء فى السنوات االخير باعتباره أحد المعالم المميزة 

ً لتفسير السلوك للدرا سة والبحث فى ديناميات الشخصية والسلوك وعامالً اساسيا

الفردى أو الجماعي، فأى تصرف أو سلوك ال نفهمه جيداً إال إذا عرفنا دوافعه 

 الحقيقية.

ام إلقداع النهائية لصرالمحصلة اهو لإلنجاز فع الد( أن ا1957ن" )تكنسوى "أيرو   

لعالقة اهذه ن" تكنسوويمثل "ألفشل. امن لخوف ح والنجافي األمل م بين اإلحجاا -

ن عليه فإولفشل.  تجنب افع دوا –ح لنجاافع االنجاز = دوافع دالتالية :  الة دعاملبا

دي إلى لفشل يؤتجنب افع دوالعمل على تقليص ، واتنميتهاح ولنجاافع وابدم الهتماا

 (351: 2004، يونسلالنجاز )فى : فع الدامن محصلة أكبر 

وجدير بالذكر إن الدافع لالنجاز من الدوافع الرئيسية التى ترتبط بأهداف العمل    

المدرسي، ومساعدة الطالب على تحقيق هذا الدافع يعمل على تنشيط مستوى أدائهم 

 (.244،2001وتحقيق أهم جوانب العمل المدرسي)الشرقاوى،

حديد االولويات وفهم كما يساعد دافع االنجاز الطالب على تحمل المسؤولية وت   

المعلومات من خالل االستمرار فى المشاركة النشطة وتنظيم االنشطة التعليمية والتى 

 بدورها تؤدى إلى إكمال المهام المطلوبة فى عملية التعلم. 

(Saki&Nadari,2018,325)                                                                

( ودراسة  2014ري ) لشهنتائج العديد من الدراسات ومنها دراسة اوقد كشفت        

ارتباطيه موجبة بين مستوى عالقة إلى أنه توجد  Kruger( 2016وكيرجير )

وى مستع تفاارفي واالنجاز االكاديمي تتمثل سي درلمق افوالتالدافعية لالنجاز وبين ا

داء ألات عالية من امستويلى ول إصوللب ٕوإصراره ومثابرته الطلدى الوح مطلا

باإلضافة إلى أنه من خصائص دافع االنجاز لعالي. اكمي رالتدل المعاة على ظلمحافوا

االكاديمي المثابرة ، والتخطيط المستقبلى ، والتكيف مع الظروف الجديدة ، وضبط 

النفس فى المواقف االنفعالية ، والتآنى فى إصدار االحكام ، والمسؤولية الشخصية ، 

مخاطر ، وارتفاع مستوى الطموح ، وابتكار االنشطة المختلفة، كما أنه وتحمل ال

    (Pakma , 2009:5)يساعد فى وضع أهداف ترتبط بالمهنة.

ية دشارإلاسة رلمثلى للممارة الصودي واشارإلالنضج االنتقائي يمثل االتجاه إن ا    

وق لفر، وات الختالفااجهة اتعمل على مووية دشارإلت الفنياالمتخصصة تتكامل فيه ا

النتقائي د اشارإلاللمسترشدين.  يعد ت  لمشكالت والحاالواقف الموافي ات لتغيروا

لمنفتح لكل ن والمردي اشارإلر التياوالناضج المتكامل الجديد افي ثوبه د شارإلاهو 

ء بانتقام يقوي لذالمتناسق م النظان النفسي ليكود اشارإلافي د جام سهاإلكل وضافة إ

 (185:  2016)الطائى ،لنتائج.  افضل أية لتحقيق دشارإلت الفنياواألساليب امج ود
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السلبية إلى واألحاسيس سلوك والمشاعر ـالتغيير إلى االنتقائى اإلرشاد ويهدف      

صور ايجابية ، وتغيير الجوانب ى ـالصور العقلية السلبية للذات إلإيجابية ، وتتغير 

، وإكساب يح  األفكار الخاطئة صحـوتجوانب منطقية ، المعرفية غير المنطقية إلى 

تحسين ة والمساعدة على ـة طيبـات اجتماعيـوين عالقـالمسترشد المهارة في تك

ً من ذلك  البيولوجية. الجوانب  ً يسير نحو فإن وانطالقا ً إرشاديا االنتقائية تعد اتجاها

االرشادية الناضجة والشاملة التى تحقق إلى الممارسة تكامل علم النفس ،  ويؤدي 

 (  24:2015، المفرجينتائج إيجابية. )

    ، ً واإلرشاد االنتقائى عبارة عن مجموعة من الفنيات االرشادية التى تتسق معا

إرشادية خاصة بها، إال أن انتقاء هذه الفنيات يتم وتنتمى فيها كل فنية إلى نظرية 

بشكل تكاملى بحث تسهم كل منها فى عالج جانب من جوانب اضطراب الشخصية، 

يتم انتقاء هذه الفنيات لتشكيل منظومة تكاملية بالرجوع إلى تشخيص دقيق للحالة ، و

ولتحديد أفضل الفنيات ومدى مالئمتها للخطة العالجية ولطبيعة االضطراب أو 

 (181:2020المشكلة السلوكية.)متولى،

إلى أن االرشاد االنتقائى يعد أحد أشكال   Casas & Del Rey (2015)كما يشير    

االرشاد النفسي الذى يقوم على نظرية العالج النفسي االنتقائى، حيث يعد من االنظمة 

التى تقوم على تحديد المبادئ واالستراتيجيات االساسية الفعالة فى العالجات النفسية، 

ويتم انتقاء هذه االستراتيجيات لتشكيل منظومة تكاملية تقدم فى صورة جلسات 

جتماعي آمن يتيح إلفراد المجموعة االرشادية المشاركة ارشادية يسودها جو نفسي وا

بإيجابية، ويهدف هذا االسلوب من االرشاد إلى إقناع الطالب بأن يحل محل معتقداته 

غير المنطقية وأفكاره السلبية بأفكار أكثر إيجابية من أجل إحداث تغيرات معرفية 

 وسلوكية وانفعالية لديه. 

" علي البشرية 19حة فيروس كورونا المستجد "كوفيد وبالنظر فيما فرضته جائ     

من انعكاسات وآثار نتيجة االجراءات والقيود االحترازية نجد أن هناك العديد من 

مظاهر الحياة اليومية قد تغيرت، وشمل هذا التغير أيضا الحياة المدرسية والتعليمية 

الستكمال العام الدراسي واالجتماعية الفردية والعامة وتم اعتماد التعليم عن بعد  

واالعتماد بشكل كبير على تطبيقات االنترنت فى التواصل والعمل ويتفق ذلك مع 

(  والتى توصلت إلى فعالية برنامج ارشادى للمساندة  2020دراسة "شقير ")

االجتماعية عن بعد من خالل الدمج االسري فى تحسين االمن النفسي وخفض بعض 

عبر  المستجدالة متعافية من االصابة بفيروس كورونا المتغيرات السلبية لدى ح

الدرشة بالشات، ومما سبق فقد اعتمدت الباحثة على إجراء البرنامج االرشادى 

دافع االنجاز لدي عينة من طالب الدراسات العليا المتعافين  االنتقائى عن بعد لتحسين

  رازية المتبعة. وذلك توافقاً مع االجراءات االحتمن االصابة بفيروس كورونا.

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF';search();
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 مشكلة البحث:
يمر العالم بأزمة كبيرة وخطيرة ومنتشرة فى مختلف بالد العالم وهى جائحة      

" حيث يعانى المصاب به من الشعور بالتوتر 19فيروس كورونا المستجد "كوفيد 

والقلق بداية من مرحلة تشخيص إصابتهم بالفيروس ثم تأكيد االصابة ومروراً بتلقى 

رة العالج حتى يتم شفاءه، إلى جانب القلق العالج وانتظار نتائج المسحات خالل فت

من إمكانية إصابة أحد المقربين منه بالعدوى باإلضافة إلى القلق والتوتر الناتج عن 

االجراءات االحترازية من حجر وعزل صحى التى يخضع لها المصاب والمخالطين 

( والتى أجريت على حالة متعافية من 2020له، وفى ذلك أشارت دراسة شقير)

الصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أن الحالة بعد التعافى من الفيروس كانت تعانى ا

من تدنى مستوى االمن النفسي . إن تجربة االصابة بفيروس كورونا المستجد وصوال 

للتعافى يترتب عليها آثار سلبية متعددة وقد الحظت الباحثة أن أفراد العينة يعانون من 

وعدم الرغبة فى استكمال الدراسة والرغبة فى العزوف  تدنى مستوى دافع االنجاز

والبعد عن الحياة االجتماعية والتعليمية لهم فهم فى أمس الحاجة إلى الدعم والمساعدة 

وتعرضهم لبرامج ارشادية انتقائية تساعدهم فى تخطى تلك المرحلة الحرجة فى 

( ودراسة الكشكى) 2020) متولىحياتهم، وقد أكدت نتائج الدراسات مثل دراسة 

( على فعالية االرشاد 2015(،  ودراسة ابراهيم ) 2015(، ودراسة النوايسة )2018

االنتقائى فى تحسين العديد من المتغيرات والجوانب التى لها تأثير إيجابي وسريع 

تنمية التفكير اإليجابي  على الفرد مثل التوجه نحو الحياة وخفض الشعور بالوصمة و

وتقدير الذات و خفض اإلرهاب االجتماعي وتنمية مهارات الحوار، وخفض االتجاه 

           التعصبي.                        

ويعتبر دافعية االنجاز من الركائز االساسية فى تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي    

وتساعد فى تخطى الصعاب وحل المشكالت  وتحقيق الذات وتأكيدها من خالل ما 

(، ودراسة 2019دراسة ضيف )ينجزه الفرد ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كال من 

( ، ودراسة  2014ري ) لشه( ، ودراسة ا2015ورزق )ب( ودراسة 2017هالل )

( 2003ودراسة جاندر ) (2005الزعبي )ودراسة ،  Kruger( 2016وكيرجير )

Gander  والتى تشير النتائج فى مجملها إلى أهمية دافع االنجاز والتأثير االيجابي له

تزام والتى تنعكس على الشعور بالثقة والطموح لدى الفرد والرغبة فى التفوق واالل

فى أداء االعمال والتكيف مع المواقف الجديدة  واالستقاللية باإلضافة إلى العالقة 

االيجابية بين دافع االنجاز ومهارات التعلم وتحديد االهداف المستقبلية ، وأيضا ندرة 

الدراسات فى حدود علم الباحثة التى تناولت المتعافين من فيروس كورونا المستجد  

رأت الباحثة ضرورة تعرض أفراد العينة إلى برنامج إرشادى انتقائى ونظراً لذلك فقد 

عن بعد لتحسين دافع االنجاز لدى أفراد عينة البحث فينعكس ذلك إيجابياً على عودتهم 

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89%D8%8C+%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%89+%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81
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ويمكن مرة أخرى الستكمال الدراسة واستكمال حياتهم مستقبالً بشكل طبيعى. 

  صياغة مشكلة البحث فى التساؤل الرئيسي التالى:
ما فعالية برنامج إرشادى انتقائى  عن بعد لتحسين دافع االنجاز لدي عينة من    

 طالب الدراسات العليا المتعافين من االصابة بفيروس كورونا المستجد؟

 أهداف البحث:   

تصميم برنامج إرشادى انتقائى عن بعد لتحسين دافع االنجاز لدي عينة من طالب -1

 من االصابة بفيروس كورونا المستجد .الدراسات العليا المتعافين 

البرنامج االرشادى االنتقائى عن بعد لتحسين دافع االنجاز لدي  فعالية على التعرف-2

 عينة من طالب الدراسات العليا المتعافين من االصابة بفيروس كورونا المستجد .

 أهمية البحث:

والتعلم وأثره فى تكون نظراً ألهمية دافع االنجاز للنجاح فى الحياة والعمل -1

شخصية سوية ، أصبح من االهمية بمكان بناء برنامج ارشادى انتقائى عن بعد 

لتحسين دافع االنجاز لدي عينة من طالب الدراسات العليا المتعافين من االصابة 

 بفيروس كورونا المستجد.

إعداد ندرة الدراسات العربية واألجنبية فى حدود إطالع الباحثة التى تناولت -2

برنامج ارشادي انتقائى عن بعد لتحسين دافع االنجاز لدي عينة من طالب الدراسات 

 العليا المتعافين من االصابة بفيروس كورونا المستجد.

يفتح البحث الحالى المجال للباحثين والمهتمين إلجراء مزيد من البحوث على نفس  -3

عالجية إلعادة تهيئة الطالب وتحفيزهم العينة ، واالهتمام بتقديم البرامج االرشادية وال

 لمواصلة الجانب التعليمي فى ظل استمرار أزمة كورونا. 

 مصطلحات البحث:

يعرف بأنه برنامج مخطط ومنظم فى ضوء أسس علمية لتقديم البرنامج االرشادى: 

ً بهدف مساعدة األفراد  ً أو جماعيا الخدمات االرشادية المباشرة والغير مباشرة فرديا

تحقيق النمو السوى والقيام باالختيار الواعي المتعقل وتحقيق التوافق النفسي.  على

 (499:2010)زهران،

يعرف بأنه جهد علمي منظم، قائم على االستفادة من مبادئ االرشاد االنتقائى: 

مدارس علم النفس وتكاملها حيث يعمل على الجمع بين مناهج االرشاد والعالج 

ى تكاملى يجمع بين النظريات المختلفة، بهدف إقامة عالقات النفسي فى اسلوب انتقائ

وثيقة ومتبادلة ومتكاملة بين الحقائق ذات العالقة الوثيقة فيما بينها مهما اختلفت 

أصولها النظرية، وهو أكبر من مجرد توليفة خاصة من مختلف النظريات ألنه يهتم 

لج بأنها أكثر فائدة وفعالية ببناء إطار نظرى متكامل من النظريات التى يري المعا

 ((Clarkson.2013;587للعمل مع العمالء. 
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ً فى هذا البحث بأنه  وتعرف الباحثة البرنامج االرشادى االنتقائى عن بعد إجرائيا

مجموعة الجلسات االرشادية التى تضم مجموعة من الممارسات والفنيات االرشادية  

عد عن طريق وسائل التواصل المختلفة المتنوعة والمنظمة والمخطط لها وتقدم عن ب

بهدف تحسين دافع االنجاز لدى عينة من طالب الدراسات العليا المتعافين من فيروس 

 كورونا المستجد.

يعرف بأنه السلوك الذى يتجه مباشرة نحو االحتفاظ بمستويات معينة  دافع االنجاز:

  (     445:2004من االمتياز والتفوق )الزيات،

وتعرف الباحثة دافع االنجاز إجرائياً  بالدرجة التى يحصل عليها المشارك فى مقياس 

 المستخدم فى البحث الحالى. دافع االنجاز

 حدود البحث : يتحدد البحث الحالى بالمحددات التالية:

لحدود الزمنية: تم تطبيق أدوات البحث فى النصف الثانى من العام الدراسي ا-1

 م. 2019-2020

 الدافع لالنجاز -الحدود الموضوعية : برنامج ارشادى انتقائى عن بعد -2

 إجراءات البحث : وتتمثل فى:-3

اعتمدت الباحثة على المنهج شبه التجريبي لمناسبته تحقيق أهداف البحث المنهج:  -

 .ومحدودية عدد أفراد العينة

العليا بجامعة ( طالب من طلبة الدراسات 8العينة : تكونت عينة البحث من ) -

م والمتعافين  2020-2019المنصورة بجمهورية مصر العربية فى العام الدراسي 

 من االصابة بفيروس كورونا المستجد.

االدوات : من أجل تحقيق أهداف البحث والتحقق من فروض البحث تم استخدام  -

قائى عن (، والبرنامج االرشادى االنت2013العازمى    /مقياس دافع االنجاز )إعداد

 الباحثة(  /بعد المستخدم فى البحث )إعداد

 االطار النظرى:

 أوالً : دافع االنجاز:

جهد لديه قصى ليبذل ألحي ن الكائتعنى استعداد انها رف "أتكسون" الدافعية أيع      

     (16: 2008من أجل تحقيق هدف معين )ثائر،

وتلعب الدافعية الدور األهم في مثابرة اإلنسان على انجاز عمل ما ، وربما كانت     

المثابرة من أفضل المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الدافعية عند هذا اإلنسان. إن 

 الدافعية بهذا المعنى تحقق أربع وظائف رئيسيه وهي:      

حث اإلنسان على القيام بسلوك معين ، الدافعية تستثير السلوك. فالدافعية هي التي ت -1

مع أنها قد ال تكون السبب في حدوث ذلك السلوك. وقد بيّن علماء النفس أن أفضل 

مستوى من الدافعية )االستثارة( لتحقيق نتائج إيجابية هو المستوى المتوسط. ويحدث 
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تمام ، ذلك ألن المستوى المنخفض من الدافعية يؤدي في العادة إلى الملل وعدم االه

 .                                                                                       كما أن المستوى المرتفع عن الحد المعقول يؤدي إلى ارتفاع القلق والتوتر

ً ألفعالهم ونشاطاتهم؛  -2 الدافعية تؤثر في نوعية التوقعات التي يحملها الناس تبعا

ا تؤثر في مستويات الطموح التي يتميز بها كل واحد منهم. والتوقعات وبالتالي فإنه

 بالطبع على عالقة وثيقة بخبرات النجاح والفشل التي كان اإلنسان قد تعرض لها.                                                    

لينا االهتمام الدافعية تؤثر في توجيه سلوكنا نحو المعلومات المهمة التي يتوجب ع -3

بها ومعالجتها، وتدلنا على الطريقة المناسبة لفعل ذلك. إن نظرية معالجة المعلومات 

ترى أن الطلبة الذين لديهم دافعية عالية للتعلم ينتبهون إلى معلميهم أكثر من زمالئهم 

ذوي الدافعية المتدنية للتعلم )واالنتباه كما هو معلوم مسألة ضرورية جداً إلدخال 

علومات إلى الذاكرة القصيرة والطويلة المدى(. كما أن هؤالء الطلبة يكونون في الم

العادة أكثر ميالً إلى طلب المساعدة من اآلخرين إذا احتاجوا إليها. وهم أكثر جدية في 

محاولة فهم المادة الدراسية وتحويلها إلى مادة ذات معنى؛ بدالً من التعامل معها 

 اً.                                                                   سطحياً وحفظها حفظاً آلي

تؤدي إلى حصول اإلنسان على أداء جيد  -بناء على ما تقدم من وظائف –الدافعية  -4

على سبيل  -مجال التعليم –عندما يكون مدفوعاً نحوه. ومن المالحظ في هذا المجال 

م هم أكثر الطالب تحصيالً وأفضلهم أداء )عالونة، المثال: أن الطلبة المدفوعين للتعل

2004 :204- 205 ) 

ويعرف الدافع لالنجاز بأنه "استعداد ثابت نسبياً في الشخصية ، يحدد مدى سعي     

الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق أو بلوغ نجاح يترتب عليه نوع من اإلرضاء ، وذلك 

في ضوء مستوى محدد لالمتياز". في المواقف التي تتضمن تقييم نجاح األداء 

 (47، 2005)الزعبي ،

تي دف ذاهو هح ولنجاق اتحقيد ولجيداء األاغبة في رلكما يعرف دافع االنجاز بأنه ا 

 (247:2001ط  السلوك ويوجهه )االحمد ،ينش

 أنواع الدافع لالنجاز:

في  الشخصية أو الداخلية المعايير تطبيق بها ويقصد :الذاتية لإلنجاز الدافعية-1

 .اإلنجاز مواقف

علي  تعتمد التي التفوق معايير تطبيق وتتضمن :االجتماعية لإلنجاز الدافعية-2

 في النوعين يعمل أن ويمكن .باآلخرين الفرد أداء مقارنة أي اإلجتماعية، المقارنة

 كانت فإذا الموقف، في سيادة أليهما أكثر وفقا تختلف قوتيهما ولكن الموقف، نفس

 دافعية تتبعها ما غالبا فإنها في الموقف وسيطرة أكبر وزن ليا الذاتية اإلنجاز دافعية

 (95:2000صحيح. )خليفة ، والعكس االجتماعي اإلنجاز
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إلى أنه توجد ثالثة مكونات  (Mavis 2001) مافز  مكونات للدافع  لالنجاز:  أشار

  هي : للدافع  لالنجاز

 األمر ويفهم يعرف حاجاته الن الفرد إشباع حاولةم إلى ويشير :المعرفي الدافع-1

 .بكفاءة اكبر مهامه أداء على يعينه الذي

 عن يحققها التي والسمعة والمكانة الشهرة في الفرد رغبة وهو :الذات توجيه-2

 لذاته واالحترام  بالكفاءة لديه الشعور يعزز مما المميز، األداء طريق

 وتحقيق اآلخرين على رضا الحصول في الفرد رغبة إلى ويشير :االنتماء دافع-3

 االعتراف على للحصول كأداة وانجازه الفرد نجاحه ويستخدم القبيل، هذا من إشباعه

  .بنفسه ثقته تعزيز في عليه يعتمد الذين أولئك من جانب والتقدير

(361:2018)اليوسف،  

 النظريات المفسرة لدافع االنجاز:

النظرية المعرفية: ترى المعرفية أن هناك تفسيرات تسلم بإفتراض الكائن البشري -1

ك لذلذي يرغب فيه، لو النحاعلى يتمتع بإرادة حرة تمكنه من اتخاذ قرارات واعية 

لى رد يزوده بدافعية متأصلة فيه  وتشير إلعقلي للفط النشاالتفسيرات أن اه ذهتؤكد 

نوع هي ع مثالً الطإلسترة حب ااهظفه وليس كوسيلة ، ذاتفي كغاية كي ولسلط النشاا

من الدافعية الذاتي يمكن تصورها على شكل قصد لتأمين معلومات حول موضوع أو 

حادث أو فكرة عبر سلوك استكشافى وبهذا المعنى يمكن اعتبار حب االستطالع دافعاً 

 انسانياً ذاتياً اساسياً. 

تكون دافعية االنجاز لدى التلميذ تستثار نظرية سكنر: من منظور هذه النظرية  -2

وترتفع بواسطة المحفزات والمكافآت عن طريق حثه على مواصلة النجاح الذى 

يحرزه على مستوى االنشطة التعليمية ويكون هذا التحفيز بمنح نقاط جيدة لهم وهدايا 

 تشجيعية.

ضوء تفسيره لحالة نظرية ماكليالند: يقوم تصور " ماكليالند" لدافعية االنجاز فى -3 

( إلى هناك 1953السعادة أو المتعة بالحاجة لإلنجاز فقد أثار  "ماكليالند وآخرون )

ً بين المحفزات السابقة واالحداث االيجابي وما يحققه الفرد ، فإذا كانت  ارتباطا

المواقف االولية ايجابية بالنسبة للفرد، فأنه يميل لألداء، أما إذا حدث نوع من الفشل 

ونت بعض الخبرات السلبية فإن ذلك سوف ينشأ عنه دافع لتحاشي الفشل.  )فى: وتك

 (1443:2020محمد،

 :التالي النحو على أبعاد خمسة إلى هتقسيم لإلنجاز : يمكن الدافع أبعاد

 التحديات ومواجهة الصعبة األشياء علي التغلب على الفرد قدرة وهو :التحدي-1

 من االنتهاء حتى بالمهام القيام في واالستمرار علي المصاعب التغلب في والرغبة

 .بها القيام
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 بالمسئولية الشعور علي الفرد قدرة مدي ويقيس :المسئولية وتحمل االلتزام-2

 يمر التي واألحداث والمواقف األعمال اآلخرين وتجاه وتجاه نفسه تجاه بها، وااللتزام

 .بها

 والتفوق النجاح تحقيق في الفرد رغبة مدي يقيس :والتفوق النجاح في الرغبة-3

 .في أدءاته اآلخرين عن المتميز والمستوي

 مع والتعامل الجديدة األشياء على التعرف في الرغبة وهو :االستطالع حب-4

 .الجديدة األنشطة ومزاولة المعروفة غير عن األشياء واالستفسار الغريبة األشياء

 المسؤولية تحمل علي القدرة هو االستقالل :النفس علي واالعتماد االستقالل-5

 ووعيه لقدراته الفرد إدراك هي بالنفس والثقة والتميز بالمبادأة ، النفس على واالعتماد

 (335:2015)العازمى:.بذاته

ً فى رفع مستوى أداء الفرد  أهمية دافع االنجاز:  تلعب دافعية االنجاز دوراً هاما

يواجهها، وذلك ما أكده "ماكليالند" وإنتاجيته فى معظم المجاالت واالنشطة التى 

حيث يرى أن مستوى دافع االنجاز فى أى مجتمع هي حصيلة الطريقة التى ينشأ بها 

التالميذ فى هذا المجتمع وهكذا تتجه أهمية دافع االنجاز ليس فقط بالنسبة للفرد 

ً بالنسبة للمجتمع الذى يعيش فيه  وتحصيله الدراسي ، ولكن أيضا

 (77:2009الفرد)فريد،

أن الطالب ذوى دافع االنجاز االكاديمي المرتفع  ((Gander,2003;14يذكر و    

يكونون متحمسين ويبدون اهتماما باألنشطة الصعبة والعمل الجاد والشعور بالثقة 

كما يشير)الزعبي،  بالنفس وااللتزام بأداء المهام فى الظروف الصعبة بشكل جيد.

( فى دراسته إلى مجموعة من الخصائص الشخصية المميزة لألشخاص ذوي 2005

المستوى المرتفع من دافعية االنجاز منها الرغبة بالتفوق واالمتياز أو اإلتيان بأشياء 

ذات مستوى متميز، كما أنهم يعملون بجدية أكبر من غيرهم، ويحققون نجاحات أكثر 

واقف متعددة من الحياة، فذوي دافع االنجاز المرتفع واقعيون في في حياتهم. وفي م

انتهاز الفرص، وأخذ المجازفات، بعكس المنخفضين في دافعية االنجاز الذين إّما أن 

يقبلوا بواقع بسيط أو أن يطمحوا في واقع أكبر بكثير من قدرتهم على تحقيقه، 

تفعة بالعمل باستقالليه إالّ أنهم ال وبالرغم من رغبة األفراد ذوي دافعية االنجاز المر

 البحوث والدراسات نتائج كما أشارتيعجزون عن التعاون والعمل مع اآلخرين .

ومن فى المراحل التعليمية المختلفة،  األكاديمي اإلنجاز دافع تحسين أهمية إلى السابقة

لعليا الدراسات التى تناولت تحسين دافع االنجاز لدى طالب الجامعة والدراسات ا

 بعض على قائم تدريبي برنامج فعالية(  والتى أكدت على 2019دراسة ضيف )

 اآلداب كلية طالب لدل األكاديمي اإلنجاز دافع في التعلم وراء ما استراتيجيات

 على الطالب مساعدة في األكاديمي اإلنجاز دافع الطائف، كما أكد على أهمية بجامعة
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 وتحفزهم تواجههم، التي الجديدة المواقف مع التكيف أهدافهم المستقبلية وعلى تحديد

المهام االكاديمية المتعلقة بالمحتويات المقررة، كما أنه يساعدهم على  إنجاز على

 المشاركة االبداعية النشطة فى عملية التعلم باستمرار لتحقيق التفوق االكاديمي ،

ً دراسة هالل )  أكاديمى إرشادى برنامج والتى توصلت إلى فعالية) 2017وأيضا

 المتعثرين االجتماعية الخدمة طالب برنامج لدى اإلنجاز فى تحسين دافعية جماعى

 ً رات مها( على العالقة االيجابية بين 2015ورزق )بكما اكدت نتائج دراسة .  دراسيا

ص تخصالثانية فى الماجستير لسنة البة دى طلز لإلنجار والدافعية كاذالستم والتعلا

 وي.برتد شاتوجيه وٕار

 االنتقائى:اإلرشاد ثانياً:

مجملها  االتجاه ي ـفتشكل النظريات التي من على العديد يعتمد االرشاد االنتقائى     

ة  ـوالنظريكنظرية ثورن االختيارية، النفس تكامل علم إلى يؤدى الذي االنتقائى 

 (  23:2015، رجيالمفالوظيفية. )االنتقائية هارت ل، ونظرية الوسائمتعددة 

كنظرية  وليس إرشادي كأسلوب ( إلى أن االنتقائية439: 2005ويشير الداهري )   

 أساليب أشمل يعتبر أن يمكن ما قدم ثورن أن ويرى ) الخياري اإلرشاد( اسماه

 الوحيد العلمي األسلوب يعتبره والذي االنتقائي، األسلوب ويفضل اإلرشاد الشخصية،

 النظريات ، بين تنسق أو تحاول فإنها نظرية ليست االنتقائية أن وبما نظراً لشموله،

 ووضع الخطوات بعض خالل من االنتقائية خصائص توضيح (ثوران) وحاول

 اإلرشاد طرق بين توفيقية خيارية طريقة واالنتقائية .طريقة إجرائي لكل تعريف

 استخدامها، على قادراً  يكون وأن الطرق كل يعرف للمرشد أن والبد المختلفة،

 .بينها والتوفيق

متسق من ذات طابع االنتقائية "منظومة ( إلى أن  5:  2002ويشير عزب  )    

إال نظرية عالجية خاصة بها ، فنية إلى كل فيها ، تنتمى والعالجية، الفنيات اإلرشادية

يتم بشكل تكاملى بحيث تسهم كل منها فى عالج جانب من هذه الفنيات انتقاء أن 

ل منظومة تكاملية هذه الفنيات لتشكيراب شخصية العميل، ويتم انتقاء جوانب اضط

مدى مالئمتها و؛ الفنياتل أفضل؛ لتحديد دقيق لحالة العميتشخيص إلى بالرجوع 

 للخطة العالجية.

 كما يلى:لوسائل د االنتقائي متعدد اشارإلاف اهدأ 1994ويوضح الشناوى 

 يجابي فاعل  ك إلى سلوك إلسلوا. تغيير 1

 يجابية  إلى مشاعر إلمشاعر ا. تغيير 2

 يجابية   إلى إلسلبية االحاسيس ا. تغيير 3

 يجابية  ر إلى صوات إلسلبية للذالعقلية ر الصوا. تغيير 4

 نب منطقية  الى جوإلمنطقية المعرفية غير انب الجوا. تغيير 5

 لخاطئة ر األفكاا. تصحيح 6
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 جتماعية طيبة  ت افي تكوين عالقارة لمهاالمسترشد ب اكسا. ا7

 (   193:  2016)الطائى،لبيولوجية   انب الجواعلى تحسين ة لمساعد. ا8

والممارسة ، التنظيم والتنوع ، الواعياالختيار يقوم على االنتقائى االرشاد ويقوم   

الرئيسية ل المراح، ويمكن تلخيص ةـفاعليأكثر االرشادي ل العمتجعل التي المرنة 

 فيما يلي:االنتقائى لإلرشاد 

 االيجابية.      العالقة اإلرشادية مرحلة تكوين المشكلة : وهي مرحلة اكشاف  -1

المشكلة تحديد ى ـعليتم االتفاق وفيها ثنائية األبعاد : المشكلة تعريف  مرحلة -2

 المتعددة باستخدام الفنيات المناسبة.وتحديد جوانبها 

 اختيار ما يراه مناسباً. المسترشد في مرحلة مساعدة وهي مرحلة تحديد البدائل :   -3

فيذ على أن تكون التخطيط : وفيها يتم إعداد الخطة اإلرشادية القابلة للتنمرحلة  -4

 مقنعة للمسترشد. 

المسترشد بالتنفيذ الواقعي للخطوات يلتزم وااللتزام : وفيها ل العممرحلة  -5

بأهميتها وترابطها من ه ـوإقناعتشجيعه ي ـاإلرشادية ويلعب المرشد دوراً هاماً ف

 فنيات إرشادية فعالة. خالل 

أهداف تحقق من والتقييم لما المراجعة تتم وفيها الراجعة : التقييم والتغذية مرحلة  -6

به قام ما على بناء رأ ـوتلخيص المسترشد للتقدم الذي طاالرشادية أثناء العملية 

 ( .25:2015، المفرجي)

ومن الدراسات التى أكدت على أهمية وفعالية االرشاد االنتقائى دراسة        

( والتى توصلت إلى فعالية برنامج إرشادى إنتقائى فى تحسين التوجه 2020)متولى

نحو الحياة وأثره فى خفض الشعور بالوصمة اإلجتماعية لدى أمهات األطفال ذوى 

فاعلية ( أشارت نتائجها إلى 2018ة داون، كما نجد أن دراسة الكشكى) متالزم

حسين تقدير الذات لتكمدخل برنامج إرشادي انتقائي تكاملي لتنمية التفكير اإليجابي  

( 2015طالبات الجامعة الكفيفات. كما أكدت نتائج دراسة النوايسة )عينة من لدى 

و فعالية  -في اإلرشاد النفسي والتربوي  كتوجه حديث-على  أهمية اإلرشاد االنتقائي 

برنامج إرشادي انتقائي كنموذج في خفض اإلرهاب االجتماعي لدى الطالبات الالتي 

جامعة القصيم( حيث  -يراجعن وحدة اإلرشاد النفسي بكلية العلوم واآلداب بـ )الرس 

( 16و) ( جلسة، منها جلسة واحدة فردية17وتم بناء برنامج إرشادي انتقائي من )

جلسة إرشادية جمعية. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في قيم 

متوسطات األداء لإلرهاب االجتماعي بين المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث 

مقارنة بالمجموعة  -انخفض مستوى اإلرهاب االجتماعي لدى المجموعة التجريبية

األداء على قياس المتابعة لإلرهاب كما أظهرت النتائج أن متوسط  -الضابطة

 مقارنة باألداء على القياس القبلي للمجموعة التجريبية.                                                                 -االجتماعي قد انخفض
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( إلي بحث عالقة بعض عوامل الشخصية 2015كما هدفت دراسة ابراهيم )       

بمهارات الحوار لدي طالب الدراسات العليا جامعة طنطا. مصر. واالتجاه التعصبي 

وذلك تمهيدا لدراسة أثر برنامج إرشادي انتقائي متعدد المداخل على تنمية مهارات 

الحوار، وتخفيض االتجاه التعصبي لديهم. وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

تجاه التعصبي ومهارات بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في كل من اال

الحوار في كل من القياسين: القبلي والبعدي األول لصالح القياس البعدي األول. كما 

توجد فروق ذات داللة بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 

االتجاه التعصبي ومهارات الحوار في القياس البعدي األول لصالح المجموعة 

يستمر أثر البرنامج اإلرشادي في تنمية مهارات الحوار وتخفيض  التجريبية، وأخيرا

االتجاه التعصبي لدي طالب الجامعة المصريين، بعد توقف البرنامج في نهاية فترة 

 .المتابعة

 فروض البحث:

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب  درجات أفراد العينة فى القياسيين   -1

 لصالح القياس البعدى.فع لالنجاز القبلى والبعدى على مقياس دا

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب  درجات أفراد العينة فى القياسيين  -2

 البعدى والتتبعى على مقياس دافع لالنجاز.

 اجراءات البحث:

اعتمدت الباحثة على المنهج شبه التجريبي  منهج البحث والتصميم التجريبي:

م التصمياستخدام بك لالبحث ومحدودية عدد أفراد العينة ، وذلمناسبته تحقيق أهداف 

عة ولمجماهى تتبعى( نظراً لطبيعة العينة و -بعدى –دة )قبى حواعة ويبى لمجمرلتجا

 االرشادى االنتقائى عن بعد .نامج رلباعليها ق بطلتى يايبية رلتجا

لعليا بجامعة ( طلبة من طالب الدراسات ا8تكونت عينة البحث من ) عينة البحث :-

 م (. 2020 -2019المنصورة فى العام الدراسي )

 ( 2013العازمى    /مقياس دافع االنجاز )إعداد -1أدوات البحث :         -

 صيغت وقد عبارة ، (55للمقياس) النهائية الصورة وصف المقياس : تضمنت     

 المقياس تضمن كما االتجاه الموجب ، في تقريبية عبارات صورة في العبارات معظم

 عبارة 16 ( و ) موجبة عبارة  33 ( السالب االتجاه ذات العبارات بعض أيضا

 سالبة(.

 ثالثي متدرج على المقياس اختيارات تقع :اإلنجاز دافعية مقياس درجات تقدير    

 ودرجتين لالستجابة دائماً، درجات ثالث علي الفرد ويحصل )ندراً  - أحيان -اً  دائم(

 بالنسبة والعكس اإليجابية، للعبارات بالنسبة ندراً  لالستجابة ودرجة أحيانًا، لالستجابة
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 وتشير درجة،) 165( و ) 55بين) المقياس درجات تتراوح السلبية،وبذا للعبارات

 .الفرد لدي الدافعية لإلنجاز مستوي ارتفاع إلى المقياس علي المرتفعة الدرجة

 : الصدق: الكفاءة السيكومترية للمقياس:     أوالً 

 المقياس عبارات على المحكمين السادة تراوحت نسب اتفاق :المحكمين صدق  -1

 .المقياس عبارات جميع على اإلبقاء تم وبالتالي % 100 : % 80 بين

 عبارات يمثلون عبارة) 55) لعدد العاملى التحليل إجراء العاملي: تم الصدق -2

 لعبارات العاملي التحليل نتائج وأسفرتفرداً  ) 200 ( التحليل عينة بلغت المقياس،

 فسرت الصحيح الواحد من أكبر الكامن جذرها عوامل )7 (وجود عن المقياس

 الكلي التباين من)% 61.496

 معامل حساب طريق عن للمقياس الداخلي التجانس إيجاد تم :الداخلي االتساق -3

 تنتمي الذي للبعد الكلية والدرجة عبارة على كل العينة أفراد درجات بين االرتباط

. .)0.01 ( داللة مستوي عند إحصائيا دالة االرتباط معامالت قيم وكانت جميع.إليه

وفى البحث الحالى قامت الباحثة بالتأكد من صدق المقياس من خالل حساب معامل 

االرتباط بين درجات أفراد العينة على المقياس ودرجاتهم على اختبار حب 

( ، مما يشير إلى أن المقياس 0.85بلغت قيمة معامل االرتباط )االستطالع، وقد 

 يتمتع بدرجة مرتفعة وجيدة من الصدق.

 تطبيق وإعادة ألفا لكرونباخ ، طريقة باستخدام المقياس ثابت حساب ثانياُ: الثبات: تم

 األول التطبيق تم الذين العينة أفراد من نفس فردا) 50 (قوامها عينة على المقياس

 .التطبيقين بين أسبوعين قدره زمني بفاصل وذلك عليهم

 الثبات معامالت يوضح قيم) 1) الجدول

 األبعاد م
كرونباخ ن=  ألفا

200 

التطبيق  إعادة

 50ن=

 0.834 0.829 والتفوق النجاح في الرغبة 1

 0.820 0.807 التحدي 2

 0.832 0.823 المسئولية وتحمل االلتزام 3

 0.837 0.831 االستطالع حب 4

5 
 على واالعتماد االستقالل

 النفس
0.815 0.822 

 0.864 0.859 ككل المقياس 6

 ثبات في نثق يجعلنا مما مرتفعة، الثبات معامالت قيم أن )1) الجدول من يتضح    

دافع االنجاز   أما فى البحث الحالى قامت الباحثة بحساب الثبات باستخدام  مقياس

( افراد من طالب 10طريقة إعادة االختبار:وذلك على عينة قدرها ) -طريقتين هما : أ
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( يوم، وقد بلغت قيمة معامل االرتباط 15الدراسات العليا وبفاصل زمنى قدرة )

ذلك إلى أن االختبار يتمتع بدرجة ( وهى قيمة مرتفعة وموجبة ويشير 0.821)

كرونباخ : وقد بلغت قيمة معامل الثبات  –طريقة الفا  -مناسبة ومرتفعة من الثبات. ب

( مما يدل على ثبات مقياس دافع 0.832) معامل الفا( التى تم التوصل إليها )

 االنجاز. 

 الباحثة(  /برنامج االرشاد االنتقائى عن بعد المستخدم فى البحث )إعداد -2

دافع االنجاز لدي عينة من طالب الدراسات العليا  تحسين الهدف العام للبرنامج :

المتعافين من االصابة بفيروس كورونا من خالل التعرض لبرنامج إرشادى انتقائئ 

 عن بعد.  

( 15وصف البرنامج التدريبي : يتكون البرنامج االرشادى االنتقائى عن بعد من )

( جلسات أسبوعياً، مدة الجلسة الواحدة تترواح 3( أسابيع بواقع )5جلسة على مدار)

دقيقة( تجرى عن بعد باستخدام وسائل وتطبيقات التواصل االجتماعي  80-60مابين )

المتاحة ، الجلسة االولى تمهيد وتهيئة وتعريف بالبرنامج االرشادى والجلسة االخيرة 

 إلنهاء البرنامج.

 جلسة كل وموضوعات البرنامج محتوى يتضمن ملخص إعداد محتوى البرنامج :تم

 :ذلك يوضح التالي والجدول المقترح ، والزمن والفنيات المستخدمة

 وزمن المستخدمة والفنيات االنتقائي اإلرشادي البرنامج لمحتوى ( ملخص2جدول )

 جلسة كل

رقم 

 الجلسة
 الفنيات المستخدمة موضوع الجلسة

زمن 

 الجلسة

1 

بالبرنامج التدريبي والهدف منه التعريف 

 اإلرشادية المجموعة ومهام أعضاء

 جلسات في اإلرشادية وأسلوب الممارسة

البرنامج واالتفاق على زمن الجلسات 

 وإجراء القياس القبلى

الحوار والمناقشة 

 -المحاضرة -الجماعية

 التساؤل

 دقيقة 60

 التعرف على مفهوم دافع االنجاز وأهميته 2
الواجب  -المحاضرة

 التعزيز -المنزلى
 دقيقة 80

3 

اتاح الفرصة للتنفيس االنفعالى ومحاولة 

التعرف  -التخلص من المشاعر السلبية

على االنفعاالت واالفكار وتوضيح الصلة 

 بينهما

التنفيس  -التداعي الحر

الحوار  -االنفعالى 

 السقراطي

 دقيقة 80

 دقيقة 80الحوار  -النمذجةالتوعية باالفكار التى تقف خلف سلوكهم  4
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والتدريب على كيفية التعرف على أنماط 

 التفكير السلبية

التداعي  -والمناقشة

 المراقبة   الذاتى -الحر

5 

التشجيع على التواصل والتفاعل 

االجتماعي بفاعلية مع اآلخرين لتنمية 

االفكار الصحيحة والتوعية بخطورة 

 االنعزال عن المحيط االجتماعي

 -ة الجماعية المناقش

 لعب الدور -التعزيز
 دقيقة 80

6 

التدريب على مهارة االستماع والتواصل 

الجيد  والتعبير عن المشاعر والتدريب 

 .عى االسترخاء

 -االسترخاء-لعب الدور

 المناقشة
 دقيقة 80

7 
التدريب على الضبط الذاتى لالفكار 

 واالنفعاالت ومواجهة التوتر والقلق

االقناع  -المراقبة الذاتية

الحوار  -المنطقى

 السقراطي

 دقيقة 80

8 

بث األمل من خالل عرض قصص 

ملهمة تجارب و نماذج لألخرين فى 

 التغلب على المشاكل والصعاب

المناقشة  -لعب الدور 

الواجب  -والحوار

 المنزلى

 دقيقة 80

9 

التعرف على اهم ما يميز شخصية كل 

مشارك واكتساب اتجاهات ايجابية نحو 

 الذات واالخرين

المناقشة  -المحاضرة

الحوار   -الجماعية

االقناع  -السقراطي

 المنطقى

 دقيقة 80

10 

التدريب على تحديد المشكلة ومواجهة 

المشكالت وكيفية التعامل معها واختيار 

أفضل الحلول  وتدعيم االعتماد على 

 النفس والشعور بالنجاح والتميز 

 -الحوار السقراطي

 -عةالتغذية الراج

 التعزيز

 دقيقة 80

11 

التدريب على التخطيط وادارة وتنظيم 

واحترام المواعيد وااللتزام وتحمل للوقت 

 المسؤلية

الحوار  -المحاضرة

 التعزيز -والمناقشة
 دقيقة 80

12 

التوجيه إلى االنشطة البديلة التى يمكنهم 

القيام بها مثل ممارسة التمارين البدنية أو 

المذكرات أو قراءة الكتب العقلية أو كتابة 

أو مشاهدة البرامج المفضلة والتعرف 

 على االشياء والمعلومات الجديدة .

 -التعزيز -التداعي الحر

 المناقشة الجماعية
 دقيقة 80

13 
تدعيم الشعور باالستحقاق والجدارة 

 وتدعيم الرغبة فى النجاح والتفوق 

االقناع  -التداعي الحر

 التعزيز-المنطقى
 ةدقيق 80

14 
التدريب على اعالء قيمة النفس فى 

مواجهه االحباط وتدعيم الرغبة فى 

 -التداعي الحر

 التعزيز -االسترخاء
 دقيقة 80
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 الفنيات المستخدمة فى البرنامج االرشادى االنتقائى:

االقناع المنطقى: يقصد أن يكشف المرشد عن أفكار العميل غير العقالنية وطرق  -

 تفكيره الخاطئة وإقناعه بذلك.

حداث التداعي الحر : وفيه يتحدث المسترشد بحرية عن المعلومات فيما يتعلق باإل -

واآلالم والصدمات التى حدثت له فى حياته ، وهو يعتبر نافذة يطع فيها المرشد على 

الخبرات والمواقف المكبوتة فى الالشعور والتى يستدرجها التداعى لتكون فى منطقة 

 الشعور بصورة واضحة وصريحة.

الحساسية التحصين التدريجي : وهو يعتبر نوعاً من اكتساب المناعة للتخلص من  -

االنفعالية المفرطة مثل )الخوف( من شئ يثير السلوك المضطرب ، من  خالل تكرار 

ً حتى تضعف االستجابة السلوكي غير السوية .) بركات ، : 2017هذا المثير تدريجيا

22- 32) 

 تزود التي األساليب من األسلوب هذا المحاضرة والمناقشة الجماعية : يعتبر -

 ذواتهم عن خاللها من يعبرون صحية نفسية واجتماعية بأجواء اإلرشادية المجموعة

 على وقدراتهم بالمسئولية شعورهم فيزداد ما يقدمونه وقيمة بأهميتهم ويستشعرون

 .اآلخرين مع اإليجابي التواصل

 معين دور طبيعة لدراسة طريقة ويعد ، به القيام أو دور أداء لعب الدور : هو -

 . موضوعية وأكثر أفضل بمالحظة يتم مصطنع موقف في تفاصيله الواقعية بتمثيل

 أدوار المسترشد يتفهم كيف اكتشاف في النفسي اإلرشاد في لعب الدور من ويستفاد

 اآلخرين بتصرفات واالستبصار به ، القيام يمكنه أنه يعتقد ، وكيف هامة اجتماعية

 حياته. في به يقومون ).معين  دور لهم الذين

 به ويقصد االنفعالي التطهير أو بالتفريغ التنفيس يعرف التنفيس االنفعالى : -

 انفعاليا المشحونة المواد والخبرات عن التنفيس

 إلى يهدف والذي الذاتية المعالجة أساليب أحد الذاتي الضبط الضبط الذاتى : يعد -

 السلوك على المسبق والتأثير االنفعاالت و والمشاعر األفكار في في التحكم المبادأة

 التنظيم في تحدث نفسية عمليات على تشتمل المراحل من ويمر بسلسلة الشخصي ،

 :يلي فيما تلخيصها الفرد ويمكن لشخصية الذاتي

 التغلب على المصاعب بالصبر والتحدى

15 

التاكيد على أهمية الشعور بالرضا 

إجراء القياس  -والسعادة بما تم انجازة

 البعدى وتقديم الشكر للمشاركين

 -الحوار  -المناقشة

 التعزيز
 دقيقة 80
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والمعتمد  والدقيق الواعي االنتباه مرحلة بأنها تعرف والتي :الذاتية المراقبة مرحلة -1

 .المراد تعديله السلوك لهذا المؤدية األسباب حول معلومات وجمع الشخصي ، للسلوك

 .الشخصي للسلوك والدقيق الذاتي الوصف تعد المرحلة وهذه

مراقبته  تم الذي السابق سلوكه بين المقارنة مرحلة وهي : الذاتي التقويم مرحلة  -2

 وهذه . لسلوكه وضعها التي واألهداف المعايير ظل في عليه يكون أن ينبغي كان وما

 سلوكه. تقويم في كفاءته من تزيد راجعة تغذية الفرد تكسب المرحلة

كل  مع بذاته ذاته بدعم الفرد فيها يقوم التي المرحلة وهي : الذاتي التعزيز مرحلة -3

وضعها  التي والمعايير األهداف تحقيق عدم حال في ذاته عقاب أو إليه يصل تقدم

 .لنفسه

 من بالعديد وارتباطها لفعاليتها االستخدام شائعة إرشادية االسترخاء : هى فنية -

 فكرة الدور وتقوم ولعب الذاتي والضبط كالتحصين التدريجي األخرى الفنيات

 التي المشكالت والتحكم في العضلية التوترات وضبط التحكم على االسترخاء استخدام

  . والضغوط االنفعاالت مواقف في النفسي بالتوتر ترتبط

 بعد للمسترشد إثابة تقديم في تتلخص السلوك تعديل فنيات من فنية التعزيز : هو -

 مباشرة. المرغوب أداءه للسلوك

 بالواقع اإلرشاد للنظرية تنتمي التي الفنية األساليب التقويم الذاتى للسلوك : من -

 الواعية ودعوته اإلرشادية المجموعة عضو مساعدة في وتتلخص " جالسر لوليم"

-43،  2015 )فى المفرجي:.عليه والحكم الشخصي لسلوكه إلجراء تقويم والمنظمة

45) 

الحوار السقراطي : أحد فنيات العالج المعرفي ويتضمن مساعدة المريض فى  -

التوصل إلى االستنتاج المنطقي القائم على االسئلة المطروحة أثناء الجلسات العالجية 

والتى تركز على توضيح وتحديد وتعريف المشكالت ، تحديد االفكار الكامنة وراء 

االحداث لدى المريض ، وتقييم النتائج التى يمكن أن تنتج المشكالت ، فحص معانى 

 عن االحتفاظ باألفكار والسلوكيات سيئة التكيف.

الواجب المنزلى : تعمل هذه الفنية على توجيه وتشجيع العميل على تنفيذ بعض  -

الواجبات الخارجية ، مما يمكنه من تعميم التغيرات االيجابية التى يكون قد أنجزها مع 

 ( 206 -204:2020د )متولى ، المرش

 تقيم البرنامج االرشادى االنتقائى : 

ضاء ـأعـل من قبتقييم الجلسات : )التقويم البنائي( والذي يتم أثناء تنفيذ الجلسات 

إبداء رأيه في موضوعات الجلسة كل عضو  حيث يطلب من ، ة  اإلرشادية ـالمجموع

ي ـي الجلسات المستقبلية وما المهارات التي اكتسبها وما السلبيات التـومقترحاته ف، 
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ما واالرشادية بأهمية ما يقدمونه ، ضاء  المجموعة ـأعر يرونها ، مما يؤدى إلى إشعا

 يقترحونه والتأكد من تحقيق أهداف كل جلسة.           

التقييم البعدى : ويتم بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج االرشادى عن بعد حيث يتم - 

ي بعد تطبيق مقياس دافع االنجاز على المشاركين لبيان مدى فعالية البرنامج االرشاد

 ( جلسة. 15المدة الزمنية )

شهر ونصف بعد المشاركين على دافع االنجاز التقييم التتبعي: وذلك بتطبيق مقياس  -

 من إنهاء البرنامج للتأكد من استمرار نتائج البرنامج اإلرشادي.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة:

لبحث الحالى فى ضوء مشكلة تم تحديد االساليب اإلحصائية المستخدمة فى ا    

( ولذلك 8وفروض الدراسة وأهدافها ، وحجم العينة حيث أن حجم العينة صغير )ن=

تم استخدام االحصاء الالبارامترى وذلك لإلجابة على تساؤالت الدراسة واختبار 

 فروضها وتتمثل االساليب المستخدمة فى الدراسة الحالية فيما يلى:

 معامل االرتباط. -

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية. -

وتم استخدام حزمة " للعينات المرتبطة Wilcoxon ويلكوكسون " اختبار  -

فى تقنين األدوات وتحليل نتائج الدراسة  SPSSالبرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 الحالية.

 عرض وتفسير النتائج:

ً بين متوسطي توجد فروق دالة إحصاول للبحث على أنه " ألرض الفينص ا  -1 ئيا

رتب  درجات أفراد العينة فى القياسيين القبلى والبعدى على مقياس دافع لالنجاز 

لصالح القياس البعدى". وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

 ويلكوكسون والجدول التالى يوضح النتائج كما يلى:

العينة فى القياسيين القبلى داللة الفروق بين متوسطى رتب درجات أفراد  ( 3دول ) ج

 و البعدى على مقياس دافع االنجاز

 الفروق البعد
نوع 

 القياس

المتوسط 

 الحسابى
 ن

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 الداللة Zقيمه 

 في الرغبة

 النجاح

 والتفوق

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 قبلى

 بعدى

18.833 

32.333 

0 

8 

0 

4.50 

0 

36 
2.205 

 دالة

0.05 

 

 التحدي
 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 قبلى

 بعدى

14.500 

25.375 

0 

8 

0 

4.50 

0 

36 
2.205 

 دالة

0.05 

 

 االلتزام

 وتحمل

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 قبلى

 بعدى

17.250 

25.125 

0 

8 

0 

4.50 

0 

36 
2.097 

 دالة

0.05 
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  المسئولية

 حب

 االستطالع

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 قبلى

 بعدى

10.167 

18 

0 

8 

0 

4.50 

0 

36 
2.41 

 دالة

0.05 

 

 االستقالل

 واالعتماد

 النفس على

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 قبلى

 بعدى

12.125 

19.500 

0 

8 

0 

4.50 

0 

36 
2.205 

 دالة

0.05 

 

الدرجة 

 الكلية

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 قبلى

 بعدى

72.500 

 

120 

0 

8 

0 

4.50 

0 

36 
2.205 

 دالة

0.05 

 

( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى رتب درجات 3يتضح من الجدول )        

( Zأفراد العينة على دافع االنجاز فى القياسيين القبلى و البعدى، حيث كانت قيمة )

( لصالح القياس البعدى ، مما يدل على تحقق الفرض 0.5دالة وموجبة عند مستوى )

 االول للبحث.

النتيجة إلى تعرض أفراد العينة إلى البرنامج االرشادى  ويمكن تفسير هذه     

 االنتقائى عن بعد اإلرشادي البرنامج وفعالية كفاءة إلى النتائج هذه وتشير االنتقائى 

تحسين دافع االنجاز، ومن الدراسات التى تشير نتائجها إلى  البحث في المستخدم

توصلت إلى فعالية برنامج (  والتى 2020فعالية التدريب عن بعد دراسة"شقير ")

ارشادى للمساندة  االجتماعية عن بعد من خالل الدمج االسري فى تحسين االمن 

النفسي وخفض بعض المتغيرات السلبية لدى حالة متعافية من االصابة بفيروس 

 كورونا عبر الدرشة بالشات.

حققتها  وللتحقق من حجم تأثير البرنامج التدريبي فى ضوء الفروق والمكاسب التى

عينة البحث فى القياس البعدى ، تم حساب حجم األثر باستخدام معادلة 

 ( والجدول التالى يوضح النتائج:Cohen,1988كوهن)

قيمة حجم األثر للبرنامج االرشادى االنتقائى فى ضوء الفروق بين القياس  (4جدول )

 القبلى والبعدى على مقياس دافع االنجاز

 البعد
 القياس البعدى القياس القبلى

 قيمة كوهن
حجم 

 األثر

مقدار 

 ع م ع م التأثير

 في الرغبة

 والتفوق النجاح
 كبير 0.791 3.638 3.980 32.125 3.420 18.625

 كبير 0.859 4.611 3.021 25.375 1.414 14.500 التحدي

 وتحمل االلتزام

 المسئولية
 كبير 0.599 2.284 3.603 25.125 3.284 17.250

 كبير 0.884 5.152 1.458 17.875 1.642 9.875 االستطالع حب

 كبير 0.862 4.673 1.690 19.500 1.458 12.125 االستقالل
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 على واالعتماد

 النفس

 كبير 0.944 7.662 7.483 120 4.567 72.500 الدرجة الكلية

( وجود تأثير كبير للبرنامج االرشادى االنتقائى عن بعد فى 4يتضح من جدول )    

 المسئولية، وحب وتحمل والتفوق، والتحدي،  االلتزام النجاح في الرغبةكل من 

 ، والدرجة الكلية.النفس على واالعتماد االستطالع، واالستقالل

وهذا يرجع إلى تنوع وتعدد وتكامل الفنيات المستخدمة فى البرنامج االرشادى       

االنتقائى مثل التعزيز والنمذجة والحوار السقراطي واالسترخاء ....إلخ  دور هام فى 

ً كان   للبرنامجنجاح البرنامج وانعكس ذلك فى تحسين دافع االنجاز لديهم، وأيضا

والمناخ االيجابي والحرية  والدفء والتفهم التقبل من جواً  أتاح قد االنتقائية بصورته

والتشجيع على الحوار والتواصل ومشاركة االفكار واآلراء والثقة واالحترام المتبادل 

تحسن فى  وإحداث اإلرشادية المجوعة وبين بينه إرشادية عالقة بناءمما ساهم فى 

شادى عن بعد ساهم فى تحسين دافع االنجاز ،  باإلضافة إلى إجراء البرنامج االر

دافع االنجاز لديهم بما يحقق الفرض االول للبحث وتتفق النتيجة مع نتائج بعض 

(  التى توصلت إلى فعالية برنامج ارشادى 2020الدراسات مثل دراسة "شقير ")

للمساندة  االجتماعية عن بعد من خالل الدمج االسري فى تحسين االمن النفسي 

ات السلبية لدى حالة متعافية من االصابة بفيروس كورونا ، وخفض بعض المتغير

 بعض على قائم تدريبي برنامج فعالية(  والتى أكدت على 2019دراسة ضيف )و

 اآلداب كلية طالب لدل األكاديمي اإلنجاز دافع في التعلم وراء ما استراتيجيات

ً دراسة هالل ) الطائف، بجامعة  برنامج والتى توصلت إلى فعالية ) 2017وأيضا

 الخدمة طالب برنامج لدى اإلنجاز فى تحسين دافعية جماعى أكاديمى إرشادى

 دراسياً.  المتعثرين االجتماعية

 نتائج الفرض الثاني: -2

ينص الفرض الثانى للبحث على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي      

اسيين البعدى والتتبعى على مقياس دافع لالنجاز"، رتب  درجات أفراد العينة فى القي

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون والجدول التالى يوضح 

 النتائج كما يلى:
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داللة الفروق بين متوسطى رتب درجات أفراد العينة فى القياسيين  ( 5دول ) ج

 البعدى والتتبعى على مقياس دافع االنجاز

( عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى رتب درجات 5يتضح من الجدول )    

 صحة تحقق يؤكد مماأفراد العينة على دافع االنجاز فى القياسيين البعدى والتتبعى، 

 الفرض. هذا

فى  االنتقائى عن بعد اإلرشادي البرنامج فعالية أثر استمرار إلى النتائج هذه وتشير    

فى  العينة أعضاء لدى مستمرة إيجابيةتحسين دافع االنجاز حيث كانت التغيرات 

القياس التتبعى والذى تم إجراؤه بعد مرور شهر ونصف من انتهاء التطبيق مما يؤكد 

(  التى 2020وتؤكد ذلك دراسة "شقير ")  على نجاح البرنامج فى تحقيق أهدافه

شادى للمساندة  االجتماعية عن بعد من خالل توصلت إلى استمرار فعالية برنامج ار

الدمج االسري فى تحسين االمن النفسي وخفض بعض المتغيرات السلبية لدى حالة 

متعافية من االصابة بفيروس كورونا عبر الدرشة بالشات بعد شهر من انتهاء 

( والتى توصلت إلى 2020)متولىدراسة كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج  التطبيق.

استمرار فعالية برنامج إرشادى إنتقائى فى تحسين التوجه نحو الحياة وخفض الشعور 

 الفروق البعد
نوع 

 القياس

المتوسط 

 الحسابى
 ن

متوسط 

 الرتب

مجمو

ع 

 الرتب

 الداللة Zقيمه 

 في الرغبة

 النجاح

 والتفوق

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوى

 البعدى

 التتبعي

32.125 

32 

2 

2 

4 

1.5 

1.50 

3 

3 
 غير دالة 1.366

 التحدي

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوى

 البعدى

 التتبعي

25.375 

25 

2 

4 

2 

1.5 

2.50 

3 

10 
 غير دالة 1.78

 االلتزام

 وتحمل

 المسئولية

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوى

 البعدى

 التتبعي

25.125 

25.250 

1 

2 

5 

1 

1.50 

0 

3 
 غير دالة 1.78

 حب

 االستطالع

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوى

 البعدى

 التتبعي

17.875 

17.750 

1 

2 

5 

1 

1.50 

0 

3 
 غير دالة 1.99

 االستقالل

 واالعتماد

 النفس على

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوى

 البعدى

 التتبعي

19.500 

19.750 

3 

3 

2 

2 

2 

6 

6 
 غير دالة 1.57

 الدرجة الكلية

 الرتب السالبة

 الرتب الموجبة

 التساوى

 البعدى

 التتبعي

120 

119.75 

3 

3 

2 

2 

2 

6 

6 
 غير دالة 1.21

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89%D8%8C+%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%89+%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81


 2021( أبريل  18العدد )    - اخلامساجمللد                      اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

217 
3 

عية لدى أمهات األطفال ذوى متالزمة داون فى القياس التتبعى، و بالوصمة اإلجتما

فاعلية برنامج إرشادي انتقائي أشارت نتائجها إلى استمرار  2018دراسة الكشكى 

حسين تقدير الذات لدى لتكمدخل تنمية التفكير اإليجابي  فى القياس التتبعى فى تكاملي 

توصلت إلى استمرار  2015وايسة طالبات الجامعة الكفيفات. ودراسة النعينة من 

فعالية اإلرشاد االنتقائي  في خفض اإلرهاب االجتماعي لدى الطالبات الالتي يراجعن 

 جامعة القصيم( .                                     -وحدة اإلرشاد النفسي بكلية العلوم واآلداب بـ )الرس 

لدى أفراد العينة للتغيير ، كما  دافعيةوجود رغبة و النتيجة إلى هذه وتعزو الباحثة    

كان للمشاركة االيجابية والتفاعل االيجابي فى الجلسات وما تم اكتسابه من أفكار 

إيجابية دور هام فى الوصول الى هذه النتيجة باإلضافة إلى أن الفنيات ساهمت فى 

للبحث ويشير االنتقائى بما يحقق الفرض الثانى  استمرارية فعالية البرنامج االرشادى

 الى استمرار فعالية البرنامج االرشادى االنتقائى عن بعد.
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. رسالة ماجستير  ويبرتد شاص توجيه وٕارتخصر لثانية ماستالسنة البة دى طل

ف ضياوبد محمية واالجتماعيةن جامعة وم االنسانلعلس كلية النفم علم اقس
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التفاعل بين توقيت ظهور قائمة المتصدرين  (:2020محمد، كريمة محمود )-
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 العلوم ، كليةالتربوية العلومالمتغيرات.  من عدد ضوء األردنية في الجامعة
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