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، كتقدير الذات اإلرشادية، هدفت الدراسة إلى الكشف عن العبلقة السببية بين تحالف العمل اإلشرافي:ملخص
 اشتملت، كلتحقيق ذلك.كأنماط التعلق بالمشرؼ من خبلؿ نمذجة سببية اعتمدت على أ سلوب تحليل المسار
 تم تطبيق مقاييس لقياس. طالبان كطالبة من طلبة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموؾ267 عينة الدراسة على
 ك أشارت نتائج الدراسة إلى أف نمط التعلق التجنبي. كتقدير الذات كأنماط التعلق،تحالف العمل اإلشرافي
 كيؤثر نمط، كبشكل غير مباشر في تقدير الذات اإلرشادية،يؤثر بشكل مباشر في تحالف العمل اإلشرافي
 كقد أثر تحالف العمل، كتقدير الذات اإلرشادية،التعلق اآلمن أيضا بشكل مباشر في تحالف العمل اإلشرافي
 إضافة إلى ذلك يؤثر نمط التعلق التجنبي بشكل مباشر.اإلشرافي بشكل مباشر في تقدير الذات اإلرشادية
 في حين يؤثر، كتقدير الذات اإلرشادية،كغير مباشر في كل من بعد العبلقة الخاص بتحالف العمل اإلشرافي
 ك في، كيؤثر نمط التعلق اآلمن بشكل مباشر في بعد العبلقة،بشكل مباشر في بعد التركيز على المسترشد
. ك في بعد التركيز على الذات اإلرشادية،تقدير الذات اإلرشادية
. أنماط التعلق، تقدير الذات اإلرشادية، تحالف العمل اإلشرافي، العزك السببي:كلمات مفتاحية
_____________________________________________

Model of the Relationships between Supervising Working Alliance,
Counseling Self-Esteem and Attachment Styles
Ahmad Al- Shraifin*
Yarmouk University, Jordan
____________________________________________

Abstract: The study aimed to explore the causal relationships between supervising working
alliance, counseling self-esteem and attachment styles through a causal model adopting a path
analysis method. The study sample consisted of 289 counseling students at Yarmouk University.
Three scales were administered to measure the supervising working alliance, self-esteem and
attachment styles. Results showed a direct relationship between avoidant attachment styles and
supervising working alliance, and an indirect relationship with counseling self-esteem. There was
a direct relationship between secure attachment style, supervising working alliance and
counseling self-esteem; and between supervising working alliance and counseling self-esteem. In
addition, direct and indirect relationships were evident between avoidant attachment style and
special relationship domain of supervising working alliance and counseling self-esteem; whereas
it affected client focus domain with a direct relationship. Direct relationships also were evident
between secure attachment styles, the relationship domain and self-focus domain.
Keywords: Causal attribution, supervisory working alliance, counseling self esteem, attachment
patterns.
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اإلشػػراؼ تعػػد البن ػى النظريػػة الجوهريػػة
لتطػػوير المرشػػد ( .)Ting, 2009كتػػ تي
النمػػػاذج اإلشػػػرافية النظريػػػة المتعػػػددة
لتتبػػت أهميػػة اإلشػػراؼ (،)Bordin, 1983
عبلكة علػى مػا تحملػ مػن اعتػراؼ بعػدـ
تفػػرد أك مبللمػػة نمػػوذج عػػن غيػػرق فػػي
تفسػػػير عمليػػػة الت يػػػر فػػػي اإلشػػػراؼ
()Holloway, 1987؛ إذ يمكػػػن أف تكػػػوف
استداللية /إرشػادية مفيػدة لف ػم كتوجيػ
عملية اإلشراؼ (.)Wood, 2005

كاف اإلشراؼ حتػى زمػن قريػم ممارسػة
مرهوبػػان من ػػا كأمػػران تػػم تجاهلػػ حتػػى
كقػػػت ق،ػػػير ،كقػػػد نشػ ػ الخػػػوؼ ألف
المشػػرؼ شػػخي يقػػيم كفػػالة العػػاملين.
أمػػا االبتعػػاد عػػن دراسػػة اإلشػػراؼ فكػػاف
ألنػ سػػاد االعتقػػاد بػ ف الفػػرد الكفػػؤ فػػي
عملػ هػػو مشػػرؼ كفػػؤ فػػي مجالػ  ،كإف
إيجاد البيئػة التعليميػة لتمكػين كػل فػرد
مػػن بلػػوغ أهدافػػ يخلػػق قاعػػدة ثابتػػ
كراسػػخة للعمليػػة اإلشػػرافية .كالتحػػالف
اإلشػػرافي الفعػػاؿ يحتػػاج ألف يلبنػػى علػػى
موقف عبلقػاتي ( )I-Thouالػذم تػم كهػف
فػػي تحليػػل التبػػادؿ ( )Transactionalب نػػ
موقف حياتي أساسػي يقػوؿ نأنػا بخيػر –
أنت بخيػرن .كيتضػمن التحػالف اإلشػرافي
العديػػد مػػن ال،ػػفات ،متػػلف التعػػاطف،
كالقبػػػوؿ ،كالمركنػػػة ،كاالنفتػػػاح علػػػى
المواج ػػػة .لػػػذلك ال بػػػد مػػػن إدراؾ
المشػػرؼ علػػي م أف هػػدؼ اإلشػػراؼ هػػو
بحػػا المبػػادع العامػػة للمارسػػة اإلرشػػادية
الجيػػدة مػػت الت مػػل فػػي كيفيػػة تطبيق ػػا
علػػى المسترشػػدين ( & Loganbill, Hardy

كتعد نظريػة تحػالف العمػل التػي طورهػا
إدكارد بػػػػوردف ( )Edward Bordinفػػػػي
اإلرشاد النفسػي األسػاس النظػرم لنمػوذج
تحػػالف العمػػل اإلشػػرافي؛ إذ عمػػم بػػوردف
عػػاـ ( )1983تحػػالف العمػػل العبلجػػي فػػي
العبلقػػة اإلشػػرافية ،كنسػػم قػػوة الت ييػػر
إلػػى عػػاملين ،همػػاف قػػوة التحػػالف بػػين
الشػػخي الػػذم يسػػعى للت ييػػر كعامػػل
الت ييػػر ،كقػػوة الم ػػاـ التػػي يتضػػمن ا
التحػػػػػػالف ( .)Bordin, 1983كيعػػػػػػرؼ
جرينسػػػوف ( )Greensonتحػػػالف العمػػػل
على أن عبلقػة عقبلنيػة الستكشػاؼ قػدرة
المسترشد علػى العمػل فػي كضػت تحليلػي
( .)Ting, 2009كيمكػػن أف ينظػػر لػػ علػػى
أنػ ج ػد تعػػاكني يسػعى لتسػ يل الت ييػػر
الػػذم يختبػػر مػػن خبللػ متػػدرب اإلرشػػاد
النمو الشخ،ي كالم ني (.)March, 2005

.)Delworth, 1983

كيعرؼ اإلشراؼ ب ن التدخل المقدـ من
عضو أعلى درجة في الم نة للعضو أك
األعضال المبتدئين؛ من أجل تعزيز أدائ م
الم ني ،كمراقبة جودة الخدمات الم نية
المقدمة لمسترشدي م .كتعزيز األدال الم ني
للمرشدين ،كالقياـ بدكر المراقم ألكلئك
الذين يريدكف دخوؿ م نة اإلرشاد ( March,

كيفتػػػػرض بػػػػوردف ( )Bordin, 1983أف
تحالف العمل اإلشػرافي يتكػوف مػن ثبلثػة
عوامػػػل ،هػػػيف االتفػػػاؽ المتبػػػادؿ بػػػين
المشرؼ كالمتػدرب علػى أهػداؼ اإلشػراؼ
(كػػػالتمكن مػػػن م ػػػارات اإلرشػػػاد)،
كاالتفػػػػاؽ المتبػػػػادؿ بػػػػين المشػػػػرؼ
كالمتدرب على الم ػاـ التػي تحقػق أهػداؼ
اإلشػػػػراؼ (كالمبلحظػػػػة ،كجلسػػػػات
العػػػبلج) ،كالرابطػػػة العاطفيػػػة بػػػين
المشػػرؼ كالمتػػػدرب (كتمتل ػػا مشػػػاعر

.)2005; Ting, 2009

كيعػػػد اإلشػػػراؼ علػػػى اإلرشػػػاد عمليػػػة
ضػػػركرية كفعالػػػة لتطػػػوير المرشػػػد،
كتعزيػػػز خبرتػػ بمػػػا يضػػػمن تحقيػػػق
م،ػػػػػلحة المسترشػػػػػد (.)Ting, 2009
كبالنظر إلى أهميػة اإلشػراؼ فػي تطػوير
المرشػػد ،فػػفف مفػػاهيم تحػػالف العمػػل
اإلشرافي ،كالفاعليػة الذاتيػة ،كالرضػا عػن
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الػػػػود كاالحتػػػػراـ كالتقػػػػة كالرعايػػػػة
المتبادلة).
كلتحالف العمػل ثػبلث بنػى أساسػية ،هػيف
العبلقػػػة (الوئػػػاـ ،)Rapport-كالتركيػػػز
علػػػػػػػى المسترشػػػػػػػد (،)Focus Client
كالتمػػػػػاهي (Efstation, ( )Identification
 ،Patton, & Kardash, 1990كت،ػػػور
المشرؼ ل ػذق البنػى سػيؤثر فػي تحػالف
العمػػل ،ففمػػا أف يعيػػق أك يسػػاعد علػػى
التعاكف من أجل الت ييػر الػذم يعػد مكونػان
ضػػػػركريان لئلشػػػػراؼ (.)Bordin, 1983
كعلى هذا النحو ،فػفف عمليػة بنػال تحػالف
العمػػل اإلشػػرافي كإهػػبلح ال تبػػدك علػػى
أن ا ت سيس عبلقة مػن أجػل تسػ يل قبػوؿ
الفػػرد للمعالجػػة ،بػػل هػػي معالجػػة بحػػد
ذات ػػا ،كهػػذا يػػوفر رييػػة جديػػد للعمليػػة
العبلجية علػى أن ػا فنيػة مػن حيػا يقػين
المرشػػد باختيػػػار الم ػػػاـ التػػػي تسػػ ل
الت يير (.)Bordin, 1983
كقسػػم تشػػاني كليػػاك
 )2007عملية بنال تحػالف العمػل اإلشػرافي
إلى أربػت مراحػل ،هػيف المرحلػة األكلػىف
التشػػكيل النػػاجن لتنػػائي اإلشػػراؼ فػػي
مرحلػػػة البدايػػػة ،كالمرحلػػػة التانيػػػة؛
اإلعػػػداد قبػػػل كػػػل جلسػػػة إشػػػراؼ،
كالمرحلػػة التالتػػة؛ كتحػػدث خػػبلؿ كػػل
جلسػػة إشػػراؼ متضػػمنة عمليػػات تحديػػد
األهػػػداؼ ،كتنفيػػػذ الم مػػػة ،كتشػػػكيل
الرابطػػة ،كالمرحلػػة الرابعػػة؛ كت ػ تي بعػػد
كل جلسة.
(Chang & Liao,

كلئلشراؼ بشػكل عػاـ عػدة أهػداؼ تتػ تى
مػػن تطػػور تحػػالف عمػػل إشػػرافي أقػػول،
كيذكر نبػوردفن أف الجػزل األكبػر مػن
قائمػػة األهػػداؼ التػػي كضػػع ا انبتقػػت مػػن
كج ػػة نظػػر األفػػراد الػػذين تػػم اإلشػػراؼ
علػػػي م ،أم أن ػػػا تمتػػػل األهػػػداؼ التػػػي
يسػػعوف إلػػى تحقيق ػػا .لػػذا ،ف ػػي ربمػػا
تكػػوف األفضػػل ،كهػػيف أكالن ،إتقػػاف م ػػارات
عبلجيػػة محػػددة ،كتوسػػيت ف ػػم المرشػػد

المتػػدرب للمسترشػػدين ،كتوسػػيت الػػوعي
بقضػػايا عمليػػة الت ييػػر كعمليػػة اإلرشػػاد،
كزيػػادة الػػوعي الػػذاتي ،كالت لػػم علػػى
العقبات الشخ،ػية كالفكريػة تجػاق الػتعلم
كاإلتقػػػاف ،كتعميػػػق الف ػػػم للمفػػػاهيم
كالنظريػػػات ،كتػػػوفير محفػػػز للبحػػػا،
كالحفػػاظ علػػى معػػايير الم نػػة ( Bordin,
.)1983

كتشير األهداؼ إلػى أم مػدل كػاف هنػاؾ
اتفاؽ بػين المشػرؼ كالمتػدرب ،كاسػتتمرا
فػػي بيئػػة المرشػػد كمخرجػػات اإلشػػراؼ
المرجػػوتين .كهػػياغة األهػػداؼ عمليػػة
تعاكنيػػة بػػين المشػػرؼ كالمتػػدرب ،حيػػا
يتم التفػاكض علػى ت ييػر األهػداؼ حتػى
يػػتم التوهػػل التفػػاؽ متبػػادؿ بنػػال علػػى
احتياجػػات المتػػدرب الفرديػػة ،كاهتمامات ػ ،
كمستواق التطورم (.)Wood, 2005
أمػػا م ػػاـ اإلشػػراؼ فتتضػػمن اسػػتخداـ
الطرائق كاألسػاليم التػي تسػمن للمشػرؼ
بالمبلحظػػػة المباشػػػرة للمتػػػدربين فػػػي
عمل ػػم كمرشػػدين ( ،)Ting, 2009كيمكػػن
استخبلهػ ػ ا مػػػن التوج ػػػات التعليميػػػة
كالعبلجيػػة ،كمػػن ارتباط ػػا ب ػػدؼ محػػدد
يػػػتم العمػػػل عليػػ مػػػن خػػػبلؿ ثنػػػائي
اإلشػػراؼ .أمػػا الم مػػة اإلشػػرافية األكلػػى
المكملػػة للمشػػرؼ ف ػػي إعطػػال الت ذيػػة
الراجعة للمتػدرب حػوؿ الجػزل الػذم لػم
يكػػن فيػػ فػػػاعبلن ،كالم مػػة اإلشػػػرافية
التانيػػة هػػي المشػػاركة فػػي المبلحظػػة
الموضػػػػػوعية للسػػػػػاعات اإلرشػػػػػادية
كالعبلجيػػة مػػن خػػبلؿ تسػػجيبلت ال،ػػوت
كأشػػػػرطة الفيػػػػديو ،أك بالمبلحظػػػػة
المباشػػرة التػػي ربمػػا دكن ػػا لػػن يػػتمكن
المشػػرؼ مػػن تحقيػػق األهػػداؼ .كالم مػػة
اإلشػػرافية التالتػػة هػػي اختيػػار المشػػكبلت
كالقضػػايا مػػن أجػػل أف يعرض ػ ا المتػػدرب
بػػدالن مػػن المراجعػػات الركتينيػػة لسػػاعات
التػػدخل منػػذ لخػػر لقػػال إشػػرافي ،كهنػػا
يعمػػل المتػػدرب علػػى تحديػػد األسػػئلة
المميػزة التػي تتيػر اهتمػاـ المشػرؼ مػن

حيا ارتباط ػا ب هػداؼ اإلشػراؼ ،كأهػداؼ
المعالجػػػة ،كالقيػػػاـ بػػػبع المراجعػػػات
لمنت الخلط بػين الحػاالت فػي حػاؿ تعػدد
المتدربين الػذين يشػرؼ علػي م المشػرؼ
(.)Bordin, 1983

كتؤثر الركابط التػي تتطػور ضػمن ثنػائي
العبلقػػػة فػػػي األهػػػداؼ كالم ػػػاـ التػػػي
يلضػػطلت ب ػػا ،كعلػػى قػػوة تحػػالف العمػػل
اإلشػػرافي؛ فػػفذا كػػاف االتفػػاؽ المتبػػادؿ
على األهداؼ كالم ػاـ -فضػبلن عػن الرابطػة
العاطفيػػة -ال يتطػػور ،فػػفف تحػػالف العمػػل
اإلشرافي سػيكوف ضػعيفان ،كالعكػس هػحين
( .)Sterner, 2007كتعبػػػر الرابطػػػة عػػػن
مػػدل ثقػػة المشػػرؼ كالمتػػدرب ببعض ػ ما،
كاحترام مػػػػا لبعضػػػػ ما ،كاهتمام مػػػػا
كرعايت مػػػا لبعضػ ػ ما ،كهػػػذق المشػػػاعر
المتبادلة مػن الػود كالرعايػة كالتقػة يػتم
تعزيزها من خػبلؿ تبػادؿ خبػرة اإلشػراؼ،
كاالتفػػاؽ المتبػػادؿ علػػى األهػػداؼ كالم ػػاـ
في اإلشراؼ (.)Wood, 2005
كتعػػد نوعيػػة أك جػػودة تحػػالف العمػػل
اإلشػػرافي انعكاسػػان مميػػزان لقػػوة العبلقػػة
بػػين المشػػرؼ كالمتػػدرب؛ إذ إف تحػػالف
العمػػل اإلشػػرافي عػػالي الجػػودة يكػػاف
عبلقػػة إشػػرافية قويػػة ،كالعكػػس هػػحين
( .)Sterner, 2007كبنػػػال علػػػى الرابطػػػة
العاطفيػػػة األقػػػول يسػػػتطيت الطرفػػػاف-
المشػػرؼ كالمتػػدرب -تشػػكيل التوافقػػات
المتبادلة علػى األهػداؼ كالم ػاـ ،كتحقيػق
النمػػو الم نػػي للمتػػدربين ،كالرضػػا عػػن
اإلشراؼ (.)Ting, 2009
كيت ثر تحالف العمػل اإلشػرافي بعػدد مػن
المت يػػرات المتعلقػػة بعناهػػر اإلشػػراؼ
الجيد كمخرجاتػ  ،كالرضػا عػن اإلشػراؼ
(Supervision
(Ladany, Ellis,

with
;2002

)Satisfaction
& Humeidan,

 ،)Friedlander, 1999كالفاعليػػػة الذاتيػػػة
( ،)March, 2005( )Self-Efficacyككشػػػػف
Ladany,
الػػػػػػذات (( )Self-Disclusure
 ،)Walker, & Melincof, 2001كالعبلقػػػة

اإلشػػػرافية
كنمػػػػػاذج اإلشػػػػػراؼ (،)Bordin, 1983
كالتعػرض للخجػل ( & Bilodeau, Savard,
 ،)Lecomte, 2010كالت ػ ثير االجتمػػاعي فػػي
اإلشػػػػراؼ ( ،)Humeidan, 2002كبيئػػػػة
المتػػدرب األسػػرية ،كمت يػػرات المشػػرؼ
(الػػنمط اإلشػػرافي ،كشػػف ذات المشػػرؼ)،
كمت يػػػرات المتػػػدرب (نمػػػط التعلػػػق،
كالخبػػرة السػػلبية ،كالقلػػق ،ككشػػف ذات
المتدرب).
(،)Supervisory Releationship

كيػػؤثر مسػػتول الخبػػرة كػػذلك فػػي
مقػػدار الػػدعم ضػػمن العبلقػػة اإلشػػرافية؛
فالمتػػدرب المبتػػدع يحتػػاج لمسػػتول عػػاؿ
مػػػن التشػػػجيت كالػػػدعم ،فػػػي حػػػين أف
المتػػػدربين ذكم المسػػػتول المتقػػػدـ ،أك
ممػن هػػم فػػي مرحلػة االمتيػػاز ،غالبػان مػػا
يعبػػػركف عػػػن اهتمػػػاـ أكتػػػر بقضػػػايا
التحويػػل ،كيظ ػػركف م ػػارات إرشػػادية
عاليػػة المسػػتول ،كقػػد يميلػػوف إلػػى دعػػم
أقػل فػي اإلشػراؼ ( McNeill, Stoltenberg,
.)& Pierce, 1985

فػػي حػػين يػػؤدم التعلػػق دكران هامػػان فػػي
تشػػكيل كاسػػتمرارية التحػػالف العبلجػػي
( ،)Ainsworth, 1989كيمكػػن أف يػػؤثر فػػي
طبيعػػة كطػػابت عمليػػة اإلشػػراؼ ،كفػػي
نوعيػػة تحػػالف العمػػل اإلشػػرافي كت،ػػور
المتػػدرب لؤلحػػداث اإلشػػرافية السػػلبية؛
فػػالتعلق اآلمػػن يعػػزك بالمتػػدرب إلػػى
االسػػتجابة للتحػػديات كالعقبػػات اإلشػػرافية
بفاعليػػة أكتػػر مػػن غيػػر اآلمػػن (Ramos-
 ،)Sánchez et al., 2002كتػػؤثر كػػذلك
في فاعليػة كشػف الػذات لػدل المشػرفين
لتقػػديم الت ذيػػة الراجعػػة ضػػمن العبلقػػة
اإلشػػرافية ( ،)Day, 2006كعلػػى ت،ػػورات م
لتحػػالف العمػػل اإلشػػرافي ( Efstation et
.)al., 1990

كيمكن كضت أنمػاط التعلػق ضػمن نظػامي
ت،ػػنيف عػػامينف اآلمػػن كغيػػر اآلمػػن.
فيت،ػػػف ذكك التعلػػػق اآلمػػػن أك الواثػػػق
باسػػتمرار تلبيػػة حاجػػات م البينشخ،ػػية
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نموذج العبلقة بين تحالف العمل اإلشرافي كتقدير الذات اإلرشادية كأنماط التعلق
أحمد الشريفين

مػػن خػػبلؿ عبلقػػات م مػػت اآلخػػرين ،فػػي
حػػين أف التعلػػق غيػػر اآلمػػن هػػو سػػمة
آلفػػراد يظ ػػركف سػػلوكيات تشػػير إلػػى
أن ػػم يح،ػػلوف علػػى بعػػ حاجػػات م
البينشخ،ػػػية ،كقػػػد ال يح،ػػػلوف علي ػػػا
عبر العبلقات مت اآلخرين (.)Day, 2006
كي،ػػنف الػػبع األنمػػاط التعلقيػػة إلػػى
ثبلثػػة أنمػػاط ،هػػيف نمػػط التعلػػق اآلمػػن،
كنمط التعلق غيػر اآلمػن المقػاكـ ،كنمػط
التعلػق غيػر اآلمػن التجنبػي ( Ainsworth,
1997

wallsk,

&

walters,

.)Blehar,

كيؤكػػد بػػولبي ( )Bowolby, 1988أف لػػدل
الفػرد قاعػدة معرفيػة يخػزف في ػا جميػت
خبرات ػ الحياتيػػة المتنوعػػة التػػي يعيش ػ ا
فػػػي حياتػ ػ  ،كأنػ ػ بنػػػال علػػػى ذلػػػك
المخزكف ،يتحدد نمػط التعلػق لديػ سػوال
أكػػاف لمنػػان ،أـ مقاكمػػان ،أـ تجنيبػػان ،ممػػا
يػػؤثر الحق ػان فػػي نظرت ػ لذات ػ  ،كنظرت ػ
لآلخػػرين المحيطػػين بػػ  ،كمػػدل ثقتػػ
بنفس كب م.
كيعد الوعي الػذاتي للمتػدرب بعػدان حاسػمان
للتطور المػرتبط مػت التحػالف اإلشػرافي،
الػػذم قػػد يت ػ تى مػػن المعرفػػة المتزايػػدة
بالػػذات ،أك نتيجػػة للعػػبلج النفسػػي الػػذم
من المستحسن أف يسػعى لػ الطلبػة أثنػال
تػػدريب م ،لػػيس فقػػط مػػن أجػػل زيػػادة
كعػػي م بػػذات م ،بػػل كػػذلك لتعزيػػز
تطػػورهم كتحسػػين العبلقػػة اإلشػػرافية،
ممػػا قػػد يسػػاعد علػػى تخفيػػف عواقػػم
األحػػػداث اإلشػػػرافية السػػػلبية ،أك منػػػت
حػػدكث ا (.)Ramos-Sánchez et al., 2002
كإذا أخػػذ باالعتبػػار أف تطػػور المتػػدرب
مرهػػػوف بالمشػػػرؼ الجيػػػد كالعبلقػػػة
اإلشػػرافية القويػػة ،كاالسػػتجابة الفاعلػػة
السػػػريعة لؤلحػػػداث اإلشػػػرافية السػػػلبية
()Ramos-Sánchez et al., 2002؛ فػػػػفف
إيجػػاد منػػاخ لمػػن مبنػػي علػػى التقػػة
كاالحتػػػراـ بالنسػػػبة لئلشػػػراؼ يعػػػد ذا
أهمية ق،ػول للمتػدربين قبػل أف يتمكنػوا

من كشف ذات ػم بشػكل مػرين لمشػرفي م
( .)Bilodeau, Savard, & Lecomte, 2010

كيعػػد المشػػرفوف محفػػزين م مػػين فػػي
تسػػ يل نمػػو المتػػدربين الػػذين يشػػرفوف
علػػي م ،كزيػػادة كعػػي م بالقضػػايا العرقيػػة
كالتقافيػػػة ( ،)Bhat & Davis, 2007مػػػن
أجل تعزيػز مف ػوـ تقػدير الػذات لػدي م،
إذ يعػػد كعػػي المرشػػد (المتػػدرب) بذاتػػ
شػػػرطنا ألدائػػػ الجيػػػد ).(Brott, 2004
كيػػنعكس مف ػػوـ الػػذات علػػى كػػل مػػن
احتراـ المرشد لذات كتقػديرها ،كمػن ثػم
تحقيق ػػا ،كبفمكػػاف المرشػػدين الػػذين
يمتلكػػوف مفػػاهيم كاضػػحة ككاقعيػػة عػػن
ذات ػم أدال الم نػة بشػكل أفضػل ،فالمرشػد
ينقػػل فكرت ػ عػػن ذات ػ بتعبيػػرات م نيػػة،
كالم نػػة هػػي التػػي تعطػػي الفكػػرة عػػن
الذات (.)Super, Savickas & Super, 1994
كقػػػد أشػػػار سػػػكوف ولت كركنسػػػتاند
( )Skovholt & Ronnestand, 2003إلػػػى
ضػػركرة تمكػػين المرشػػدين مػػن تقيػػيم
ذكات ػػم للوهػػوؿ إلػػى أدال إرشػػادم فاعػػل،
كعنػدما يتناسػم مف ػوـ الػذات الشخ،ػي
مػػت مف ػػوـ الػػذات الم نػػي يميػػل
المرشػدكف ألف يكونػوا أفضػل ب عمػال م،
أما المرشدكف الذين لػدي م كج ػات نظػر
غير متبلورة عػن أنفسػ م فتكػوف لػدي م
هعوبة في أدال الم ارات اإلرشادية.
لػػذلك ،ال بػػد للمشػػرؼ مػػن مسػػاعدة
المرشػػػد المتػػػدرب علػػػى ف ػػػم ذاتػػػ
كتقػػػديرها بشػػػكل كاقعػػػي ،فػػػفذا شػػػعر
المتدرب المرشد بتقػدير ذاتػ بشػكل جيػد
فمػػػػن المفتػػػػرض أف تتػػػػرجم هػػػػذق
المعتقدات إلػى مجػاالت م مػة كالم ػارات
عاليػػة المسػػتول ،كالت،ػػور المفػػاهيمي
للحالة ،كعػرض الحالػة ،كتفسػير التقيػيم؛
األمػػر الػػذم يرفػػت مػػن مسػػتول تقػػديم
الخدمات اإلرشادية (.)March, 2005
كيمكػػػن لػػػلفػػػرد أف يتوقػػػت أف مسػػػتول
الفاعلية الذاتيػة للمتػدرب سػيت ثر إيجابػان

عنػػػدما يشػػػارؾ بخبػػػرة إيجابيػػػة (أم
تحػػالف عمػػل إشػػرافي قػػوم) ،كسػػيت ثر
سػػػلبان عنػػػدما يشػػػارؾ بخبػػػرة سػػػلبية
(تحالف عمػل إشػرافي ضػعيف) ( Ladany,
 ،)Ellis, Friedlander, & Stern, 1992كهػػذا
بالفعػػل مػػا توهػػلت إليػػ الدراسػػة التػػي
أجراهػػا إفستيشػػن كلخػػركف ( Efstation et
 )al., 1990علػػػى العبلقػػػة بػػػين توقعػػػات
الفاعليػػػة الذاتيػػػة للمتػػػدرب كت،ػػػورات
التحػػػالف اإلشػػػرافي؛ إذ كانػػػت العبلقػػػة
بين مػػا إيجابيػػة دالػػة ،فػػي حػػين لػػم يػػتم
التوهل إلػى كجػود عبلقػة بػين الت يػرات
فػػي التحػػالف اإلشػػرافي كالت يػػرات فػػي
الفاعليػػة الذاتيػػة للمتػػدرب فػػي البحػػا
الذم أجراق الداني كزمبليق.
كهناؾ العديد مػن الدراسػات التػي تناكلػت
تحػػالف العمػػل اإلشػػرافي كعبلقت ػ بػػبع
المت يػػرات ،كمػػن هػػذق الدراسػػات ،دراسػػة
الدانػػػي كإلػػػيس كفريدالنػػػدر كسػػػتين
( )Ladany et al. 1992التػػي بحتػػت عبلقػػة
تحالف العمػل اإلشػرافي بالفاعليػة الذاتيػة
كالرضػػا عػػن اإلشػػراؼ .تكونػػت عينػػة
الدراسػػػة مػػػن  315مرشػػػدين متػػػدربين.
اسػػتخدمت الدراسػػة ثػػبلث أدكات قيػػاس
علػػى فتػػرتين زمنيتػػين؛ الفتػػرة األكلػػى
بػػػين األسػػػبوع التالػػػا كالخػػػامس مػػػن
اإلشػػراؼ ،كالفتػػرة التانيػػة بػػين األسػػبوع
الحػػػادم عشػػػر كالسػػػادس عشػػػر مػػػن
اإلشػػراؼ .أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف
الت يرات فػي تحػالف العمػل اإلشػرافي لػم
تكػػن تنبؤيػػة بػػالت يرات فػػي الفاعليػػة
الذاتيػػة للمتػػدرب ،كلكن ػػا كانػػت تنبؤيػػة
برضا المتدرب عن اإلشراؼ.
كقػػاـ رامػػوس-سانشػػيز كلخػػركف
 )Sánchez et al., 2002بػػػفجرال دراسػػػة
هػػدفت إلػػى معرفػػة مػػدل تػػ ثير أحػػداث
اإلشراؼ السػلبية فػي اإلشػراؼ كالتحػالف
اإلشػػرافي .تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن 324
مشػػاركان ،اختيػػركا مػػن ضػػمن برنػػامجين
تػػدريبيين تػػابعين لجمعيػػة علػػم الػػنفس
(Ramos-

األمريكية .أشػارت نتػائج الدراسػة إلػى أف
التػػػ ثير المػػػدمر لؤلحػػػداث اإلشػػػرافية
السػػلبية يمكػػن أف ين،ػػم علػػى تطػػور
المشػػرؼ كالمتػػدرب ،كيختلػػف اعتمػػادان
على المسػتول التطػورم للمتػدرب أك قػوة
تحالف العمل اإلشرافي .كمػا أشػارت إلػى
كجود عبلقػة إيجابيػة دالػة بػين المسػتول
التطػػورم كالتحػػالف ،كإلػػى عػػدـ كجػػود
عبلقػػة بػػين تطػػور المتػػدرب كالرضػػا عػػن
اإلشػػراؼ .كفيمػػا يتعلػػق بارتبػػاط نمػػط
تعلػػق المتػػدرب بتحػػالف العمػػل اإلشػػرافي
كالرضػا عػػن اإلشػػراؼ فقػد بينػػت النتػػائج
أف غالبيػػة عينػػة الدراسػػة  %61كهػػفوا
نمط تعلق م بػاآلمن ،فػي حػين أف  %4مػن
تجنبػػػي-خػػػائف ،ك %1قلػػػق ك %6مػػػن
انطوائي -راف .
أما حميداف ( )Humeidan, 2002ف جرل
دراسة لمعرفة تحالف العمل اإلشرافي،
كالت ثير االجتماعي في اإلشراؼ .تكونت
عينة الدراسة من  56متدربان من مستويات
خبرة متعددة في العديد من البرامج
اإلرشادية .كشفت النتائج عن أف تحالف
العمل اإلشرافي ،كمستول الخبرة ،كالت ثير
االجتماعي أس مت بنسبة  %4 ،%31 ،%22من
التباين في إرشاد فاعلية الذات على التوالي،
باإلضافة إلى أف الت ثير االجتماعي عزز
العبلقة بين إرشاد فاعلية الذات كتحالف
العمل االجتماعي .ككشفت النتائج كذلك
أف المتدربين الذين أدركوا مشرفي م على
أن م ذكك ت ثير اجتماعي عاؿ كانوا أكتر
رضا عن اإلشراؼ ،كأف التحالف اإلشرافي
القوم ارتبط بشكل إيجابي مت الرضا عن
اإلشراؼ بين المتدربين ،في حين لم يرتبط
الرضا عن اإلشراؼ بفرشاد فاعلية الذات.
فػػي حػػين قػػاـ الدانػػي ككلكػػر كميلنكػػوؼ
(2001

Melincof,

&

Walker,

)Ladany,

بدراسػػة هػػدفت إلػػى الكشػػف عػػن الػػنمط
اإلشػػػرافي ،كعبلقتػػػ بتحػػػالف العمػػػل
اإلشػػرافي ،ككشػػف الػػذات .تكونػػت عينػػة
الدراسػػػة مػػػن  315مشػػػرفان كمرشػػػدان.
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كشفت نتػائج الدراسػة عػن كجػود عبلقػة
إيجابيػػة دالػػة بػػين األنمػػاط اإلشػػرافية،
كبػػين مكونػػات تحػػالف العمػػل اإلشػػرافي
التبلثػػة ،كبػػين تكػػرار كشػػف الػػذات لػػدل
المرشػػد .كبالتحديػػد ،المشػػرفوف الػػذين
اعتقػػػدكا أنفسػػػ م دافئػػػين ،ككدكديػػػن،
كداعمػػين كػػاف مػػن المحتمػػل أف يظ ػػركا
عبلقػػة إشػػرافية موثوقػػة بشػػكل متبػػادؿ
كأدركػػوا االتفػػاؽ مػػت المتػػدربين علػػى
أهػػداؼ كم ػػاـ اإلشػػراؼ .كعنػػدما اعتقػػد
المشػػرفوف أن ػػم قربػػوا المتػػدربين مػػن
التوجػػ ذم المنحػػى العملػػي أك المشػػاب
للمرشػػد ،فقػػد أدركػػوا اتفاقػان عاليػان علػػى
م اـ اإلشراؼ.
كب ػػدؼ الكشػػف عػػن مػػدل ت ػ ثير تحػػالف
العمػػل اإلشػػرافي فػػي مسػػتول الرضػػا عػػن
العمػػػػل كضػػػػ وط العمػػػػل بالنسػػػػبة
للمرشػػػدين ،أجػػػرل سػػػتيرنر ( Sterner,
 )2007دراسػػة علػػى عينػػة مكونػػة مػػن 53
عضوان من جمعيػة إرشػاد ال،ػحة النفسػية
األمريكيػػػػة كممػػػػن حققػػػػوا معػػػػايير
االشتراؾ ،كأكملػوا متطلبػات البحػا مػن
أهػػل  ،131تػػم اختيػػارهم عشػػوائيان مػػن
أهػػوؿ عرقيػػة مختلفػػة .كشػػفت النتػػائج
عػػن كجػػود عبلقػػة دالػػة إح،ػػائيان بػػين
مجمػػوع الػػدرجات علػػى قائمػػة تحػػالف
العمػػػل اإلشػػػرافي -نسػػػخة المتػػػدرب
كاستبانة الرضػا ،كمجمػوع الػدرجات علػى
قائمػػة تحػػالف العمػػل اإلشػػرافي -نسػػخة
المتػػػػدرب كاسػػػػتبانة األدكار الم نيػػػػة،
كبينػت كػػذلك أف الػػدرجات األعلػػى علػػى
قائمػػة تحػػالف العمػػل اإلشػػرافي -نسػػخة
المتػػدرب ارتبطػػت بمسػػتويات أعلػػى مػػن
الرضػػا عػػن العمػػل كأقػػل مػػن ضػػ وط
العمل.
أمػػا مػػارش ( )March, 2005فقػػد أجػػرل
دراسة لمعرفة العبلقػة بػين كشػف الػذات،
كالفاعليػػػة الذاتيػػػة ،كتحػػػالف العمػػػل
اإلشػػرافي .تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن 53

طالبػػان مػػن طلبػػة اإلرشػػاد فػػي مسػػتول
الماجسػػػتير .أشػػػارت النتػػػائج إلػػػى أف
كشػػف الػػذات لػػدل الطلبػػة لػػم يفسػػر
فػػاعليت م الذاتيػػة؛ أم ال هػػلة ذات داللػػة
إح،ػػائية لكشػػف الػػذات أك تحػػالف العمػػل
اإلشػػرافي مػػت فاعليػػة الػػذات .كيبػػدك أف
مسػػتويات فاعليػػة الػػذات األعلػػى ارتبطػػت
سلبان بالكشف عن الذات ،كالعكس هحين.
كمػػػن جانػػػم لخػػػر أجػػػرل هػػػوريكس
كسػػػامبي ()Horrocks, & Samby, 2006
دراسػػة هػػدفت إلػػى الكشػػف عػػن تػػ ثير
العبلقػػة اإلشػػرافية فػػي تطػػور م ػػارات
كشخ،ػػػية المتػػػدرب .تكونػػػت عينػػػة
الدراسة مػن  22متػدرب إرشػاد مػن طلبػة
الدراسػػػات العليػػػا ( 37أنتػػػى 3 ،ذكػػػور)
بمتوسط عمػرم ( )11عامػان .دعمػت نتػائج
الدراسػػة افتراضػػات بػػوردف ب ػ ف تحالفػػات
عمػػػل المشػػػرؼ القويػػػة تػػػؤدم إلػػػى
مخرجػػػات إشػػػرافية ،ككشػػػفت عػػػن أف
المسػػتويات المرتفعػػة كالمنخفضػػة مػػن
تحػػالف العمػػل اإلشػػرافي كانػػت تنبؤيػػة
فػػي تحقيػػق الم ػػارات كالنمػػو الشخ،ػػي
بالنسػػػبة للمتػػػدرب ،كتفاكتػػػت تقييمػػػات
المشػػػرفين أكتػػػر مػػػن المتػػػدربين؛ إذ
تنوعػػػت ت،ػػػورات المتػػػدربين لتحقيػػػق
الم ػػػػارات كالنمػػػػو الشخ،ػػػػي تبعػػػػان
لمسػػتويات تحػػالف العمػػل المرتفعػػة أك
المنخفضػػة بشػػكل أقػػل مػػن ت،ػػورات
المشرفين.
كب ػػدؼ معرفػػة الرضػػا عػػن اإلشػػراؼ
كدالة لتحػالف العمػل اإلشػرافي كفاعليػة
الػػػذات فقػػػد أجػػػرل تنػػػي ()Ting, 2009
دراسػػة تكونػػت عينت ػػا مػػن ( )325طالبػػان
كطالبػػة ( 75إناثػػان 11 ،ذكػػوران) مػػن ()33
جامعػػػة تايوانيػػػة مػػػن طلبػػػة اإلرشػػػاد
بمسػػػتول الماجسػػػتير .بينػػػت نتػػػائج
الدراسػػػة أف تقيػػػيم المتػػػدربين حػػػوؿ
االتفػاؽ علػى م ػاـ اإلشػراؼ كػاف متنبئػان
إيجابيػػان داالن بػػرد فعػػل المتػػدربين تجػػاق

سػػمات المشػػرفين الشخ،ػػية المدركػػة
كأدائ ػػم ،كأف تقيػػيم م ألهػػداؼ اإلشػػراؼ
كفاعليػػة الػػذات للمتػػدربين فػػي االهتمػػاـ
بعمليػػة اإلرشػػاد كػػاف متنبئ ػان إيجابي ػان داالن
بحكػػم المتػػدربين علػػى سػػلوك م الخػػاص
فػػػي اإلشػػػراؼ ،كأف تقيػػػيم م للرابطػػػة
العاطفيػػػة فػػػي اإلشػػػراؼ كفاعليػػػة ذات
المتػػدربين فػػي االهتمػػاـ بعمليػػة اإلرشػػاد
كػػاف متنبئ ػان إيجابي ػان داالن بمسػػتول راحػػة
المتػػدربين فػػي التعبيػػر عػػن األفكػػار فػػي
اإلشراؼ .كفيما يتعلق بالعبلقػة بػين رضػا
المتػػػدربين عػػػن اإلشػػػراؼ كفػػػاعليت م
الذاتيػػة؛ فػػفف فػػاعليت م الذاتيػػة فقػػط فػػي
االهتمػػػاـ كالحضػػػور لعمليػػػة اإلرشػػػاد
كانػػت متنبئػػان إيجابيػػان بحكم ػػم علػػى
سػػػلوكات م الخاهػػػة فػػػي اإلشػػػراؼ،
باإلضافة إلى مسػتول الراحػة فػي التعبيػر
عن األفكار في اإلشراؼ.
كاخيػػػػران قػػػػاـ تيرانوفػػػػا-نيرنبيػػػػرج
( )Terranova-Nirenberg, 2013بدراسػػػػة
هػػػدفت التعػػػرؼ إلػػػى عبلقػػػة الػػػنمط
اإلشرافي ،بالرضػا عػن اإلشػراؼ ،كفاعليػة
الػػذات .تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن ()52
طالبػػػة مػػػن طالبػػػات الدراسػػػات العليػػػا
بمسػػتول الػػدكتوراق كزمػػيبلت مػػا بعػػد
الػػػدكتوراق اللػػػواتي أتممػػػن تػػػدريم
الزمالػػة كاإلشػػراؼ اإلكلينيكػػي فػػي عػػدة
مواقت تابعة لجمعيػة مركػز علػم الػنفس
لمػػػا بعػػػد الػػػدكتوراق كالزمالػػػة فػػػي
الواليػػات المتحػػدة .بينػػت نتػػائج الدراسػػة
عػػػدـ كجػػػود ارتبػػػاط داؿ بػػػين الػػػنمط
اإلشرافي كالرضا عػن اإلشػراؼ ،فػي حػين
كػػاف هنالػػك ارتبػػاط داؿ بػػين الػػنمط
اإلشػػػػػرافي كمسػػػػػتول فاعليػػػػػة ذات
المشػػاركات .ككشػػفت النتػػائج كػػذلك
عػػن عػػدـ كجػػود ارتبػػاط داؿ بػػين الرضػػا
المػػػدرؾ عػػػن اإلشػػػراؼ لػػػدل الطلبػػػة
التقليػػديين كغيػػر التقليػػديين ،كمسػػتول
(مستويات) فاعلية الذات.

يتبػػين مػػن العػػرض السػػابق للدراسػػات
السػػابقة ،أف العديػػد تنػػاكؿ مت يػػر تحػػالف
العمل اإلشػرافي ،مػن خػبلؿ عبلقتػ بعػدد
مػػن المت يػػرات ،متػػل الفاعليػػة الذاتيػػة
;Humeidan, 2002
Ladany et al.,
(
;،)1992
Terranova-Nirenberg,
2013

كالرضػػا عػػن اإلشػػراؼ
 ،)1992; Ting, 2009ككشػػػػف الػػػػذات
(

Ladany et al.,

( ;Ladany, Walker, & Melincof, 2001
2005

 ،)March,كالػػػػػنمط اإلشػػػػػرافي

(،)Ladany, Walker, & Melincof, 2001

كالرضػػػا عػػػن العمػػػل
كتختلػػف هػػذق الدراسػػة عػػن الدراسػػات
األخػػرل فػػي تقػػديم ا نموذجػػان سػػببيان
يوضػػن العبلقػػة الوسػػيطة لتحػػالف العمػػل
اإلشػػرافي بػػين أنمػػاط التعلػػق ،كتقػػدير
الذات اإلرشادية.
(.)Sterner, 2007

مشكلة الدراسة كأسئلت ا
كاف إحساس الباحػا بالمشػكلة مػن خػبلؿ
مػػا تػػم مبلحظت ػ كرهػػدق مػػن تػػدف فػػي
تقػػػدير الػػػذات اإلرشػػػادية لػػػدل طلبػػػة
اإلرشػػػػاد النفسػػػػي أثنػػػػال ممارسػػػػت م
للم ػػارات اإلرشػػادية العمليػػة ،كهػػذا قػػد
يػػػػؤثر أك يتػػػػ ثر بطبيعػػػػة العبلقػػػػة
اإلشػػرافية ،كإذا أخػػذ باالعتبػػار أف تطػػور
المتػػػدرب مرهػػػوف بالمشػػػرؼ الجيػػػد
كالعبلقػػة اإلشػػرافية القويػػة ،كاالسػػتجابة
الفاعلػػػة السػػػريعة لؤلحػػػداث اإلشػػػرافية
السػػػلبية ()Ramos-Sánchez et al., 2002؛
فػػفف إيجػػاد منػػاخ لمػػن مبنػػي علػػى التقػػة
كاالحتػػػراـ بالنسػػػبة لئلشػػػراؼ يعػػػد ذا
أهمية ق،ػول للمتػدربين قبػل أف يتمكنػوا
مػػن ممارسػػة الم ػػارات اإلرشػػادية .لػػذا،
أهػػبن مػػن الضػػركرة بمكػػاف إجػػرال هػػذق
الدراسػػة لنمذجػػة العبلقػػة السػػببية بػػين
تحػػالف العمػػل اإلشػػرافي ،كتقػػدير الػػذات
اإلرشادية ،كأنمػاط التعلػق ،ككضػت نمػوذج
سػػببي يوضػػن العبلقػػة الوسػػيطة لتحػػالف
العمػػل اإلشػػرافي بػػين أنمػػاط التعلػػق،
كتقػػػدير الػػػذات اإلرشػػػادية .كبالتحديػػػد

مجلد  31عدد  3يناير2137 ،

نموذج العبلقة بين تحالف العمل اإلشرافي كتقدير الذات اإلرشادية كأنماط التعلق
أحمد الشريفين

حاكلت هذق الدراسػة اإلجابػة عػن السػؤاؿ
الرئيس اآلتيف مػا النمػوذج السػببي األمتػل
للعبلقػػة بػػين مت يػػرات أنمػػاط التعلػػق،
كتحػػالف العمػػل اإلشػػرافي ،كتقػػدير الػػذات
اإلرشػػػاديةن مػػػن خػػػبلؿ اإلجابػػػة عػػػن
السؤالين اآلتيينف
 .3مػػػا النمػػػوذج السػػػببي الػػػواقعي
( )Causal Practical Modelالػػػػذم
يوضن طبيعػة العبلقػة السػببية بػين
مت يػػرات الدراسػػة ،كهػػيف أنمػػاط
التعلػػق (اآلمػػن ،كالقلػػق ،كالتجنبػػي)،
كتحػػالف العمػػل اإلشػػرافي ،كتقػػدير
الذات اإلرشاديةن
 .2مػػا النمػػوذج السػػببي الػػواقعي الػػذم
يوضن طبيعػة العبلقػة السػببية بػين
مت يػػرات الدراسػػة كهػػيف أنمػػاط
التعلػػق المختلفػػة (اآلمػػن ،كالقلػػق،
كالتجنبي) ،كمجػاالت تحػالف العمػل
اإلشػػػػػرافي ،كتقػػػػػدير الػػػػػذات
اإلرشاديةن
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية في أن ا تناكلت
المت يرات الخاهة باإلشراؼ في
بع
اإلرشاد ،كهو من الموضوعات ال امة في
مجاؿ البحوث العلمية في اإلشراؼ اإلرشادم،
كالمتعلق بشريحة كاسعة ،كهم المرشدكف،
كالمرشدكف المتدربوف .كقد تكوف الدراسة
من أكائل الدراسات المحلية كالعربية التي
تقدـ نموذجان سببيان يوضن العبلقة الوسيطة
لتحالف العمل اإلشرافي بين أنماط التعلق
كتقدير الذات اإلرشادية .كقد تقود نتائج
هذق الدراسة إلى دراسات الحقة ،كتقترح
طرقان جديدة يمكن للمشرفين في مجاؿ
اإلشراؼ باإلرشاد استخدام ا لتحسين
مستول م ارات م اإلشرافية كمستول م ارات
المرشدين المتدربين اإلرشادية .كتنب هذق
الدراسة الباحتين إلى ضركرة اجرال المزيد
من الدراسات في البيئة العربية .كما أف
الدراسة كفرت مقاييس لقياس أنماط التعلق

بالمشرفين ،كتحالف
كتقدير الذات اإلرشادية.

العمل

اإلشرافي،

إضافة إلى ذلك تتضن أهمية الدراسة
العملية بالفائدة التي تعود على المعنيين في
أقساـ اإلرشاد النفسي كالتربوم في
الجامعات كالمشرفين على المرشدين في
كزارة التربية كالتعليم من خبلؿ معرفت م
ألنماط التعلق ،كمف وـ الذات اإلرشادية لدل
المرشدين ،كبالتالي العمل على تلبية
حاجات م من خبلؿ اعداد البرامج اإلشرافية
كالخطط التي من ش ن ا ضماف اقامة تحالف
عمل اشرافي فاعل يضمن تقديم أفضل
الخدمات اإلرشادية للمسترشدين مستقببلن.
التعريفات االهطبلحية كاإلجرائية
تحالف العمل اإلشرافيف مجموعة من
السلوكات كاإلجرالات التفاعلية ،كمكوف
للعبلقة الشاملة بين المشاركين ،التي
يت،رؼ من خبلل ا المشرفوف بشكل هادؼ
للت ثير في المتدربين عبر استخدام م
للمعرفة الفنية كالم ارة ،كبالمقابل يت،رؼ
المتدربوف برغبة من م إلظ ار اكتساب م
لتلك المعرفة كالم ارة ( Efstation, Patton,
 .)& Kardash, 1990كيعرؼ إجرائينا في ضول
الدرجة التي ح،ل علي ا المرشدكف
المتدربوف على مقياس تحالف العمل
اإلشرافي المستخدـ في الدراسة الحالية.
تقدير الذات اإلرشاديةف تقييم ينش كيتطور
من خبلؿ اإلطار المعرفي اإلرشادم للمرشد،
كهو الحكم الذاتي العاـ للمرشد على نفس ،
كيشمل الم ارات الدقيقة في العملية
اإلرشادية ،كالتعامل مت سلوكيات المسترشد
ال،عبة ،كالكفالة التقافية ،كالوعي بقيم
المسترشد .كيعرؼ إجرائينا في ضول الدرجة
التي ح،ل علي ا المرشدكف المتدربوف على
مقياس تقدير الذات اإلرشادية المستخدـ في
الدراسة الحالية.
التعلقف رابطة انفعالية قوية يشكل ا المرشد
مت المشرؼ ،كي،بن فيما بعد أساسان

لعبلقات المستقبلية .كيعرؼ إجرائينا في
ضول الدرجة التي ح،ل علي ا المرشد على
كل نمط من أنماط التعلق بالمشرفين
المتضمنة ثبلثة أنماط ،هي نمط التعلق
األمن ،كنمط التعلق القلق ،كنمط التعلق
التجنبي.

الطريقة كاإلجرالات
مجتمت الدراسة
تكوف مجتمت الدراسة من جميت طلبة السػنة
الرابعة فػي برنػامج البكػالوريوس اإلرشػاد
النفسي في جامعة اليرموؾ للعػاـ الدراسػي
2134 /2133ـ ،كالعػػاـ الدراسػػي 2135 /2134ـ،
كالبالي عددهم كما يشير التقرير اإلح،ائي
ال،ادر عن دائػرة القبػوؿ كالتسػجيل ()313
طالبان كطالبة.
عينة الدراسة
اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية،
كقد بلي عدد أفرادها ( )267طالبان كطالبة،
من م ( )76طالبان ك( )373طالبة.

اإلنجليزية من خبلؿ متخ،،ين في الل ة
اإلنجليزية.
ثانيانف مقياس تقدير الذات اإلرشادية
استخدمت قائمة تقدير الذات اإلرشادية
( Counseling Self Estimate Inventory-

 )COSEالتي طورها الرسوف كزمبليق
( .)Larson et al., 1992تكونت القائمة من
( )15فقرة ،موزعة إلى خمسة أبعادف ثقة
المتدرب ب دال الم ارات الدقيقة ،كاالهتماـ
بعملية اإلرشاد ،كالتعامل مت سلوكات
العميل ال،عبة ،كالت،رؼ بطريقة تتميز
بالكفالة التقافية ،كالوعي بقيم الفرد
كاحتراـ معتقدات العميل ،كقد تمتعت
القائمة ب،ورت ا األهلية بخ،ائي
سيكومترية مقبولة ،حيا تمتعت القائمة
بتبات اإلعادة ،كبل ت قيمة معامل ثبات
االتساؽ الداخلي ( .)1.71كقد ترجمت
النسخة األهلية للمقياس إلى الل ة العربية
كمن ثم ألعيدت إلى الل ة اإلنجليزية من
خبلؿ متخ،،ين في الل ة اإلنجليزية.

مقاييس الدراسة

ثالتانف مقياس أنماط التعلق

أكلناف مقياس تحالف العمل اإلشرافي

ب دؼ الكشف عن نمط التعلق لدل
المرشدين المتدربين ،قاـ الباحا بتطوير
مقياس خاص ب ذق الدراسة ،حيا تم في
البداية تحديد األنماط ،كمن ثم كتابة
فقرات المقياس اعتمادان على خبرة
المتخ،،ين في هذا المجاؿ ،كما تم
االستفادة من المقاييس كالدراسات ذات
ال،لة ،من أبرزها دراسة حميداف
( ،)Humeidan, 2002كدراسة اينسورث
( ،)Ainsworth, 1989كدراسة سينشيز
كراموس (،)Ramos-Sánchez et al., 2002
كدراسة دم ( ،)Day, 2006كقد تكوف المقياس
في هورت األكلية من ( )21فقرة ،موزعة
إلى ثبلثة أنماطف اآلمن ،كالقلق ،كالتجنبي.

قاـ الباحا باستخداـ مقياس إفستيشن
كباتوف ككاردش ( & Efstation, Patton,
 )Kardash, 1990نسخة المتدربين ،كتكونت
النسخة من ( )37فقرة عبر بعدين ،هماف
العبلقة أك الوئاـ ( ،)Rapportالذم يشير إلى
إدراؾ المتدرب للدعم كبنال عبلقة من قبل
(،)32-3
الفقرات
كتقيس
المشرؼ،
كالتركيز على المسترشد (،)Client Focus
الذم يشير إلى إدراؾ المتدرب لت كيدات
المشرؼ الموضوعة على تعزيز ف م
للمسترشد كعلى تشجيع نحو أهداؼ كم اـ
محددة يتوقت أف تفيد المسترشد ،كتقيس
الفقرات ( .)37-31كقد تمتت المقياس
ب،ورت األهلية بخ،ائي سيكومترية
مقبولة من حيا ال،دؽ كالتبات .كقد
تلرجمت النسخة األهلية للمقياس إلى الل ة
العربية ،كمن ثم أعيدت إلى الل ة

دالالت هدؽ مقاييس الدراسة ب،ورت ا
الحالية
ال،دؽ الظاهرمف تم التحقق من ال،دؽ
الظاهرم للمقاييس بعرض ا على  31محكمين
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متخ،،ين في اإلرشاد النفسي ،كفي ضول لرال
المحكمين أجريت التعديبلت المقترحة على
فقرات المقاييس من حيا ال،ياغة كالل ة،
كبذلك أهبحت المقاييس بعد التحكيم كما
يليف مقياس تحالف العمل اإلشرافي مكوف من 37
فقرة ،كمقياس تقدير الذات اإلرشادية مكوف من
 15فقرة كقد طلم المحكموف أف يتم التعامل مت
المقياس ب،ورة كلية دكف الحاجة لؤلبعاد،
كمقياس أنماط التعلق مكوف من  36فقرة،
موزعة إلى ثبلثة أنماط.
مؤشرات هدؽ البنالف تم تطبيق المقاييس على
عينة استطبلعية مكونة من ( )13طالبان كطالبة
من طلبة اإلرشاد النفسي من خارج عينة الدراسة
المست دفة ،كتم حساب مؤشرات هدؽ البنال
باستخداـ معامبلت ارتباط الفقرة المل،حن مت
البعد كالمقياس ككل ،كقد اعتمد معيار لقبوؿ
الفقرة ب ف ال يقل معامل ارتباط ا عن (،)1311
كفق ما أشار إلي هتي ( ،)Hattie, 1985ككانت
النتائج كما يليف
تكوف مقياس تحالف العمل بشكل الن ائي من
( )34فقرة ،موزعة إلى بعدينف بعد العبلقة،
كتقيس الفقرات ( ،)31 - 3كبعد التركيز على
المسترشد،

كتقيس

الفقرات

(33

-

.)34

كتراكحت قيم معامبلت ارتباط فقرات بلعد
العبلقة بين ( )1331 – 1321مت بلعدها ،كبين (1315
–  )1326مت الدرجة الكلية للمقياس ،كأف قيم
معامبلت ارتباط فقرات بلعد التركيز على
المسترشد تراكحت بين ( )1336 – 1313مت بلعدها،
كبين ( )1333 – 1311مت الدرجة الكلية للمقياس.
كما بل ت قيمة معامل االرتباط البيني بين
بعدم المقياس ( ،)1.31كما أف قيمة معامل
االرتباط بين بعد العبلقة كالمقياس ككل قد
بل ت ( ،)1365كبين بعد التركيز على المسترشد
كالمقياس ككل بل ت ( ،)1367كجميع ا ذات داللة
إح،ائية ،كهذا يعد مؤشران على هدؽ البنال
للمقياس.

تكوف مقياس تقدير الذات اإلرشادية بشكل
الن ائي من ( )15فقرة تقيس درجة كلية
لتقدير الذات اإلرشادية ،حيا تراكحت قيم
معامبلت ارتباط الفقرات مت الدرجة الكلية
للمقياس بين ( .)1347 – 1321تكوف مقياس
أنماط التعلق من ( )34فقرة موزعة إلى
األنماط التبلث ،كقد تراكحت قيم معامبلت
ارتباط فقرات نمط التعلق القلق بين (1326
–  )1341مت نمط ا ،كأف قيم معامبلت ارتباط
فقرات النمط اآلمن قد تراكحت بين (– 1331
 )1346مت نمط ا ،كأف قيم معامبلت ارتباط
فقرات نمط التعلق التجنبي تراكحت بين
( )1343 – 1312مت نمط ا.
دالالت ثبات مقاييس الدراسة
ثبات االتساؽ الداخليف ب دؼ التحقق من
ثبات االتساؽ الداخلي للمقاييس التبلثة
كأبعادها؛ فقد تم تقديرق باستخداـ معادلة
كركنباخ ألفا ( (Cronbach Alphaعلى
بيانات التطبيق األكؿ للعينة االستطبلعية،
كالمكونة من ( )13طالبان كطالبة ،حيا بل ت
قيمت لمقياس تحالف العمل اإلشرافي ككل
( )1362ك( )1363لبعد العبلقة ،ك( )1361لبعد
التركيز على المسترشد .كبل ت قيمت
لمقياس تقدير الذات اإلرشادية ككل
( .)1364أما أنماط التعلق فقد بل ت قيم
( )1364للنمط القلق ،ك( )1365للنمط اآلمن،
( )1361للنمط التجنبي.
ثبات اإلعادةف ألغراض التحقق من ثبات
اإلعادة للمقاييس كأبعادها ،فقد تم إعادة
التطبيق على العينة االستطبلعية سالفة
الذكر بطريقة االختبار ،كإعادت ( Test
 )Retestبفاهل زمني مقدارق أسبوعاف بين
التطبيق األكؿ كالتاني ،حيا تم حساب
باستخداـ معامل ارتباط بيرسوف ()Pearson
بين التطبيقين األكؿ كالتاني على العينة
االستطبلعية ،كبل ت قيمت لمقياس تحالف
العمل اإلشرافي ككل ( )1367ك( )1361لبعد
العبلقة ،ك( )1363لبعد التركيز على
المسترشد .أما مقياس تقدير الذات

اإلرشادية فقد بل ت قيمت للمقياس ككل
( ،)1361في حين بل ت القيم لمقياس أنماط
التعلق ( )1367للنمط القلق ،ك( )1366للنمط
اآلمن )1371( ،للنمط التجنبي.

نتائج الدراسة
أكالنف لئلجابػػػػػة عػػػػػن السػػػػػؤاؿ األكؿ
للدراسةف ن مػا النمػوذج السػببي الػواقعي
( )Causal Practical Modelالػػذم يوضػػن
طبيعػػة العبلقػػة السػػببية بػػين مت يػػرات
الدراسػػة كهػػيف أنمػػاط التعلػػق (اآلمػػن،
كالقلػػػق ،كالتجنبػػػي) ،كتحػػػالف العمػػػل
اإلشرافي ،كتقػدير الػذات اإلرشػاديةنن تػم
العمل على الكشػف عػن نمػوذج سػببي عػاـ
يمتل مواهػفة السػؤاؿ العامػة مػن حيػاف
( )3عبلقػػة مباشػػرة بػػين نمػػط التعلػػق
القلػػػق كتقػػػدير الػػػذات اإلرشػػػادية)2( ،
عبلقػػة مباشػػرة بػػين نمػػط التعلػػق اآلمػػن
كتقػػػدير الػػػذات اإلرشػػػادية )1( ،عبلقػػػة
مباشػػػرة بػػػين نمػػػط التعلػػػق التجنبػػػي
كتقػػػدير الػػػذات اإلرشػػػادية )2( ،عبلقػػػة
مباشرة بػين نمػط التعلػق القلػق كتحػالف
العمػػل اإلشػػرافي)3( ،عبلقػػة مباشػػرة بػػين
نمػػػط التعلػػػق اآلمػػػن كتحػػػالف العمػػػل
اإلشػػرافي )4( ،عبلقػػة مباشػػرة بػػين نمػػط
التعلق التجنبي كتحػالف العمػل اإلشػرافي،

( )5عبلقػػة مباشػػرة بػػين تحػػالف العمػػل
اإلشػػرافي كتقػػدير الػػذات اإلرشػػادية)6( ،
عبلقػػة غيػػر مباشػػرة بػػين أنمػػاط التعلػػق
المختلفػػػة كتقػػػدير الػػػذات اإلرشػػػادية
مػػركران بتحػػالف العمػػل اإلشػػرافي .كذلػػك
كما هو موضن في الشكل .3
يبلحظ من شكل  3أف نمط التعلق القلق
ارتبط بتحالف العمل اإلشرافي بعبلقة
ارتباطية بلي الوزف المعيارم ل ا (،)131325
كارتبط بتقدير الذات بعبلقة ارتباطية بلي
الوزف المعيارم ل ا ( ،)131172كيبلحظ ايضان
أف نمط التعلق اآلمن قد ارتبط بتحالف
العمل اإلشرافي بعبلقة ارتباطية بلي الوزف
المعيارم ل ا ( ،)131125كارتبط بتقدير
الذات اإلرشادية بعبلقة ارتباطية بلي الوزف
المعيارم ل ا ( ،)132211كما ارتبط نمط
التعلق التجنبي بتحالف العمل اإلشرافي
بعبلقة ارتباطية بلي الوزف المعيارم ل ا
( ،)133334كارتبط بتقدير الذات اإلرشادية
بعبلقة ارتباطية بلي الوزف المعيارم ل ا
( ،)31243إضافة إلى ذلك؛ فقد ارتبط
تحالف العمل اإلشرافي بتقدير الذات
اإلرشادية بعبلقة ارتباطية بلي الوزف
المعيارم ل ا (.)132346

شكل  :1النموذج السببي في الطور االستكشافي لمتغيرات الدراسة المتنبئة والمتنبأ بها
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كما يبلحظ من شكل  3أف جميت أنماط
التعلق قد فسرت معان ما مقدارق ( )133222من
تحالف العمل اإلشرافي عن طريق عبلقت م
المباشرة ب  ،كأف كبلن من أنماط التعلق
مجتمعة كتحالف العمل اإلشرافي معان قد
فسرت ما مقدارق ( )132554من التباين
المفسر لمت ير تقدير الذات اإلرشادية عن
طريق عبلقت ا المباشرة كغير المباشرة.
كجدكؿ  3يوضن قيم األكزاف البلمعيارية
لكافة المت يرات المتنبئة ،كأخطالها
المعيارية ،كدالالت ا اإلح،ائية.

جدول 2
األوزان الالمعيارية لمتباينات المصاحبة (االرتباطات)
طرف العالقة

الوزن

الخطأ

النسبة

احتمالية

األول
َّ

الثاني

الالمعياري

المعياري

الحرجة

الخطأ

اآلمن

القمق

352,0-

353,0

85744-

***

القمق

التجنبي

35030-

353,0

859,8-

***

اآلمن

التجنبي

350,

353,0

,5,,7

***

يتضن من جدكؿ  2أف كافة العبلقات كانت
دالة اح،ائيا بعبلقتين سالبتي االتجاق (األمن
 القلق) ك (القلق – التجنبي) ،كعبلقةموجبة االتجاق (اآلمن  -التجنبي) .كألغراض
التحقق من ال،دؽ الداخلي لمطابقة البيانات
للنموذج للمتنبئات (نمط التعلق األمن ،نمط
التعلق القلق ،نمط التعلق التجنبي ،تحالف
العمل اإلشرافي) ،بالمتنب ب (تقدير الذات
اإلرشادية) فقد تم استخداـ كل من
المؤشرات اآلتية ( χ2, RMR, GFI, NFI, IFI,
 ،)CFIكما هو موضن في جدكؿ .1

يبلحظ من جدكؿ  3أف كافة األكزاف
البلمعيارية لمت يرات الدراسة المتنبئة قد
كانت دالة إح،ائيان عند مستول الداللة
( )α = 1313بفستتنال األكزاف غير المعيارية
لؤلثر المباشر بين نمط التعلق القلق كتقدير
الذات اإلرشادية ،كنمط التعلق التجنبي
كتقدير الذات اإلرشادية ،كنمط التعلق القلق
كتحالف العمل اإلشرافي ،كهذا يستوجم عدـ
األخذ بقيم األكزاف غير المعيارية كاسقاط ا
للعبلقات التبلث السابقة ،كاألخذ بباقي قيم
األكزاف غير المعيارية لمت يرات الدراسة
المتنبئة ،كالموضحة في شكل  .3كما تم
حساب األكزاف البلمعيارية للتباينات
الم،احبة (االرتباطات) ،بين أنماط التعلق
(المتنبئات) ،كما هو موضن في جدكؿ .2

يبلحظ من خبلؿ جدكؿ  1أف قيمة المؤشر
 RMRكانت ( ،)1313كهي قيمة أقل من
( ،)1313كيلعد هذا دليبل جيدان على مدل
مطابقة البيانات للنموذج االفتراضي ،كما
بل ت قيمة المؤشر ( ،)3311( )GFIكقيمة
المؤشر (،)1377( )AGFI

جدول 1
األوزان الالمعيارية لكافة المتغيرات المتنبئة واألخطاء المعيارية لها والدالالت اإلحصائية لها
الوزن

االنحداري

المستقل

الخطأ

النسبة

احتمالية

ترتيب

األثر

المتغير التابع

مباشر

تحالف العمل اإلشرافي

اآلمن

مباشر

تحالف العمل اإلشرافي

التجنبي

35392

مباشر

تحالف العمل اإلشرافي

القمق

35300

35300

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

اآلمن

35072

3538,

05432

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

تحالف العمل اإلشرافي

3587

353,0

75,99

***

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

التجنبي

35307-

35304

358,7-

35,84

2

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

القمق

3533,

35308

35072

354,8

0

المعياري

الحرجة

الخطأ

3523,

35382

8590

***

3530,

25,28

35302

35907

35089
***

الالمعياري

136

الحذف

0

يبلحظ من شكل  2أف النمط االمن ارتبط
بتحالف العمل اإلشرافي بعبلقة ارتباطية بلي
الوزف المعيارم ل ا ( ،)13272كارتبط النمط
التجنبي بتحالف العمل اإلشرافي بعبلقة
ارتباطية بلي الوزف المعيارم ل ا (،)13322
كارتبط النمط االمن بتقدير الذات اإلرشادية
بعبلقة ارتباطية بلي الوزف المعيارم ل ا
( ،)13233كارتبط تحالف العمل اإلشرافي
بتقدير الذات اإلرشادية بعبلقة ارتباطية بلي
الوزف المعيارم ل ا ( .)13232كما يبلحظ
من شكل  2أف كبلن من النمط التجنبي
كالنمط اآلمن قد فسَّرا ما مقدارق ()1.3234
من التباين المفسر لمت ير الدراسة (تحالف
العمل اإلشرافي) عن طريق عبلقات ما

كتعد هذ القيم دليبل جيدان على مطابقة
البيانات للنموذج االفتراضي ،كتدؿ قيم
المعالم الرئيسية السابقة على تطابق كبير
بين النموذج االفتراضي كبيانات الدراسة.
كبذلك ،فقد كضت نموذج سببي عاـ يمتل
طبيعة العبلقة السببية بين مت يرات الدراسة
على النحو اآلتيف عبلقة مباشرة بين نمط
التعلق اآلمن كتقدير الذات اإلرشادية ،عبلقة
مباشرة بين نمط التعلق التجنبي كتحالف
العمل اإلشرافي ،عبلقة مباشرة بين نمط
التعلق اآلمن كتقدير الذات اإلرشادية ،عبلقة
مباشرة بين تحالف العمل اإلشرافي كتقدير
الذات اإلرشادية ،كما هو موضن في شكل .2
جدول 3

مؤشرات صدق البناء الداخمي لمطابقة البيانات لمنموذج
القيمة

مؤشرات مطابقة البيانات لمنموذج

0,

عدد العزوم المميزة لمعينة
CMIN
عدد المعالم

02

)CMIN (χ2

050,

درجة الحرية (عدد العزوم المميزة لمعينة-عدد المعالم)

0

احتمالية الخطأ

357,

CMIN/DF

3509

مؤشرات المطابقة
RMR

3530

GFI

0533

AGFI

3599

PGFI

3523

الم َّ
عدلة
مؤشرات مقاييس ُ Parsimony

3503

PRATIO
PNFI

3503

PCFI

3503

َّ
محكات المعمومات
AIC

2,50,

BCC

2,5,7

BIC

,950,

CAIC

4050,

HOELTER
HOELTER

353,

0904

HOELTER

3530

2408
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يبلحظ من جدكؿ  2أف كافة األكزاف غير
المعيارية لمت يرات الدراسة المستقلة كانت
دالة إح،ائيا ،كهذا يستوجم األخذ باألكزاف
المعيارية لمت يرات الدراسة المستقلة .كما
تم حساب اآلثار الكلية (اآلثار المباشرة،
اآلثار غير المباشرة) لمجموعة مت يرات
الدراسة المتنبئة (التجنبي ،اآلمن ،تحالف
العمل اإلشرافي) بمت ير الدراسة المتنب ب
(تقدير الذات اإلرشادية) ،كما في جدكؿ 3

المباشرة ب  ،كأف كبلن من النمط التجنبي
كالنمط اآلمن كتحالف العمل اإلشرافي ،قد
فسَّركا ما مقدارق ( )1.2547من التباين
المفسر لمت ير الدراسة (تقدير الذات
اإلرشادية) عن طريق عبلقات م المباشرة
كغير المباشرة ب  ،كجدكؿ  2يوضن قيمة
األكزاف االنحدارية البلمعيارية كالمعيارية
لكافة المت يرات المتنبئة كأخطالها
المعيارية ،كدالالت ا اإلح،ائية.

شكل  :2النموذج السببي في الطور التوكيدي لمتغيرات الدراسة المتنبئة والمتنبأ بها
جدول 4
المقدَّرة وفق طريقة األرجحة القصوى
األوزان االنحدارية الالمعيارية والمعيارية ُ
الوزن االنحداري

المستقل

األثر

المتغير التابع

مباشر

تحالف العمل اإلشرافي

اآلمن

مباشر

تحالف العمل اإلشرافي

التجنبي

3534,

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

اآلمن

350,2

35200

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

تحالف العمل اإلشرافي

358,,

35808

الخطأ

النسبة

احتمالية

الالمعياري

المعياري

المعياري

الحرجة

الخطأ

35099

35292

35380

85488

***

35088

3530,

25074

35307

35380

05902

***

353,3

75720

***
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جدول 5
قيم معامالت اآلثار الكمية المباشرة وغير المباشرة المعيارية لمجموعة المتغيرات المتنبئة
المتغيرات المستقمة
المتغيرات
التابعة

التجنبي
المباشرة

غير

المباشرة

اآلمن
الكمية

المباشرة

غير

المباشرة

تحالف العمل اإلشرافي
الكمية

المباشرة

غير

المباشرة

الكمية

تحالف العمل اإلشرافي

35088

3

35088

35292

3

35292

3

3

3

تقدير الذات اإلرشادية

3

353,9

353,9

35200

35020

35000

35808

3

35808

(التجنبي ،اآلمن) بمت ير الدراسة المتنب ب
(تحالف العمل اإلشرافي) ( ، )13322كشكل 2
يوضن ذلك.

يتضن من جدكؿ  3أف نمط التعلق التجنبي
يؤثر بشكل مباشر في تحالف العمل
اإلشرافي بما مقدارق ()1.322؛ بمعنى أن
كلما ازداد مستول النمط التجنبي بمقدار
كحدة كاحدة ،ففف تحالف العمل اإلشرافي
يزداد بمقدار ( ،)1.322ككذلك أف النمط
التجنبي يؤثر بشكل غير مباشر في تقدير
الذات اإلرشادية بما مقدارق ( ،)13137كما أف
نمط التعلق اآلمن يؤثر بشكل مباشر في
تحالف العمل اإلشرافي بما مقدارق ()1.272؛
بمعنى أن كلما ازداد مستول النمط اآلمن
بمقدار كحدة كاحدة ،ففف تحالف العمل
اإلشرافي يزداد بمقدار ( ،)1.272كيؤثر
بشكل مباشر أيضان في تقدير الذات اإلرشادية
بما مقدارق ()1.233؛ بمعنى أن كلما ازداد
مستول النمط اآلمن بمقدار كحدة كاحدة،
ففف تقدير الذات اإلرشادية يزداد بمقدار
( ،)1.233كذلك يؤثر النمط اآلمن بشكل
غير مباشر في تقدير الذات اإلرشادية بما
مقدارق ( .)13323إضافة إلى ذلك ،ففف
تحالف العمل اإلشرافي يؤثر بشكل مباشر
في تقدير الذات اإلرشادية بما مقدارق
()1.232؛ بمعنى أن كلما ازداد مستول
تحالف العمل اإلشرافي بمقدار كحدة كاحدة،
ففف تقدير الذات اإلرشادية يزداد بمقدار
( .)1.232كقد بل ت نسبة التباين المفسر
لمجموعة مت يرات الدراسة المتنبئة
(التجنبي ،اآلمن ،تحالف العمل اإلشرافي)
بمت ير الدراسة المتنب ب (تقدير الذات
اإلرشادية) ( ،)13255في حين بل ت النسبة
لمجموعة مت يرات الدراسة المتنبئة.

ثانيػانف لئلجابػػة عػػن السػػؤاؿ التػػانيف ن مػػا
النموذج السببي ا لواقعي الذم يوضن طبيعػة
العبلقة السببية بين مت يرات الدراسة ،كهيف
أنمػػاط التعلػػق المختلفػػة (اآلمػػن ،كالقلػػق،
كالتجنبي) كمجاالت تحالف العمل اإلشرافي،
كتقدير الذات اإلرشاديةنن؛ فقد تم العمل على
الكشػػف عػػن نمػػوذج سػػببي تف،ػػيلي يمتػػل
مواهػػفة السػػؤاؿ الخاهػػة مػػن حيػػاف ()3
عبلقة مباشرة بػين مجػاالت أنمػاط التعلػق
المختلفػػة كبػػين مجػػاؿ التركيػػز علػػى
المسترشد )2( ،عبلقػة مباشػرة بػين أنمػاط
التعلق المختلفػة كبعػد العبلقػة )1( ،عبلقػة
مباشرة بين أنمػاط التعلػق المختلفػة كبػين
تقدير الذات اإلرشػادية )2( ،عبلقػة مباشػرة
بين مجاالت مستول تحالف العمػل اإلشػرافي
(التركيػػز علػػى المسترشػػد ،العبلقػػة))3( ،
عبلقػػة غيػػر مباشػػرة بػػين أنمػػاط التعلػػق
المختلفة كتقػدير الػذات اإلرشػادية مػركران
بالتركيز على المسترشػد )4( ،عبلقػة غيػر
مباشرة بين أنماط التعلق المختلفة كتقػدير
الذات اإلرشادية مركران بمجاؿ العبلقة ،كذلك
كما هو موضن في شكل . 1
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شكل  :3النموذج السببي الخاص لمتغيرات الدراسة المتنبئة (أنماط التعمق مجاالت تحالف العمل اإلشرافي " التركيز عمى المسترشد  -العالقة")
بمتغير الدراسة المتنبأ به (تقدير الذات اإلرشادية)

يبلحظ من شكل  1أف نمط التعلق القلق قد
ارتبط بمجاؿ (العبلقة) بعبلقة ارتباطية بلي
الوزف المعيارم ل ا ( ،)131141كارتبط
بمجاؿ (التركيز على المسترشد) بعبلقة
ارتباطية بلي الوزف المعيارم ل ا (،)1.1113
كارتبط بتقدير الذات اإلرشادية بعبلقة
ارتباطية بلي الوزف المعيارم ل ا (،)131113
كيبلحظ أيضان أف نمط التعلق اآلمن قد
ارتبط بمجاؿ (العبلقة) بعبلقة ارتباطية بلي
الوزف المعيارم ل ا ( ،)132763كارتبط
بمجاؿ (التركيز على المسترشد) بعبلقة
ارتباطية بلي الوزف المعيارم ل ا (،)132116
كارتبط بتقدير الذات اإلرشادية بعبلقة
ارتباطية بلي الوزف المعيارم ل ا (،)32121
كما ارتبط نمط التعلق التجنبي بمجاؿ
(العبلقة) بعبلقة ارتباطية بلي الوزف
المعيارم ل ا ( ،)31532كارتبط بمجاؿ
(التركيز على المسترشد) بعبلقة ارتباطية
بلي الوزف المعيارم ل ا ( ،)32131كارتبط
بتقدير الذات اإلرشادية بعبلقة ارتباطية بلي
الوزف المعيارم ل ا ( ،)31337إضافة إلى

ذلك ،فقد ارتبط بعد العبلقة بتقدير الذات
اإلرشادية بعبلقة ارتباطية بلي الوزف
المعيارم ل ا ( ،)33272كارتبط بعد التركيز
على المسترشد بتقدير الذات اإلرشادية
بعبلقة ارتباطية بلي الوزف المعيارم ل ا (-
.)131321
كما يبلحظ من الشكل ( )1أف جميت أنماط
التعلق قد فسرت معان ما مقدارق ( ) 33315من
مجاؿ العبلقة عن طريق عبلقت م المباشرة
ب  ،كما فسرت معان ما مقدارق ( ) 33363من
مجاؿ التركيز على المسترشد عن طريق
عبلقت م المباشرة ب  ،إضافة إلى ذلك ،ففف
كبلن من أنماط التعلق مجتمعة كمجالي
تحالف العمل اإلشرافي (العبلقة ،التركيز
على المسترشد) معان قد فسرت ما مقدارق
( ) 31342من التباين المفسر لمت ير تقدير
الذات اإلرشادية عن طريق عبلقت ا المباشرة
كغير المباشرة .كجدكؿ  4يوضن قيمة
األكزاف البلمعيارية لكافة المت يرات
المتنبئة ،كأخطالها المعيارية كدالالت ا
اإلح،ائية.

جدول 6
المقدَّرة وفق Maximum Likelihood
األوزان االنحدارية الالمعيارية ُ
الوزن
احتمالية
النسبة
الخطأ
المستقمة االنحداري
المتغير التابع
الخطأ
الحرجة
المعياري
الالمعياري

األثر

ترتيب

الحذف

مباشر

العالقة

القمق

35338

3530,

3503,

3590,

0

مباشر

التركيز عمى المسترشد

القمق

353,2

35380

05,03

35000

,

مباشر

العالقة

اآلمن

3520,

3538,

857,2

***

مباشر

التركيز عمى المسترشد

اآلمن

3509,

353,0

05732

***

مباشر

العالقة

التجنبي

3538,

35383

05000

352,7

مباشر

التركيز عمى المسترشد

التجنبي

35087

3538,

05202

35330

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

اآلمن

350,7

35380

05,74

***

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

القمق

35320

35302

35,,3

35,39

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

القمق

35,,3

353,3

95249

***

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

اآلمن

34389-

353,2

35989-

35080

8

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

التجنبي

34334

3530,

35209

3542,

2

,

0

جدول 7

األوزان الالمعيارية لمتباينات المصاحبة (االرتباطات)
طرف العالقة

الوزن

الخطأ

النسبة

احتمالية

األول
َّ

الثاني

الالمعياري

المعياري

الحرجة

الخطأ

القمق

اآلمن

352,0-

353,0

85744-

***

القمق

التجنبي

35030-

353,0

859,8-

***

اآلمن

التجنبي

350,3

353,0

,5,,7

***

خطأ (العالقة)

خطأ (التركيز عمى المسترشد)

35040

3532,

7524,

***

يبلحظ من جدكؿ  4أف األكزاف البلمعيارية
لمت يرات الدراسة المتنبئة كانت دالة
إح،ائيان عند مستول الداللة ()α = 1313
في أربت عبلقات ،كما يبلحظ أف األكزاف
غير المعيارية لؤلثر المباشر بين نمط
التعلق القلق كبعدم العبلقة كالتركيز على
المسترشد كتقدير الذات اإلرشادية ،كبين
نمط التعلق التجنبي ،كبعد العبلقة كتقدير
الذات اإلرشادية ،كبين نمط التعلق اآلمن،
كتقدير الذات اإلرشادية ،لم تكن ذات داللة
إح،ائية ،كهذا يستوجم عدـ األخذ بقيم
األكزاف غير المعيارية كإسقاط ا للعبلقات
السابقة ،كاألخذ بباقي قيم األكزاف غير
المعيارية لمت يرات الدراسة المستقلة
الموضحة في شكل  .1كما تم حساب األكزاف

الم،احبة
للتباينات
البلمعيارية
(االرتباطات) ،كذلك كما هو موضن في
جدكؿ .5
يتضن من جدكؿ  5أف كافة العبلقات كانت
دالة إح،ائيا بعبلقتين سالبتي االتجاق (األمن
 القلق) ك(القلق – التجنبي) ،كعبلقتينموجبتي االتجاق (اآلمن  -التجنبي) (العبلقة
– التركيز على المسترشد).
كألغراض التحقق من ال،دؽ الداخلي
لمطابقة البيانات للنموذج للمتنبآت (نمط
التعلق اآلمن ،نمط التعلق القلق ،نمط التعلق
التجنبي ،تحالف العمل اإلشرافي (بعد
العبلقة – بعد التركيز على المسترشد)،
بالمتنب ب (تقدير الذات اإلرشادية) فقد تم
استخداـ كل من المؤشرات اآلتية ( χ2,
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 ،)RMR, GFI, NFI, IFI, CFIكما هو موضن في
جدكؿ (  ،6ملحق .)3
يبلحظ من خبلؿ الجدكؿ ( ،6ملحق  )3أف
قيمة المؤشر  RMRكانت ( ،)1312كهي قيمة
أقل من ( ،)1313كيعد هذا دليبل جيدان على
مدل مطابقة البيانات للنموذج االفتراضي،
كما بل ت قيمة المؤشر ( )GFIكانت (،)377
كقيمة المؤشر ( ،)1376( )AGFIكتعد هذ
القيم دليبل جيدان على مطابقة البيانات
للنموذج االفتراضي ،كتدؿ قيم المعالم
الرئيسية السابقة على تطابق كبير بين
النموذج االفتراضي كبيانات الدراسة.
كبذلك ،فقد كضت نموذج سببي خاص يمتل
طبيعة العبلقة السببية بين مت يرات الدراسة
على النحو اآلتيف عبلقة مباشرة بين نمط
التعلق اآلمن ،كبعدم العبلقة كالتركيز على
المسترشد ،كتقدير الذات اإلرشادية ،كعبلقة
مباشرة بين نمط التعلق التجنبي كبعد
التركيز على المسترشد ،كعبلقة مباشرة
بين بعد العبلقة كتقدير الذات اإلرشادية،
كذلك كما هو موضن في شكل .2

يبلحظ من شكل  2أف النمط االمن قد ارتبط
ببعد العبلقة بعبلقة ارتباطية ،بلي الوزف
المعيارم ل ا ( ،)33145كارتبط كل من نمط
التعلق اآلمن كنمط التعلق التجنبي ببعد
التركيز على المسترشد بعبلقة ارتباطية،
بلي الوزف المعيارم ل ا ( ،) 33113كارتبط
كل من النمط االمن كبعد العبلقة بتقدير
الذات اإلرشادية بعبلقة ارتباطية ،بلي الوزف
المعيارم ل ا ( ،)1.1315كما يبلحظ من شكل
 2أف كبلن من النمط التجنبي كالنمط اآلمن
قد فسَّرا ما مقدارق ( )1.3113من التباين
المفسر لمت ير الدراسة (بعد التركيز على
المسترشد) عن طريق عبلقات ما المباشرة ب ،
كأف كبلن من النمط اآلمن كبعد العبلقة ،قد
فسَّرا ما مقدارق ( )1.1315من التباين المفسر
لمت ير الدراسة ( تقدير الذات اإلرشادية)
عن طريق عبلقات م المباشرة كغير المباشرة
ب  ،كالجدكؿ ( ،7ملحق  )3يوضن قيمة
األكزاف االنحدارية البلمعيارية كالمعيارية
لكافة المت يرات المتنبئة ،كأخطالها
المعيارية ،كدالالت ا اإلح،ائية.

شكل  :4النموذج السببي الخاص لمتغيرات الدراسة المتنبئة (أنماط التعمق مجاالت تحالف العمل اإلشرافي " التركيز عمى المسترشد  -العالقة")
بمتغير الدراسة المتنبأ به (تقدير الذات اإلرشادية)

التباين المفسر لمت ير الدراسة المتنب
(نمط التعلق اآلمن) بمت ير الدراسة المتنب
ب (التركيز على المسترشد) ( ،)3311كشكل
 2يوضن ذلك.

يبلحظ من جدكؿ ( ،7ملحق  )3أف األكزاف
البلمعيارية لمت يرات الدراسة المتنبئة قد
كانت دالة إح،ائيان عند مستول الداللة
( )α = 1313في جميت العبلقات ،كهذا
يستوجم األخذ بقيم األكزاف المعيارية
لمت يرات الدراسة المستقلة الموضحة في
شكل  .2كما تم حساب اآلثار الكلية (اآلثار
المباشرة ،اآلثار غير المباشرة) لمجموعة
مت يرات الدراسة المتنبئة (التجنبي ،اآلمن،
بعد العبلقة ،بعد التركيز على المسترشد)
بمت ير الدراسة المتنب ب (تقدير الذات
اإلرشادية) ،كذلك كما في جدكؿ (،31
ملحق .)3

مناقشة النتائج كالتوهيات
يتناكؿ هذا الجزل مناقشة النتائج التي
توهلت إلي ا الدراسة في ضول ما تم طرح
من أسئلة ،باإلضافة إلى التوهيات التي جالت
في ضول هذق النتائج.
أشارت النتائج إلى أف نمط التعلق التجنبي
يؤثر بشكل مباشر في تحالف العمل
اإلشرافي ،ككذلك أف النمط التجنبي يؤثر
بشكل غير مباشر في تقدير الذات اإلرشادية،
كما أف نمط التعلق اآلمن يؤثر بشكل
مباشر في تحالف العمل اإلشرافي ،كيؤثر
أيضان في تقدير الذات
بشكل مباشر
اإلرشادية ،كذلك يؤثر النمط اآلمن بشكل
غير مباشر في تقدير الذات اإلرشادية ،إضافة
إلى ،ذلك ففف تحالف العمل اإلشرافي يؤثر
بشكل مباشر في تقدير الذات اإلرشادية.

يتضن من جدكؿ ( ،31ملحق  )3أف نمط
التعلق التجنبي ال يؤثر بشكل مباشر أك غير
مباشر في كل من بعد العبلقة الخاص
بتحالف العمل اإلشرافي ،كتقدير الذات
اإلرشادية ،في حين يؤثر بشكل مباشر ببعد
التركيز على المترشد بما مقدارق ()13327؛
بمعنى أن كلما ازداد مستول النمط التجنبي
بمقدار كحدة كاحدة ،ففف التركيز على
المسترشد يزداد بمقدار ( ،)1.327كما أف
نمط التعلق اآلمن يؤثر بشكل مباشر ببعد
العبلقة بما مقدارق ( ،)1.125كبتقدير الذات
اإلرشادية بما مقدارق ( ،)13372كفي بعد
التركيز على المسترشد بما مقدارق
( ،)13226كيؤثر بشكل غير مباشر في تقدير
الذات اإلرشادية بما مقدارق ( ،)13342إضافة
إلى ذلك ففف بعد العبلقة يؤثر بشكل مباشر
بتقدير الذات اإلرشادية بما مقدارق ()1.312؛
بمعنى أن كلما ازداد مستول العبلقة بمقدار
كحدة كاحدة ،ففف تقدير الذات اإلرشادية
يزداد بمقدار ( ،)1.232كقد بل ت نسبة
التباين المفسر لمجموعة مت يرات الدراسة
المتنبئة (التجنبي ،اآلمن ،بعد العبلقة)
بمت ير الدراسة المتنب ب (تقدير الذات
اإلرشادية) ( ،)13135في حين بل ت نسبة
التباين المفسر لمت ير الدراسة المتنب
(نمط التعلق اآلمن) بمت ير الدراسة المتنب
ب (بعد العبلقة) ( .)13315كأخيران بل ت نسبة

للنمط
نتيجة
للنمط
عبلقة
لئلطار

كقد يبدك كجود األثر المباشر
التجنبي في تحالف العمل اإلشرافي
غير منطقية ،في حين أف كجود أثر
اآلمن في تحالف العمل اإلشرافي
متوقعة ،كخاهة عند الرجوع
النظرم ،حيا أشار لينسورث ( Ainsworth,
 )1989إلى أف نمط التعلق ل دكر م م في
بنال العبلقة ما بين المشرؼ كالمتدرب أك
المرشد ،كبالتالي يؤثر كبشكل مباشر في
طبيعة العملية اإلشرافية .كيؤكد ذلك
العديد من الباحتين ( Ramos-Sánchez et al.,
 ،)2002حيا يعتقدكف أف أنماط التعلق غير
اآلمنة تؤثر بشكل مباشر في عبلقة المشرؼ
كالمرشد ،في حين أف أنماط التعلق اآلمنة
تساعد المرشد أك الشخي المتدرب في بنال
عبلقة إيجابية مت المشرؼ ،مما يساعد على
مواج ة العقبات التي من الممكن أف تظ ر
أثنال التدريم أك ممارسة العمل اإلرشادم.
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كمن الممكن تفسير األثر الذم يترك نمط
التعلق التجنبي في تحالف العمل اإلشرافي
في ضول ما يميز االشخاص ذكم النمط
التجنبي من خ،ائي ،ك،عوبة إقامة
العبلقات العاطفية كاالجتماعية ،كغالبا ما
يواج وف هعوبة في التعبير عن مشاعرهم
حتى للمقربوف من م ،بالرغم من أن م
يشعركف بخيبة األمل إذا ابتعد اآلخركف
عن م ( .)Karairmark & Duran, 2008كهذا
ببل شك سيترؾ أثران مباشران في تحالف
العمل اإلشرافي؛ فقد يسعى المتدربوف أك
المرشدكف إلنكار سلوكات م التجنبية حتى
ال يتم مبلحظت ا من المشرفين كبالتالي قد
يكوف هناؾ العديد من السلوكات التي ت،در
من جانم المشرؼ من أجل العمل على
طم نة المتدرب ،كمحاكلة زرع التقة بنفس .
في حين أف ذكم النمط اآلمن ،ف م أكتر
ثقة ب نفس م ،كأكتر تقديرا لذكات م ،كما
يوهفوف بقدرت م على عمل العبلقات
االجتماعية الطيبة كالمشاركة العاطفية مت
اآلخرين .كهذا ما يفسر العبلقة المباشرة
بين نمط التعلق اآلمن ككل من تحالف
العمل اإلشرافي كتقدير الذات اإلرشادية.
كمن الممكن تفسير األثر المباشر لتحالف
العمل اإلشرافي في تقدير الذات اإلرشادية
في ضول ما أشار الي الداني كزمبليق
( )Ladany et al., 1992في أف تحالف العمل
اإلشرافي يؤثر كبشكل مباشر في مستول
الفاعلية الذاتية للمتدرب؛ فعندما يكوف
تحالف العمل اإلشرافي قوم بين المشرؼ
كالمتدرب أك المرشد ،ف ذا يساعد في بنال
تقدير ذات إيجابي ،حيا المساندة كالدعم،
كت،حين األخطال بطرؽ داعمة كهو ما
ينعكس بنتائج على فاعلية الذات لدي م.
كإف امتبلؾ المرشدين مستول مرتفعان من
تقدير الذات يدفع م للتعامل مت الم اـ
ال،عبة على أن ا تحد يتطلم من م أف
يت لبوا علي بدالن من أن ا ت ديدات ال بد من
تجنب ا ،كالعكس إذا ما امتلك المرشدكف
مستول منخفضان من تقدير الذات ،ففن م

سيبتعدكف عن الم اـ ال،عبة باعتبارها
ت ديدات شخ،ية ()Ting, 2009؛ ذلك أن م
أقل دافعية ،كأضعف التزامان نحو األهداؼ
التي يسعوف إلى تحقيق ا ،كيحافظوف على
التركيز على التشخيي الذاتي بدالن من
التركيز على كيفية األدال بنجاح .باإلضافة
إلى أن م سيطوركف اهتمامان كالتزامان
باألنشطة ،كسيسعوف لبنال أهداؼ طموحة،
كالعمل بجد نحو تحقيق ا ،كسيستمركف
كيتبتوف في مواج ة العقبات كاإلخفاقات،
كسيستعيدكف اإلحساس بالفاعلية بعد
االنتكاسات.
إضافة إلى ما تقدـ ،يتضن من جدكؿ (،31
ملحق  )3أف نمط التعلق التجنبي ال يؤثر
بشكل مباشر أك غير مباشر في كل من بعد
العبلقة الخاص بتحالف العمل اإلشرافي،
كتقدير الذات اإلرشادية ،في حين يؤثر بشكل
مباشر في بعد التركيز على المسترشد،
كما أف نمط التعلق اآلمن يؤثر بشكل مباشر
في بعد العبلقة ،كفي تقدير الذات اإلرشادية،
كفي بعد التركيز على المسترشد ،كيؤثر
بشكل غير مباشر في تقدير الذات اإلرشادية،
إضافة إلى ذلك ففف بعد العبلقة يؤثر بشكل
مباشر في تقدير الذات اإلرشادية.
كمن الممكن تفسير هذق النتيجة في ضول ما
أشار الي لشيم ( ،)Aasheim, 2012حيا يرل
أن من الطبيعي تمامان أف يشعر كل من
المشرؼ كالمرشد باإلحساس كالشعور
بالقلق كالتوتر نتيجة هذق التجربة الجديدق،
لذلك يجم على المشرفين التخطيط لجلسة
أكلي مدت ا  71دقيقة ،بحيا يكوف هناؾ قدر
كاؼ من االهتماـ األكلي البلزـ للنقاش،
كيكوف المشرؼ كالمرشد على راحة في
كجود بعض ما بع  .إضافة إلى ذلك ،يجم
على المشرؼ أف يقوـ بالتخطيط لجلسة
اإلشراؼ ،كتحديد ال دؼ كال اية من ا ،كما
أن على المشرؼ تجنم كضت افتراضات،
كإطبلؽ األحكاـ حوؿ المرشد بنال على
المعرفة السابقة ،فقد تكوف المعرفة بين ما

عندما كاف المرشد طالبان ،إال أف سياؽ
التعليم يختلف تماما عن سياؽ اإلشراؼ ،أك
إطبلؽ االحكاـ بنالن على التقارير اإلشرافية
السابقة ،فعلى على المشرؼ اف يدرؾ ب ف
اسلوب كخبرات كمشرؼ تختلف عن اسلوب
المشرفين السابقين ،كبالرغم من حاجة
المشرؼ إلى المعلومات السابقة ،المتعلقة
بالمرشد من التجربة اإلشرافية السابقة ،ففن
علي أف يحافظ على موضوعيت كتعامل مت
هذق الخبرق كتجربة جديدة كمنف،لة عما
سبق ( & Borders, Glosoff, Welfare, Hays,
.)DeKruyf, 2014

لذلك ،ففف نمط التعلق التجنبي قد يكوف
أحد المت يرات التي تؤدم دكران في الت ثير
في العبلقة اإلشرافية ،ذلك ألف العبلقة
اإلشرافية كما أشار فالندر ( Falender,
 )2014تعتمد على عدة مت يرات ،متلف
تطوير عقد اإلشراؼ ،كدعم المشرؼ في
التقييم الذاتي للكفالات ،كبنال أهداؼ كم اـ
اإلشراؼ ،كالرهد المستمر للتقدـ المحرز
في اإلشراؼ كالتنمية ،كردكد الفعل البنالة
كاإليجابية المرتبطة باألهداؼ كالكفالات،
كالتقييم مت الشفافية بحيا يعرؼ المرشد
أك المتدرب تقييم المشرفين كليس هناؾ
مفاجآت ،كتحديد كإهبلح التوتر كالتمزؽ
في العبلقة اإلشرافية ،كإدارة التفاعل،
باإلضافة إلى الجوانم القانونية كاألخبلقية
لئلشراؼ كالرعاية الذاتية.
كمن الم م قبل البدل باإلشراؼ أف يدكر
النقاش بين كل من المشرؼ كالمرشد بش ف
توقعات كلن من ما من العملية اإلشرافية ،إذ
إف المرشد يجم أف يكوف كاضحان بما يحتاج
كما يريد أف يكتسب من العملية اإلشرافية،
كذلك من خبلؿ الكشف عن الم ارات التي
يفتقدها كالتي يود اكتساب ا ( Abiddin,
 .)2008كيكوف عقد اإلشراؼ بين مشاركين
اثنين ،كهما المشرؼ كالمرشد ،كيتم التوقيت
علي من ما مت األخذ باإلعتبار أف العبلقة
بين ما يجم أف تكوف قائمة على االحتراـ
المتبادؿ ،كينب ي اف يكوف هذا العقد مف،بلن

ككاضحان قدر اإلمكاف منذ البداية ،فيجم أف
يكوف قائمان على المشاركة المتبادلة بين
الطرفين (.)Lampropoulos, 2002
كمن الممكن تفسير كجود أثر مباشر لبعد
العبلقة في تقدير الذات اإلرشادية في ضول
النموذج الذم كضع كل من ستولتنبرغ
كماكنيل كديلورث ( & Kipnis, Lincourt,
 )Killar, 2009كالذم يحتوم على ثبلثة
مستويات من تطوير المرشدين التي تشملف
المستول األكؿ ،فالمرشدكف في هذا
المستول يدخلوف إلى الميداف ،كيحاكلوف
تبني مناهج نظرية لدمج ا في تجارب م
الجديدة مت المرضى ،كيمكن أف يكوف
المرشدكف في هذا المستول متحمسين جدا
ل ذق التجربة ،كما قد يكونوف ع،بيين
كقلقين من نقي الخبرة كتقييم المشرؼ
لم ارات م النمائية ،كيحتاج المرشد في هذا
المستول إلى ت ذية راجعة من مشرفين
أكتر خبرة حوؿ تدخبلت محددة ،أما في
المستول التاني فيتمتت المرشدكف في هذا
المستول بخبرة كاكتساب مستويات متزايدة
من التقة كالراحة مت مجموعة كاسعة من
الم ارات ،كقد يبديكف بالبحا عن تجارب
إضافية مت نماذج جديدة أك أكتر تحديا من
العبلج ،كقد يستخدـ المشرؼ تقنيات
المراقبة المباشرة ،كيمكن أف يواج المرشد
في هذا المستول تحديا متزايدا لتقديم
األساس المنطقي لخيارات التدخل ،كهم
أكتر استعدادا لتحديد المشاعر الشخ،ية،
كالتحويل ،كالتحويل المضاد في سياؽ عبلقة
إشرافية متعاطفة كداعمة .كفي المستول
التالا يكوف المرشد أكتر استقبللية،
كالعبلقة اإلشرافية أكتر مساكاة مت كبل
الشريكين؛ ف ما يستكشفاف التدخبلت ،كنماذج
العبلج ،كاستخداـ الذات ،كاالستجابات
العاطفية ،كالتحويبلت كردكد الفعل المضادة
للتحويل ،كيتخذ المشرؼ موقفا متعاطفا
كشريك في التطوير المستمر للمرشد،
كيمكن للمشرؼ أف يساعد في تحديد عبلمات
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ملحق 3
جدول 8
مؤشرات صدق البناء الداخمي لمطابقة البيانات لمنموذج
القيمة

مؤشرات مطابقة البيانات لمنموذج

20

عدد العزوم المميزة لمعينة
CMIN
عدد المعالم

0,

)CMIN (χ2

,527
,

درجة الحرية (عدد العزوم المميزة لمعينة-عدد المعالم)
احتمالية الخطأ

35,0

CMIN/DF

3544

مؤشرات المطابقة
RMR

3532

GFI

3599

AGFI

3594

PGFI

3524

الم َّ
عدلة
مؤشرات مقاييس ُ Parsimony

3583

PRATIO
PNFI

3509

PCFI

3583

َّ
محكات المعمومات
AIC

0,527

BCC

0,532

BIC

93527

CAIC

03,527

HOELTER
HOELTER

353,

,49

HOELTER

3530

923

جدول 9
المقدَّرة وفق Maximum Likelihood
األوزان االنحدارية الالمعيارية والمعيارية ُ
الوزن االنحداري
النسبة
الخطأ
المستقمة
المتغير التابع
الحرجة
الالمعياري المعياري المعياري

الخطأ

مباشر

العالقة

اآلمن

35207

35027

35383

,54,,

***

مباشر

التركيز عمى المسترشد

اآلمن

35090

35224

353,0

05770

***

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

العالقة

35,00

35,38

353,0

03538,

***

مباشر

التركيز عمى المسترشد

التجنبي

35034

35089

35383

25709

3533,

مباشر

تقدير الذات اإلرشادية

اآلمن

35084

35092

35304

05408

***

األثر
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جدول 11
قيم معامالت اآلثار الكمية المباشرة وغير المباشرة المعيارية لمجموعة المتغيرات المتنبئة
المتغير المستقل
المتغير
التابع

العالقة

التجنبي
مباشر
3

غير

اآلمن
الكمي

مباشر

3

3

مباشر

غير

مباشر

العالقة
الكمي

مباشر

غير

مباشر

الكمي

35027

3

35027

3

3

3

تقدير الذات اإلرشادية

3

3

3

35092

350,8

350,7

35,38

3

35,38

التركيز عمى المسترشد

35089

3

35089

35224

3

35224

3

3

3

