
فاعلية برنامج إشراف إرشادي يستند الى النموذج التمايزي في تحسين مهارات إرشاد األزمات 
 والكفاءة الذاتية المدركة لدى المرشدين المتدربين في الجامعة األردنية

 الملخص
د األزمات في تحسين مهارات إرشا فاعلية برنامج إشراف إرشادي يستند الى النموذج التمايزي التعرف إلىهدفت هذه الدراسة 

وريوس من طلبة البكال متدربا   ( مرشدا  82تكونت عينة الدراسة من )والكفاءة الذاتية المدركة لدى المرشدين المتدربين في الجامعة األردنية. 
الذين وافقوا على و  ،8102/ 8102ول من العام الجامعي ردنية في الفصل الدراسي األعة األفي الجامفي اإلرشاد والصحة النفسية 

وتم توزيع أفراد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية  .ضة على مقياس مهارات إرشاد األزماتدرجات منخفوأظهروا  المشاركة في الدراسة،
ومجموعة ضابطة ، ( جلسة02مكون من ) ،، تلقوا برنامجا  إشرافيا  متدربا   مرشدا  ( 01فرادها )مجموعتين: مجموعة تجريبية وعدد أ إلى

ياسي التجريبية والضابطة على مقتم قياس أداء أفراد المجموعتين . وقد ياإلشرافلم يتلقوا البرنامج  متدربا   ( مرشدا  01فرادها )وعدد أ
يببة بعد ر بعة للمجموعة التجوبعده، في حين تم أخذ قياس المتاقبل البرنامج اإلشرافي  مهارات إرشاد األزمات والكفاءة الذاتية المدركة

ي مهارات إرشاد ية والضابطة فأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريب أسابيع من انتهاء البرنامج. أربعة
 .البرنامج اإلشرافيادها لصالح المجموعة التجريبية التي تلقى أفر األزمات والكفاءة الذاتية المدركة 

 الكفاءة الذاتية المدركة، المرشدين المتدربين. التمايزي، مهارات إرشاد األزمات، ، النموذج برنامج إشراف إرشادي الكلمات المفتاحية:
 

Efficacy of a Counseling Supervision Program Based on 

Discrimination Model in Improving Crisis Counseling Skills and 

Perceived Self-Efficacy among Counseling Trainees at The 

University of Jordan 

ABSTRACT 

 The purpose of this study was to investigate the efficacy of a counseling supervision program 
based on discrimination model in improving crises counseling skills and perceived self-efficacy among 
counseling trainees at the University of Jordan. The sample of this study consisted of (28) trainees 
from mental health and counseling students at the University of Jordan in the first semester 2016-
2017, who agreed to participate in the study and showed the lowest scores on crises counseling skills 
scale. The participants were randomly assigned into two groups: experimental group included (14) 
trainees, who received a supervision program consisted of (16) sessions; and a control group included 
(14) trainees, who did not receive a supervision program. The scale of crises counseling skills and the scale 
of perceived self-efficacy were administered to both groups as pre-test and post- test. Follow up measure 
was taken after four weeks for only the experimental group. The results of the study showed significant 
differences between the two groups regarding the level of crises counseling skills and perceived self-
efficacy in favor of experimental group. 
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