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أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات االرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج
االرشاد النفسي والتربوي في جامعة الخليل
1

إبراهيم سليمان المصري
الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات االرشادية لدى طلبة الدراسات العليا

 وتم استخدام المنهج الوصفي،) طالبا وطالبة44(  وتكونت العينة من،في برنامج االرشاد النفسي والتربوي في جامعة الخليل

: واشارت النتائج،المناسب لطبيعة هذه الدراسة

 ويوجد فروق ذات داللة إحصائية في، حيث جاءت بدرجة مرتفعة،يوجد أثر للتدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة
. وتبعا لمتغير عدد الدورات لصالح األكثر دورات،متوسطات الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور

 ويوجد فروق ذات داللة إحصائية في، حيث جاءت بدرجة مرتفعة،يوجد أثر للتدريب الميداني في تحسين المهارات اإلرشادية
 وتبعا لمتغير عدد الدورات لصالح الذين لديهم عدد دورات،متوسطات المهارات اإلرشادية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور
.أكثر
جامعة الخليل- المهارات االرشادية- الكفاءة الذاتية-  التدريب الميداني:الكلمات المفتاحية
The impact of field training in improving the perceived self-efficacy and instructional skills
of postgraduate students in the psychological and educational counseling program at
Hebron University
Ibrahim Suleiman Al Masri2
Abstract:
The present study aims to recognize the effect of field training on the improvement of both selfproficiency and counselling skills among the post graduate students of psychological and
educational counselling in Hebron University. The data includes a sample of 44 students. He
researcher uses the descriptive analysis strategy
The results show that field training effectively improves the conscious self-proficiency showing
high degree on average. It also shows that there are significant differences due to gender variation
indicating higher average for male participants. As for the variation of courses, it is clear the
variation of courses is due to those who have taken more courses.
The results show that field training effectively improves counselling skills among the participants
showing high degree on average. It also shows that there are significant differences due to gender
variation indicating higher average for male participants. As for the variation of courses, it is clear
the variation of courses is due to those who have taken more courses.
Keywords: Field training, self-proficiency, counselling skills, Hebron University
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الكفاءات في سلوك الفرد ،الذي التحق بهذه البرامج في شكل

المقدمة:

قدرات تنعكس انعكاسا وظيفيا على أدائه الوظيفي وعمله

تتضح حاجات المجتمعات النامية لخدمات اإلرشاد النفسي

الميداني ،ويتم اكتساب المهارة عن طريق إتقان المادة

بشكل أكثر إلحاحا وذلك لحاجتها إلى الشرائح الفنية التي

العلمية والتعزيز والتعلم الذاتي واستخدام التكنولوجيا (أبو

تسهم في تنميتها االقتصادية واالجتماعية ،وذلك الن الخطط

التنموية دون خدمات اإلرشاد النفسي قد تواجه صعوبات

عيطة.)1997 ،

عديدة ،ولعل أهمها عدم توفير الشرائح البشرية المؤهلة لتلبية

ويؤكد باندو ار ( )Bandura,1997أن الكفاءة الذاتية

المدركة تؤثر في أنماط التفكير والتصرفات واإلثارة العاطفية،

حاجات المجتمع ،لذا فقد تنبه كثير من المسئولين في

فكلما ارتفعت كفاءة الفرد الذاتية المدركة زادت قدرته في

مختلف المجتمعات إلى ضرورة أن يكون اإلرشاد جزءا من

السيطرة على السلوكيات التي تصدر عنه .فاألفراد الذين

البرامج التعليمية في مراحل التعليم المختلفة.

أن تنمية إمكانيات الشخصية وطاقاتها ال تحقق الفائدة

يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة الذاتية المدركة لديهم قدرة

المرجوة إال أذا قام المجتمع من خالل تنظيماته وهيئاته

على مواجهة المشكالت وحلها بطرق متنوعة .كما تؤثر
الكفاءة الذاتية المدركة في مستوى أداء الموظفين من جهة

المختلفة بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذه الشخصية

بذل الجهد والمثابرة عند تعلم المهام الصعبة ،واختيار

من خالل التخطيط المنظم والعمل الواعي والتشغيل
المناسب ،أي أن يشغل كل فرد المهنة التي تناسبه ويستطيع

األهداف التي يحددونها أنفسهم.

من خاللها القيام بدور فعال .ولما كانت الوظائف تختلف

من أكثر النماذج اإلشراقية ذات التوجه المهارى والتعليمي
نموذج تدريب المرشد الماهر ( Skilled Counselor

فيما تطلبه من خصائص جسمية وعقلية وشخصية ،فإنه

 ،)Training Model -SCTMالذي تم وضعه من قبل

ليس كل من يعمل في وظيفة اإلرشاد يكون مرشدا ناجحا،

إال أذا توفرت فيه مجموعة من المهارات الشخصية والمهنية

( ،)Urbani et. al., 2002ويستخدم هذا النموذج لتحسين

التي تمكنه من تحقيق مستوى أداء مرتفع وخاصة في

قدرات المرشد ومهاراته في العملية اإلرشادية ،وكيفية تقييمه

مواجهة حاجات المسترشد ومشكالتهم(المصري)2010 ،

ذاتيا ،وزيادة الدافعية نحو العمل .والتدريب الفاعل يزود

العاملين بالمهارات الالزمة وأساليب تدريبية مناسبة ،وكيفية

يرتبط المفهوم الخاص لدور المرشد أو وظيفته بمجموعة

اإلشراف ومتابعة الطلبة (.)Keefe, 1991

مواصفات وكفاءات يهيئها برنامجه اإلرشادي أو التدريبي؛

وفقا لمعايير تضعها المؤسسات التربوية أو المهنية ،ونتيجة

تكاد تكون فترة التدريب بداية مهمة؛ إذ يقع جانب مهم أثناء

الرتباط دور المرشد بنظريات اإلرشاد ،ومدى قدرته على

الجلسة على طبيعة المهارة المختارة للتدريب عليها،

تطور هم أولئك الذين لديهم خبرة أكبر أو
ا
والمتدربون األكثر

التحكم في أساليبها ،فقد تعددت تطبيقات دور المرشد .وحتى

مشاركون بشكل أكثر ،ويوصفون بالثقة ،والخبرة ،والتكامل

يفهم المرشد دوره يجب أن تتوافر له اإلمكانيات الالزمة

الجيد ،والبصيرة ،والتعاطف ،واالستقاللية الذاتية ،أما

للتخطيط السليم ،واالختيار المناسب للمقررات الدراسية

المتدربون الذين يمتلكون مستويات مختلفة من الخبرة فإن

والتدريبات الفنية المقترحة والمقدمة له؛ بما يؤهله ويعده

لديهم حاجات وقدرات متعددة (.)Vadany, et al., 2001

اإلعداد المهني المطلوب للقيام بمهامه بكفاءة مرجوة تتناسب

عند البدء في تدريب المرشد النفسي على المهارة تكون هناك

وتتوافق مع طبيعة األعمال التي يقوم بها ،حيث تعد الكفاية

مجموعة من األساليب التي يمكن استخدامها ،ويرى كل من

"مهارة مركبة أو نمطا سلوكيا أو معرفة تظهر في سلوك
المتعلم ،وتشتق من تصور واضح ومحدد لنواتج التعلم

جلبرت وايفانز ( )Gilbert and Evans, 2000أن

المرغوبة ،ويتم اكتسابها من خالل خطة مهنية موضوعية

المدرب يجب أن يكون له أسلوب يجمع بين االتجاهات

النظرية؛ وذلك للعمل على تحقيق األهداف الضرورية ،أكثر

لتحديد الكفاءات وبرامج التدريب عليها ،وتظهر هذه
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من مجرد االهتمام بمجموع الفروق بين االتجاهات واألساليب

 .2النمذجة والخبرات البديلة وهي تشكل مصد ار لغرس

المختلفة.

وتقوية اإلحساس بالكفاءة الذاتية والثقة بالذات ،وهي خبرات

وانبثق عن الجمعية األمريكية لإلرشاد والتطور ()ACCD

االنتصار التي تقدمها النماذج االجتماعية.

فرع خاص يسمى جمعية تدريب المرشدين واإلشراف

 .3اإلقناع االجتماعي واللفظي للفرد ،ويشكل مصد ار لتقوية

( Association for counselor Education and

معتقدات األشخاص أنهم يمتلكون ما يحتاجون إليه لتحقيق

 .)supervisionتقوم بإصدارات دورية خاصة بنشر

النجاح ،ويرتبط اإلقناع االجتماعي بالتشجيع والتثبيط .

وتحدد المعايير والمواصفات التي يجب توفرها ببرامج تدريب

لتعديل المعتقدات الشخصية المتعلقة بالكفاءة الذاتية .ففي

وهذه

المواقف الضاغطة غير المألوفة ،يواجه األشخاص إشارات

المقاالت والدراسات التي تعني بشؤون تدريب المرشدين،

المرشدين

وتمنحه

شهادة

اعتماد

تتمشى

 .4العوامل الفسيولوجية واالستثارة االنفعالية ،وتشكل مصد ار

المعايير(المصري)2010،

الضيق النفسي مثل االرتجاف واأللم والخوف.

إن هدف التدريب مساعدة المرشد على تنمية مهارات

ويشير ستدر ( )studer, 2005إلى مجموعة خطوات

التعامل مع آالمهم ومشكالتهم ،وعندما تشبع هذه المهارات

المتدربين والذين ال يملكون الخبرة التدريبية الكافية بتعليمات

بالتدريب ويتعلمها المرشد تصبح جزءا من طريقة المرشد في

مكثفة حول البيئة المدرسية والمسائل المتعلقة بالتربية

االتصال والتفاعل ،وتزداد فاعليته بشكل ملحوظ .ومن هذه

الخاصة ،وكيفية التعامل مع إدارة الصف والزمالء.

اإلرشاد؛ حتى يكون فعاال وأكثر مساعدة لآلخرين على

للمؤسسات المسؤولة عن التدريب ،منها تزويد الطلبة

المهارات :التشخيص ،العالقة اإلرشادية ،إدارة الجلسة

مشكلة الدراسة:

اإلرشادية وقياداتها ،وتفهم نمط تفكير المسترشد وسلوكه
االجتماعي ،والتقويم واصدار األحكام ،معرفة األساليب

تعد عملية اإلرشاد النفسي والتربوي عملية كبيرة ومهمة ،ال
بد لها من اإلعداد من جانب المرشد ،حيث االستعداد لها

السلوكية واستخدامها في تعديل السلوك واألساليب المعرفية

واعداده المسبق والمدروس وتخطيطه على أن يكون

إلدراك السلوك ،االتصال والسلوك غير اللفظي ،واعداد

استعداده جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا ،مما يوجد

البرنامج اإلرشادي واتخاذ الق اررات (الداهري.)2000 ،

األساس الذي يتيح النمو العلمي والمهني في اإلرشاد أما

فللكفاءة الذاتية تأثير حيوي على سلوك الفرد ،فهي تساعده

إعداده فيكون أكاديمي واعداد عملي تطبيقي ،مما يتطلب

على تحقيق أداء أفضل عن طريق إمداده بالعمليات المعرفية

اإلعداد الكتساب المهارات الالزمة لقيام المرشد بعمله الذي

كأنماط التفكير واستراتيجيات التعلّم والتنظيم الذاتي ،كما أنها

هو جزء من النظام االجتماعي والتربوي ،والذي يتطلب توافر

تدفع سلوكه وتساعده على التغلّب على العقبات والصعوبات

مواصفات وكفايات محدودة تمكنه من القيام بمسؤولياته

والمشاكل االنفعالية التي تقابله وتُحدد اختياراته لألنشطة،
وبالتالي فإن الكفاءة الذاتية مهمة لكل فرد( .غانم)2005 ،

وواجباته ودوره الذي يعد له.

كما أصبح إعداد المرشد النفسي خالل فترة تعليمه الجامعي
أم ار غير ٍ
كاف في مساعدته على تقديم الخدمات اإلرشادية

أشار باندو ار إلى أربعة مصادر تؤثر في الكفاءة الذاتية،

وهي (ترول:)2007 ،

أثناء العمل الميداني؛ مما يفرض ضرورة إسهام المراكز

 .1الخبرات واإلنجازات الذاتية أو الفعلية للفرد وهي العامل

اإلرشادية والجامعات في العمل على تطوير فعالية المرشد

األكثر أهمية في تحديد الكفاءة الذاتية لدى الفرد .فالنجاح

النفسي ومهاراته ،والعمل على تطويره مهنيا؛ ليصبح أكثر

يرفع من مستوى الكفاءة الذاتية بينما يخفضه الفشل.

قدرة على التكيف مع البيئة المحيطة وعلى مواجهة التغيرات
والتطورات والتحديات المستمرة للعمل اإلرشادي.
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ونظ ار لندرة البحوث التي تهدف التعرف على دور التدريب

الميددداني وفقددا لمتغي درات البرنددامج ،وقددام الباحثددان بأعددداد أداة

الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات

الدراسة لقياس ذلك مكوندة مدن ( )66فقدرة وموزعدة إلدى سدبعة

النفسي والتربوي ،تأتي هذه الدراسة لتسهم في سد الفراغ

العلددوم واألدب بجامعددة نددزوى الالتددي لحقددن ببرنددامج التدددريب

وتغطية العجز في هذا المجال حسب علم الباحث.

الميددداني ،وقددد اشددارت نتددائج الد ارسددة إلددى أن الطالبددات كانددت

االرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج االرشاد

مج دداالت مختلف ددة ،وتكون ددت عين ددة الد ارس ددة م ددن طالب ددات كلي ددة

درجد ددة اكتسد ددابهن للمهد ددارات التدريبد ددة الالزمد ددة مرتفعد ددة ،كم د ددا

أهمية البحث:

اشارت نتدائج الد ارسدة إلدى أن اكثدر المهدارات التدريبدة اكتسدابا

يمكن أن تسهم الدراسة الحالية فيما يأتي:

كانت في مجال التخطيط وادارة الصف.

 .1يمكن أن تكون نتائج هذه الدراسة مؤش ار يزود المسؤولين

دراسة (حمدي وخطاطبة )2015 ،هدفت إلى قياس أثر

عن اإلرشاد في المؤسسات التربوية بمعلومات عن درجة

التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة،

تأثير التدريب في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات

والمهارات اإلرشادية لدى طلبة اإلرشاد النفسي في جامعتين

االرشادية لدى المرشدين العاملين في ميدان اإلرشاد.

أُردنيتين بلغ عدد أفراد الدراسة ( )179مشاركا من طلبة

 .2تزوي د ددد اقس د ددام العل د ددوم النفس د ددية ف د ددي الجامع د ددات والمعاه د ددد

اإلرشاد النفسي في جامعتي اليرموك واألردنية ،في الفصل

ومتخ د ددذي القد د د اررات بالمعلوم د ددات الخاصد د دة بتحدي د ددد الكفاي د ددات

الدراسي الثاني من العام الجامعي 2013 /2012تم اختيار

والمه ددارات الالزم ددة ،الت ددي يج ددب التركي ددز عليه ددا عن ددد وض ددع

أفراد الدراسة عشوائيا من طلبة مسجلين لمساق التدريب

الب درامج التدريبيددة المناسددبة وتصددميمها لتطددوير كفدداءة المرشددد

الميداني ،عددهم ( )106طالب وطالبة ،وطلبة ملتحقين في

وتحسين أدائه.

مادة اإلعداد للتدريب الميداني ،عددهم ( )73طالبا وطالبة

 .3يمك د ددن أن تك د ددون مقدم د ددة إلجد د دراء د ارس د ددات أكث د ددر عمقد د ددا

من كلتا الجامعتين .أجاب أفراد الدراسة عن مقياس الكفاءة

وتحديدا ،توضح آلية السير في اكتساب المهارات االرشادية.

الذاتية المدركة ،ومقياس المهارات اإلرشادية .وقد أشارت

أهداف الدراسة:

نتائج الدراسة إلى فاعلية التدريب الميداني في تحسين

 .1التعرف على دور التدريب الميداني في تحسين الكفاءة

الكفاءة الذاتية المدركة ،والمها ارت اإلرشادية لدى طلبة

الذاتية المدركة والمهارات االرشادية لدى طلبة الدراسات

اإلرشاد النفسي في الجامعتين؛ إذ أظهرت النتائج وجود

العليا في برنامج االرشاد النفسي والتربوي في جامعة

فروق ذات داللة إحصائية لصالح أفراد مجموعة التدريب

الخليل.

الميداني ،مقارنة مع مجموعة اإلعداد للتدريب الميداني في

 .2التعرف على أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاء

الكفاءة الذاتية المدركة ،والمهارات اإلرشادية .كما أظهرت

الذاتية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى الختالف الجامعة،

 .3التعرف على أثر التدريب في اكتساب المهارات

وأظهرت أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى

االرشادية.

للتفاعل بين التدريب الميداني واختالف الجامعة.

 .4تزويد المكتبة العلمية بموضوع بحثي جديد.

وأجرى باالدينو ومنتون وكيرن &(Paladino, Minton,
)Kern ,2011دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج قائم

الدراسات السابقة:

على نموذج التدريب التفاعلي في تحسين المهارات اإلرشادية

دراسة (جالل والتوبي )2017،هددفت هدذه الد ارسدة إلدى تقدويم

األساسية وتنمية الوعي الذاتي لدى عينة من طلبة اإلرشاد

بد درامج الت دددريب المي ددداني ،وذل ددك مددن خ ددالل تحدي ددد المع ددارف

النفسي ،وتكونت العينة من ( )45طالبا ممن سجلوا مساق

والمهددارات المكتسددبة خددالل مرحلددة التدددريب مددن وجهددة نظددر

مهارات اإلرشاد األساسية ،وشملت العينة مجموعتين،

المعلمد ددات ،وتحديد ددد الفد ددروق اإلحصد ددائية فد ددي تقد ددويم التد دددريب
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تجريبية وضابطة .وأشارت النتائج إلى ظهور تحسن ملحوظ

دراسة ( )Smith,2002كانت بعنوان "الخبرة التعليمية

في المهارات اإلرشادية األساسية وزيادة في الوعي الذاتي

لمرشدي المدارس من وجهة نظر مشرفي اإلرشاد" وهدفت

دراسة (الطراونة )2007 ،هدفت الكشف عن أثر التدريب

بمتطلبات خبرة التعليم للمرشد ،وفيما إذا كانت هذه الخبرة

الميداني لطلبة االرشاد في اتجاهاتهم نحو العمل االرشادي،

ضرورية أم أن التدريب الميداني هو األهم ،تكونت عينة

وذلك من خالل المقارنة نحو اتجاهاتهم قبل التدريب وبعد

الدراسة من جميع أعضاء رابطة المرشد والمشرف التربوي

نتائج الدراسة إلى ما يلي:

اإلرشاد ،ومعظمهم مؤهلون بشهادات تتالءم مع البحث،

 .1ان اتجاهات الطلبة نحو العمل اإلرشادي قد ارتفعت

أرسلت االستمارات عن طريق البريد ،وقد أعيد منها بالطريقة

وبداللة إحصائية عالية بعد التدريب ،مما يدل على أهمي

نفسها  ،%74تعود أهمية الدراسة إلى كونها تركز على

التدريب في تعديل االتجاهات نحو العمل االرشادي.

وجهات نظر محترفين في اإلرشاد ،هم مشرفو المرشد ،بينما

لصالح أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة

إلى معاينة التوقعات المهنية لمشرفي اإلرشاد المتعلقة

وعددهم ( )181عضوا ،منهم ( )38ليسوا من مشرفي

التدريب ،وكذلك اتجاهاتهم نحو العمل االرشادي ،وأشارت

 .2ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات الجنس

الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع نفسه كانت تركز

والمعدل التراكمي ،والنوع االجتماعي.

على وجهات نظر مديري المدارس ومعلمين وآخرين ممن

دراسة (بركات )2005 ،هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثير

ليس لديهم تخصص إرشادي.

الدورات التدريبية التأهيلية التي يلتحق بها المعلم أثناء

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

واتجاهه نحو المهنة ،ولتحقيق هذا الهددف اختدار الباحدث

ل دددى المرش ددد ،و %25أج ددابوا بض ددرورة ه ددذه الخبد درة ،و%63

بطريقدة العشوائية الطبقية عينة مكونة من ( )347معلما

أجابوا بأن مهمات العمل الميداني وتنمية الصدفات والمهدارات

ومعلمة ،منهم ( )185معلما ،و( )162معلمة من المدارس

الشخصددية للمرشددد أفضددل .الددذين أجددابوا بددأن ال حاجددة لخب درة

الحكومية في محافظة طولكرم .كما استخدم لهذا الغرض

التعلديم ذكددروا أندده لدديس هندداك عالقددة بددين خبدرة التعلدديم ونجدداح

 %73 -من المشداركين أجدابوا بدأن ال حاجدة لخبدرة التعلديم

الخدمة فدي امتالكده وممارسته للكفايات الالزمة للتدريس

أداتين هما :قائمة الكفايدات التدريدسية ،ومقيداس االتجاه نحو

اإلرشدداد فددي المدرسددة ،وأن التعلدديم لدديس أساسددا ،بددل األسدداس

مهنة التدريس وهما من اعداد الباحث ،ولدى تحليل البيانات

هددو :التعلدديم فيمددا يتعلددق ببيئددة المدرسددة ،تقبددل الطددالب أثندداء

الالزمة أشارت الد ارسدة الدى عددم وجود تأثير جوهري

العمليددة اإلرشددادية ،العالقددات الداخليددة ،وأسددلوب العمددل .أمددا

اللتحاق المعلمين في الدورات التدريبية التي تنظمها و ازرة

الذين قدالوا إن خبدرة التعلديم ضدرورية فأفدادوا بدأن خبدرة التعلديم

التدريسية ،بينما بينت النتائج وجود أثر جوهري لهذه الدورات

مه ددارة التوجي دده الصددفي ومه ددارات التعلدديم ،وأنه ددا تثددري معرف ددة

في مدى ممارسدة المعلمين لهذه الكفايات .كما أظهرت

المرشددد بمشددكالت الطددالب ،كددذلك فهددي مفيدددة جدددا فددي فهددم

النتائج عدم وجود فروق جوهرية في اتجاهات المعلمدين نحدو

المدرسة واآلباء والمدير والطالب واألشخاص ذوي العالقة.

التدريبية أثناء الخدمة ،ومن جهة اخرى بينت النتائج أنه ال

لدى المرشد مفيدة لكنها ليست ضرورية ،إنها تساعد في

توجد فروق جوهرية لمدى امتالك وممارسة المعلمين

إدارة الصف ،وتساعد في تقبل المعلم للمرشد في غرفة

للكفايات الالزمة للتددريس يمكدن عزوهدا الدى اتجاهاتهم نحو

الصف.

مهنة التدريس.

دراسة قام بها ( )Urbani et. al., 2002والتي حاولت

تزيد النضج المهني ،تساعد فدي تدنقالت المعلمدين ،وتزيدد مدن

التربية والتعليم أثناء الخدمدة في مدى امتالكهم للكفايات

معظم المشرفين على المرشدين يعتقدون أن الخبرة التعليمية

مهندة التدريس يمكن عزوها الى التحاقهم في هذه الدورات

استقصاء فعالية نموذج تدريبي مقترح قائم على اكتساب
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المهارة ،وكان هدفها التدريب على مهارة مرحلة الكشف،

إلى األداء الذي يتحسن ويتطور من خالل التدريب

مهارة مرحلة الفن ،مهارة مرحلة العمل ،وتكونت عينة الدراسة

والممارسة والخبرة.

( 49مرشدا 12 ،مرشدة) بمتوسط عمر بلغ ( )25سنة.

الممارسة لتعديل السلوك أو مساعدة األفراد في المواقف

قسمت عينة الدراسة قسمين :اشتمل األول على ( )52مرشدا

وتتضمن استخدام الممارسين المهنيين لمختلف المعارف

أُخضعوا لدراسة مساق النظرية العملية اإلرشادية ،وتم جعلهم

والخبرات في العمل المهني بالتالي ترتبط المهارات باختيار

اإلرشاد النفسي والتربوي وعدوا مجموعة ضابطة وتوصلت

التي يتم تحديدها (المصري)2009،

الدراسة إلى وجود فروق في مستويات إتقان المرشد للمهارات

يعرفها الباحث" األساليب اإلرشادية التي يمكن للمرشد أن

اإلرشادية ما بين أفراد المجموعتين ولصالح المجموعة

يوظفها في الجلسات اإلرشادية حتى تعطي المسترشد

التجريبية وهكذا فتؤكد الدراسة على أهمية وضرورة أن يمتلك

الشعور بالراحة والطمأنينة.

من ( )61طالبا وطالبة في مستوى الماجستير في اإلرشاد

القدرة التي تؤثر مباشرة على المرشد النفسي خالل عمليات

المعارف المناسبة للوقف وممارسة النشاط المناسب لألهداف

مجموعة تجريبية ،و ( )9مرشدين درسوا مساق المدخل إلى

المرشد النفسي المهارات اإلرشادية لتساعده في العمل

تعرف الكفاءة الذاتية :بأنها أحكام الفرد المتعلقة بقدرته على

وحاولت دراسة ستيوارد وزمالؤه ( Steward et. al.,

مستويات محددة من األداء (بني خالد)416، 2010 ،

 )2001التعرف على العالقة ما بين نمط المشرف اإلشرافي

كما يمكن تعريف الكفاءة الذاتية المدركة :بأنها حالة ذهنية

ومستويات الفاعلية الذاتية للمرشدين المشاركين ببرنامج

والمسؤوليات التعليمية الالزمة لتحقيق األهداف ضمن شروط

اإلرشادي وتكسب شخصيته ثقة في العمل المهني الميداني.

تنظديم أنمداط مدن النشاطات المرغوبة ويتم تنفيذها لتحقيق

المستخدم (الجذاب ،الحساس والمتوجه نحو المهمة)

أو إحساس داخلي لدى حول القدرة على القيام بالمهام

إشرافي قائم على التدريب على اكتساب المهارات اإلرشادية.

ومعايير محددة( .عجوة.)2012 ،

اشتملت الدراسة على ( )36مرشد ومرشدة من طالب

وتعرف اجرائياً :أنها معقدات الفرد حول قدراته الذاتية ،واتي

الماجستير في اإلرشاد .وتم االعتماد على أداة تقييم سلوك

تشكل جزء من سلوكه.

المرشد وذلك لتقييم مدى إدراك المرشدين المتدربين ألدائهم

الطريقة واإلجراءات

اإلرشادية لمحاولة تقييم أداء المرشد خالل الجلسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة هذه

الشخصي خالل عملهم مع المسترشدين .ومقياس الجلسة

منهج الدراسة:

اإلرشادية ،اشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة ما بين

الدراسة ،حيث تم استقصاء آراء طلبة الدراسات العليا في

مستويات الفعالية الذاتية للمرشد حول أداء المهمات

برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل حول أثر التدريب

والمهارات اإلرشادية والنمط اإلشرافي المرتبط بالنمط الجذاب

الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات

الحساس .ولم تظهر النتائج وجود عالقة ما بين النمط

اإلرشادية من وجهة نظرهم ،وعالقة ذلك ببعض المتغيرات

اإلشرافي المتوجه نحو المهمة ومستويات الفعالية الذاتية

الديموغرافية.

للمرشد.

مجتمع الدراسة:

مصطلحات الدراسة:

تكددون مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع طلبددة الد ارسددات العليددا فددي

تعرف ( )Stella, 2001المهارة :على أنها قدرة على

برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليدل ،والبدالغ عدددهم ()64

التصرف بفاعلية واقتدار في مواقف العمل ،وذلك عن طريق

طالب ددا م ددن ك ددال الجنس ددين ،وذل ددك حس ددب إحص ددائيات رس دديمة

تطبيق المعرفة والخبرة السابقة ،كما تشير المهارات المهنية

صددادرة دائ درة القبددول والتسددجيل فددي جامعددة الخليددل فددي نهايددة

الفصل الثاني من العام الدراسي (2018 – 2017م).
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االنفعددالي ،والمجددال االجتمدداعي ،ومجددال اإلص درار والمثددابرة،

عينة الدراسة:

تكونددت عينددة الد ارسددة الكليددة مددن ( )44مبحوثددا ومبحوثددة مددن

المجال المعرفي).

طلب ددة الد ارس ددات العلي ددا ف ددي برن ددامج اإلرش دداد النفس ددي بجامع ددة

القسم الثالث :تضمن األسئلة التي تقيس المهدارات اإلرشدادية

مجتمع الدراسة مدن الطلبدة الدذين تلقدوا تددريب ميدداني .وتمثدل

النفسي بجامعة الخليل ،وعدد فقرات هذا القسم ( )15فقرة.

الخليددل ،ت ددم اختي ددارهم بطريقددة العينددة العش دوائية البسدديطة م ددن

م ددن وجه ددة نظ ددر طلب ددة الد ارس ددات العلي ددا ف ددي برن ددامج اإلرش دداد

العينة ما نسدبته ( )%69مدن مجتمدع الد ارسدة .ويبدين الجددول

وق ددد بني ددت الفقد درات باالتج دداه اإليج ددابي ،حس ددب س ددلم خماس ددي

رقد ددم ( )1توزيد ددع أفد دراد عيند ددة الد ارس ددة حسد ددب الج ددنس ،وعد دددد

وأعطي ددت األوزان للفقد درات كم ددا ه ددو آت(:غي ددر مواف ددق بش دددة:

الدورات.

درجددة واحدددة ،غيددر موافددق :درجتددين ،متددردد :ثددالث درجددات،
موافق :أربع درجات ،موافق بشدة :خمس درجات) .وقد طبق

جدول ()1

هذا السلم الخماسي على جميع الفقرات.

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات (الجنس ،والمعدل

وللتعد ددرف إلد ددى تقد ددديرات أف د دراد العيند ددة وتحديد ددد (أثد ددر التد دددريب

التراكمي)

المتغير

العمرية

المئوية

ذكر

12

27.3

أنثى

32

72.7

 30 -25سنة

17

38.6

 36 -31سنة

18

40.9

37سنة فأكثر

9

20.5

الجنس

المرحلة

العدد

النسبة

المي د ددداني ف د ددي تحس د ددين الكف د دداءة الذاتي د ددة المدرك د ددة والمه د ددارات

المجموع

اإلرشددادية) ،وفددق قيمددة المتوسددط الحسددابي تددم حسدداب المدددى

( ،)4= 1-5ثددم تددم تقسدديمه علددى ( )4للحصددول علددى طددول
الخليدة الصدحيح ( ،)0.80 = 5/4وبعددد ذلدك تددم إضدافة هددذه

44

القيمددة إلددى أقددل قيمددة فددي االسددتبانة (أو بدايددة االسددتبانة وهددي
الواح ددد الص ددحيح) وذل ددك لتحدي ددد الح ددد األعل ددى له ددذه الخلي ددة،

وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي- :
جدول ()2

يوضح طول الخاليا

44
الر
قم
1

أداة الدراسة:

بعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات السابقة واألدوات
المستخدمة ،وعلى األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة

2

التعرف
وأهدافها وفروضها قام ببناء مقياس خاص من أجل ّ

إلى أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة

3

والمهارات اإلرشادية ،وقد تكونت أداة الدراسة في صورتها
النهائية من ثالثة أقسام:

4

القسم األول :تضمن بيانات أولية عن عينة الدراسة.

القسممممم الثمممماني :تضد ددمن األسد ددئلة التد ددي تقد دديس أثد ددر التد دددريب

الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة ،وعدد فقرات هدذا

5

القسد د ددم ( )38فق د د درة ،موزعد د ددة علد د ددى أربعد د ددة أبعد د دداد (المج د د ددال

المستوى

الدرجة

إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو

منخفضة

البعد بين 1.79 - 1

إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو

البعد بين أكثر من 2.59 - 1.80

إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو

البعد بين أكثر من 3.39 - 2.60

إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو

البعد بين أكثر من 4.19 - 3.40

إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو

البعد بين أكثر من 5- 4.20

جدا

منخفضة

متوسطة

مرتفعة

مرتفعة جدا
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( )%81علددى أبعدداد الكفدداءة الذاتيددة المدركددة ،فددي حددين بلغددت

صدق األداة:

قيمددة ألفددا علددى الدرجددة الكليددة ( ،)%82كمددا بلغددت قيمددة ألفددا

ت ددم التأك ددد م ددن ص دددق األدوات ف ددي الد ارس ددة الحالي ددة بعرض ددها

علددى الدرجددة الكليددة للمهددارات اإلرشددادية ( )%84معب درة عددن

على ثالثة محكمدين مدن المختصدين فدي التربيدة وعلدم الدنفس،

درجة عالية من الثبات.

وكان هناك اتفاق بينهم على صدالحية األداة ومقروئيتهدا ،فدي

ضوء اإلطدار النظدري الدذي بنيدت األدوات علدى أساسده حيدث

إجراءات تطبيق الدراسة:

قام الباحث بإجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية:

ت ددم إجد دراء بع ددض التع ددديالت عل ددى الفقد درات حس ددب م ددا اقت ددرح
المحكمين.



ثبات األداة:

الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل.

ق ددام الباح ددث بحس دداب ثب ددات االتس دداق ال ددداخلي ألداة الد ارس ددة



علددى األبعدداد الفرعيددة ،حيددث تددم حسدداب الثبددات ألداة الد ارسددة



بأبعادهددا المختلفددة بطريقددة االتسدداق الددداخلي ،بحسدداب معادلددة



المبحوثين على االستبانات بوجود الباحث.

جدول ()3

نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا ((Cronbach Alpha



البعد األول
البعد الثاني
الكفاءة
الذاتية

المدركة

البعد الثالث

االنفعالي
المجال

االجتماعي
مجال اإلصرار

البعد الرابع

والمثابرة
المجال

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية
المدركة

المهارات اإلرشادية

عدد

تم إِعطاء االستبانات الصالحة أَرقاما متسلسلة

واعدادها ِإلدخالها للحاسوب.

ألدوات الدراسة بأبعادها المختلفة

المجال

توزيع أداة الدراسة على المجتمع الهدف ،في الفصل

الثاني من العام الدراسي (2018 – 2017م) باليد وأجاب

الجدول رقم (.)3

المتغير

تم التأكد من صدق أدوات الدراسة من خالل عرضها

على ثالثة من المحكمين.

الثبددات كرونبدداف ألفددا ( ،(Cronbach Alphaكمددا هددي فددي

الرقم

بناء أداة الدراسة بعد اطالع الباحث على مجموعة من

األدوات المستخدمة في مثل هذه الدراسة.

علددى الدرجددة الكليددة لكددل متغيددر مددن متغيدرات الد ارسددة وكددذلك

البعد

القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في طلبة

قيمة



استخدم البرنامج اإلحصائي  SPSSلتحليل البيانات

الفقرات

Alpha

10

0.68

9

0.69

10

0.81

والمتوسد ددطات الحسد ددابية ،واالنح ارفد ددات المعياريد ددة لد دددى أف د دراد

9

0.77

الد ارسددة عددن طريددق االختبددارات اإلحصددائية التحليليددة التاليددة:

38

0.82

15

0.84

واستخراج النتائج.
المعالجة اإلحصائية

تم ددت المعالج ددة اإلحص ددائية الالزم ددة للبيان ددات ،وت ددم اس ددتخدام
اإلحص د دداء الوص د ددفي باس د ددتخراج األع د ددداد ،والنس د ددب المئوي د ددة،
العيند ددة واسد ددتجاباتهم علد ددى األدوات ،وقد ددد فحصد ددت فرضد دديات

اختبد د د ددار (ت) ( ،)t-testونتد د د ددائج اختبد د د ددار تحليد د د ددل التبد د د دداين
األحدادي ()One - Way Analysis of Variance

واختبدار ( )Tukeyكمدا واسدتخدم معامدل الثبدات كرونبداف ألفدا
لحسد دداب ثبد ددات األداة ،وذلد ددك باسد ددتخدام الحاسد ددوب باسد ددتخدام
برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS

تشير المعطيدات الدواردة فدي الجددول رقدم ( )3السدابق إلدى أن
أدوات الد ارسد ددة بأبعادهد ددا المختلفد ددة تتمتد ددع بدرجد ددة جيد دددة مد ددن
الثب ددات ،حي ددث تراوح ددت درج ددات الثب ددات ب ددين ( )%68وب ددين
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تمثلت في (المجال االجتماعي) حيث جاء في المرتبة األولى

نتائج الدراسة

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدره ( ،)3.65وجاء في

نتائج السؤال األول :ما أثر التدريب الميداني في تحسين

المرتبة الثانية (مجال اإلصرار والمثابرة ،والمجال المعرفي)

الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الدراسات العليا في

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدره ( )3.54لكل مجال،

برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل؟

بينما جاء في المرتبة الثالثة واألخيرة (المجال االنفعالي)

لإلجاب ددة ع ددن سد دؤال الد ارس ددة األول ت ددم اس ددتخراج المتوس ددطات

بدرجة مرتفعة أيضا وبمتوسط حسابي قدره (.)3.52

الحس ددابية واالنح ارفددات المعياريددة ألثددر التدددريب الميددداني ف ددي

يرى الباحث بأن هذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات

تحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الد ارسدات العليدا فدي

مثل دراسة (حمدي وخطاطبة )2015 ،والتي هدفت إلى

برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل ،وذلك كمدا هدو واضدح

قياس أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية

في الجدول رقم (.)4

المدركة ،لدى طلبة اإلرشاد وقد أشارت نتائج الدراسة إلى

جدول ()4

فاعلية التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة،

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة

إذ أظهرت النتائج وجود فر وق ذات داللة إحصائية لصالح

الذاتية المدركة وأهم أبعاده

رقم
1
2

البعد
المجال
االنفعالي
المجال
االجتماعي

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

أفراد مجموعة التدريب الميداني ،كما تتفق مع دراسة ستيوارد

الدرجة

44

3.52

0.29

مرتفعة

44

3.65

0.80

مرتفعة

وزمالؤه ( )Steward et. al., 2001والتي اشارت إلى
وجود عالقة ذات داللة ما بين مستويات الفعالية الذاتية

للمرشد حول أداء المهمات والمهارات اإلرشادية  ،هكذا يرى
الباحث بأن هناك دور واضح ألثر التدريب في تحسين

الكفاءة الذاتية.

مجال
3

4

اإلصرار
والمثابرة
المجال
المعرفي

44

3.54

0.46

مرتفعة

44

3.54

0.46

مرتفعة

نتائج السؤال الثماني :همل توجمد فمروق ذات داللمة إحصمائية
عنممد المسممتوى ) )0.05≤ αفممي متوسممطات الكفمماءة الذاتيممة
المدركمممة لمممدى طلبمممة الدراسمممات العليممما فمممي برنمممامج اإلرشممماد

النفسمممي بجامعمممة الخليمممل تعمممزى لمتغيمممرات (الجمممنس ،عمممدد

الدورات)؟

الدرجة الكلية
الكفاءة الذاتية

إبراهيم سليمان المصري

44

3.56

0.44

وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية ( )2-1وفيما يلي

مرتفعة

نتائج فحصها:

المدركة

نتائج الفرضية األولى :ال توجمد فمروق ذات داللمة إحصمائية

يتضح من الجدول رقم ( )4أن الدرجة الكلية ألثر التدريب

عنممد المسممتوى ) )0.05≤ αفممي متوسممطات الكفمماءة الذاتيممة

الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة

المدركمممة لمممدى طلبمممة الدراسمممات العليممما فمممي برنمممامج اإلرشممماد

الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل
جاءت بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي على

النفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغير الجنس.

الدرجة الكلية لألبعاد ( )3.56مع انحراف معياري قدره

للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم الباحث اختبار ت

( .)0.44كذلك تبين أن أهم مجاالت الكفاءة الذاتية المدركة

( ،)t-testكما هو واضح في الجدول رقم (.)5
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جدول ()5

نتائج اختبار ت ( )t-testللفروق في متوسطات الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد
النفسي بجامعة الخليل تبعا لمتغير الجنس

المتغير

المجال االنفعالي

المجال االجتماعي

مجال اإلصرار والمثابرة

المجال المعرفي

الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

المحسوبة

الحرية

0.37

2.469

42

الجنس

العدد

ذكر

14

3.67

أنثى

30

3.45

0.22

ذكر

14

4.12

0.43

أنثى

30

3.43

0.84

ذكر

14

3.76

0.50

أنثى

30

3.44

0.41

ذكر

14

3.94

0.39

أنثى

30

3.36

0.37

ذكر

14

3.87

0.39

أنثى

30

الحسابي

3.42

دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

المعياري

0.39

2.869

2.241

4.787

3.585

درجات

الداللة

*0.018

42

42

42

42

اإلحصائية

**0.006

*0.030

**0.000

**0.001

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

يتبين من الجددول رقدم ( )5وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية

قليل ولكن يبدو بأنهم ينظمون جهدا بشدكل أكثدر مدن اإلنداث،

فددي متوسددطات الكفدداءة الذاتيددة المدركددة لدددى طلبددة الد ارسددات

ويملوا إلى اكتساب الخبرة والتدريب بصورة أوسع من اإلناث.

العليا في برنامج اإلرشاد النفسدي بجامعدة الخليدل تبعدا لمتغيدر
الج ددنس لص ددالح ال ددذكور عل ددى الدرج ددة الكلي ددة الدرج ددة الكلي ددة

نتائج الفرضية الثانية :ال توجمد فمروق ذات داللمة إحصمائية

للكفدداءة الذاتيددة وبدداقي المجدداالت األخددرى ،فقددد بلددغ المتوسددط

عنممد المسممتوى ) )0.05≤ αفممي متوسممطات الكفمماءة الذاتيممة

الحسد ددابي علد ددى الدرجد ددة الكليد ددة للد ددذكور ( ،)3.87بينمد ددا بلد ددغ

المدركمممة لمممدى طلبمممة الدراسمممات العليممما فمممي برنمممامج اإلرشممماد

(ت) المحس ددوبة ( )3.585عند ددد مس ددتوى الداللد دة (.)0.001

للتحقددق مددن صددحة الفرضددية الثانيددة تددم اسددتخراج المتوسددطات

المتوسط الحسابي لدى (اإلناث) ( ،)3.42كما تبين أن قيمة

النفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغير عدد الدورات.

وبناء عليه تم رفض الفرضية الصفرية األولى.

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفداءة الذاتيدة المدركدة

يرى الباحث بأن هذه النتيجة يتم قبولها حيدث أظهدرت النتدائج

تبعددا لمتغيددر عدددد الدددورات التددي تددم اكتسددابها ،وذلددك كمددا هددو

وج د ددود ف د ددروق ف د ددي متوس د ددطات الكف د دداءة الذاتي د ددة ف د ددي العم د ددل

واضح في الجدول رقم (.)6

اإلرشادي لصدالح الدذكور ،مدع أن عددد المرشددين الدذكور فدي
المدددراس بشددكل ع ددام وف ددي برنددامج الماجس ددتير بشددكل خ دداص
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جدول رقم()6

المتغير

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة
الذاتية المدركة تبعا لمتغير عدد الدورات
المتوسط

االنحراف
0.19

المجال

المعرفي

عدد الدورات

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

دورتان فأقل

17

3.79

0.44

 5 - 3دورات

18

3.26

0.29

6دورات فأكثر

9

3.63

0.49

دورتان فأقل

17

3.78

0.31

 5 - 3دورات

18

3.28

0.40

 6دورات فأكثر

9

3.72

0.43

المتغير

عدد الدورات

العدد

المجال

دورتان فأقل

17

3.66

 5 - 3دورات

18

3.31

0.22

6دورات فأكثر

9

3.67

0.35

دورتان فأقل

17

3.90

0.34

 5 - 3دورات

18

3.26

1.04

درجات الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الد ارسدات العليدا فدي

6دورات فأكثر

9

3.96

0.55

برنددامج اإلرشدداد النفسددي بجامعددة الخليددل علددى اخددتالف عدددد

دورتان فأقل

17

3.78

0.42

 5 - 3دورات

18

3.27

0.37

6دورات فأكثر

9

3.63

0.44

االنفعالي

المجال

االجتماعي
مجال

اإلصرار
والمثابرة

الحسابي

المعياري

الدرجة الكلية

للكفاءة الذاتية

يتض ددح م ددن الج دددول رق ددم ( )6وج ددود تق ددارب ف ددي متوس ددطات

الددورات .ولفحددص الفرضددية تددم اسدتخراج نتددائج تحليددل التبدداين
األحادي كما هو وارد في الجدول رقم (.)7

جدول ()7
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way Analysis of Varianceللفروق في درجات الكفاءة الذاتية المدركة
وفقا للعدد الدورات

المتغير

المجال االنفعالي

المجال االجتماعي

مجال اإلصرار
والمثابرة

المجال المعرفي

الدرجة الكلية

للكفاءة الذاتية

درجات

متوسط

قيمة ف

الحرية

المربعات

المحسوبة

0.667
0.057

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

1.335

2

داخل المجموعات

2.357

41

المجموع

3.692

43

بين المجموعات

4.709

2

2.354

داخل المجموعات

22.688

41

0.553

المجموع

27.397

43

بين المجموعات

2.320

2

1.160

داخل المجموعات

6.667

41

0.163

المجموع

8.986

43

بين المجموعات

2.561

2

1.280

داخل المجموعات

6.565

41

0.160

المجموع

9.126

43

بين المجموعات

2.546

2

1.273

داخل المجموعات

5.752

41

0.140

المجموع

8.297

43

11.613

4.255

7.133

7.996

9.073

الداللة اإلحصائية
**0.000

*0.021

**0.002

**0.001

**0.001

* دالة إحصائيا عند مستوى ) * .)0.05≤ αدالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α
-1111
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يتضح من الجدول رقم ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية

تبعددا لمتغيددر عدددد الدددورات علددى الدرجددة الكليددة وبدداقي األبعدداد

عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوسطات الكفاءة الذاتية

األخددرى أن الفددروق كانددت بددين المبحددوثين ال ددذين لددديهم عدددد
أكثر من الدورات وبين المبحدوثين الدذين لدديهم عددد قليدل مدن

المدركة لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي

الد دددورات ولصد ددالح المبحد ددوثين الد ددذين لد ددديهم عد دددد أعل د دى مد ددن

بجامعة الخليل تبعا لمتغير عدد الدورات على الدرجة الكلية

الدورات وهذا يدعو إلى رفض الفرضية الصدفرية الثانيدة علدى

وباقي األبعاد األخرى ،حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة

الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى.

على الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية ( )9.073عند مستوى

ويددرى الباحددث بأندده هددذه النتيجددة معقولددة ويددتم قبولهددا حيددث أن

الداللة ( ،)0.001ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه

من يمتلدك خبدرة سدابقة فدي الميددان اإلرشدادي سدواء كدان ذلدك

الداللة على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى قام الباحث

من خالل الدورات المتخصصة أو العمل في الحق االرشادي

باستخدام اختبار ( )Tukeyوكانت نتائج هذا االختبار كما

يتمتع بدرجة أعلى من بقية األفراد االخرين ،الذين ليس لديهم

هي في الجدول رقم (.)8

عدد من الدورات.

جدول ()8

نتائج السؤال الثالث :ما أثر التدريب الميداني في تحسين

نتائج اختبار ( )Tukeyلمعرفة اتجاه الداللة تبعا لمتغير

المهارات اإلرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج

عدد الدورات

المتغير

المعدل

دورتان

5- 3

 6دورات

التراكمي

فأقل

دورات

فأكثر

*0.35359

-0.00196

المجال

دورتان فأقل

االنفعالي

 5 - 3دورات

*

اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل؟

لإلجابددة عددن س دؤال الد ارسددة الثالددث تددم اسددتخراج المتوسددطات

الحسددابية واالنح ارف ددات المعياريددة ألث ددر التدددريب الميددداني ف ددي

-0.35556

تحسددين المهددارات اإلرشددادية لدددى طلبددة الد ارسددات العليددا فددي

 6دورات فأكثر
المجال
االجتماعي
مجال

دورتان فأقل

-0.06100

في الجدول رقم (.)9

*-0.70370

جدول ()9

6دورات فأكثر
دورتان فأقل

اإلصرار
والمثابرة

6دورات فأكثر

المعرفي

0.64270

 5 - 3دورات

 5 - 3دورات

المجال

*

برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل ،وذلك كمدا هدو واضدح

دورتان فأقل

*0.50425

0.14314

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المهارات

*-0.36111

*0.53159

 5 - 3دورات

اإلرشادية
رقم

0.16122

الدرجة الكلية

*-0.37037

للمهارات

 6دورات فأكثر
الدرجة

دورتان فأقل

الكلية

 5 - 3دورات

للكفاءة
الذاتية

*0.50803

البعد

اإلرشادية

0.06035

العدد

44

المتوسط

الحسابي
3.70

االنحراف
المعياري
0.40

الدرجة

مرتفعة

يتضح من الجدول رقم ( )9أن الدرجة الكلية ألثر التدريب

*-0.44769

الميداني في تحسين المهارات اإلرشادية لدى طلبة الدراسات

العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل جاءت

 6دورات فأكثر

بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة

يتضددح مددن الجدددول رقددم ( )8أن الفددروق كانددت دالددة لصددالح

الكلية لألبعاد ( )3.70مع انحراف معياري قدره (.)0.40

المتوسطات الحسدابية األعلدى ،حيدث تشدير المقارندات البعديدة

يرى الباحث بأن هذه النتيجة تتفق مع دراسة (حمدي

للف ددروق ف ددي متوس ددطات الكف دداءة الذاتي ددة المدرك ددة ل دددى طلب ددة

وخطاطبة )2015 ،والتي هدفت إلى قياس أثر التدريب

الد ارسددات العليددا فددي برنددامج اإلرشدداد النفسددي بجامعددة الخليددل
-1212
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الميداني في تحسين المهارات اإلرشادية لدى طلبة اإلرشاد

نتمائج السمؤال الرابمع :همل توجمد فمروق ذات داللمة إحصمائية

النفسي وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية التدريب

عنمممممد المسمممممتوى ) )0.05≤ αفمممممي متوسمممممطات المهمممممارات
اإلرشممادية لممدى طلبممة الدراسممات العليمما فممي برنممامج اإلرشمماد

الميداني المهارات اإلرشادية .كما تتفق مع دراسة باالدينو

النفسمي بجامعممة الخليممل تعمزى لمتغيمرات (الجممنس ،والمرحلممة

ومنتون وكيرن ()Paladino, Minton,& Kern ,2011

العمريمممممة)؟ وانبث د ددق ع د ددن ه د ددذا السد د دؤال الفرض د دديات الص د ددفرية

والتي هدفت إلى معرفة أثر برنامج قائم على نموذج التدريب

( )2-1وفيما يلي نتائج فحصها:

التفاعلي في تحسين المهارات اإلرشادية األساسية وتنمية

نتائج الفرضية الثالثة:

الوعي الذاتي لدى عينة من طلبة اإلرشاد النفسي ،كما تتفق

ال توجممممد فممممروق ذات داللممممة إحصممممائية عنممممد المسممممتوى )α

مع دراسة قام بها ( )Urbani et. al., 2002والتي حاولت
استقصاء فعالية نموذج تدريبي مقترح قائم على اكتساب

≤ )0.05فمممي متوسمممطات المهمممارات اإلرشمممادية لمممدى طلبممممة
الدراسات العليا في برنمامج اإلرشماد النفسمي بجامعمة الخليمل

المهارة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في مستويات

تعزى لمتغير الجنس.

للتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم الباحدث اختبدار ت

إتقان المرشد للمهارات اإلرشادية ما بين أفراد المجموعتين

( ،)t-testكما هو واضح في الجدول رقم (.)10

ولصالح المجموعة التجريبية.

جدول ()10

نتائج اختبار ت ( ) t-testللفروق في متوسطات المهارات اإلرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي
بجامعة الخليل تبعا لمتغير الجنس

المتغير

الدرجة الكلية للمهارات اإلرشادية

المتوسط

االنحراف
0.18
0.40

الجنس

العدد

ذكر

14

4.00

أنثى

30

3.55

الحسابي

دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α

المعياري

المحسوبة

درجات
الحرية

الداللة

قيمة ت

3.959

42

**0.000

اإلحصائية

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

يتبين من الجدول رقم ( )10وجود فروق ذات داللة إحصائية

عدن أثدر التددريب الميدداني لطلبدة االرشداد فدي اتجاهداتهم نحدو

في متوسطات المهارات اإلرشادية لددى طلبدة الد ارسدات العليدا

العم ددل االرش ددادي ،وأشد ددارت نت ددائج الد ارس ددة إلدددى ع دددم وجدددود

فد ددي برند ددامج اإلرشد دداد النفسد ددي بجامعد ددة الخليد ددل تبعد ددا لمتغيد ددر

فروق ذات داللة إحصائية بين متغير الجنس.

الدرجددة الكليددة للددذكور ( ،)4.00بينمددا بلددغ المتوسددط الحسددابي

نتائج الفرضية الرابعة :ال توجمد فمروق ذات داللمة إحصمائية

الج ددنس لص ددالح ال ددذكور ،فقد ددد بل ددغ المتوس ددط الحس ددابي علدددى
لدددى (اإلندداث) ( ،)3.55كمددا تبددين أن قيمددة (ت) المحسددوبة

عنممممممد المسممممممتوى ) )0.05≤ αفممممممي متوسممممممطات المهممممممارات

رفض الفرضية الصفرية الثالثة.

النفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغير عدد الدورات.

( )3.959عن ددد مس ددتوى الدالل ددة ( .)0.000وبن دداء علي دده تدددم

اإلرشممادية لممدى طلبممة الدراسممات العليمما فممي برنممامج اإلرشمماد

ي ددرى الباح ددث ب ددأن ه ددذه النتيج ددة تختل ددف م ددع د ارس ددة (ج ددالل

للتحقددق مددن صددحة الفرضددية الرابعددة تددم اسددتخراج المتوسددطات

والتددوبي )2017،والتددي أكدددت علددى أن االندداث كانددت لددديهن

الحس ددابية واالنح ارف ددات المعياري ددة لدرج ددة المه ددارات اإلرش ددادية

درجة أعلى في اكتساب المهارات اإلرشادية من الدذكور ،كمدا

تبعا لمتغير عددد الددورات ،وذلدك كمدا هدو واضدح فدي الجددول

اختلفددت مددع د ارسددة (الطراونددة )2007 ،والتددي هدددفت الكشددف

(.)11
-13-
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يتضددح مددن الجدددول رقددم ( )11وجددود تقددارب فددي متوسددطات

جدول ()11

درجددات المهددارات اإلرشددادية لدددى طلبددة الد ارسددات العليددا فددي

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لدرجة

برنددامج اإلرشدداد النفسددي بجامعددة الخليددل علددى اخددتالف عدددد

المهارات اإلرشادية تبعا لمتغير عدد الدورات.

المتغير
الدرجة الكلية
للمهارات

اإلرشادية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

دورتان فأقل

17

3.65

0.39

 5-3دورات

18

3.56

0.32

عدد الدورات

 6دورات
فأكثر

العدد

إبراهيم سليمان المصري

9

4.04

الددورات .ولفحددص الفرضددية تددم اسدتخراج نتددائج تحليددل التبدداين
األحادي كما هو وارد في الجدول (.)12

0.43

جدول ()12
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way Analysis of Varianceللفروق في درجات المهارات اإلرشادية وفقا
لعدد الدورات

المتغير

الدرجة الكلية
للمهارات

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

1.394

داخل المجموعات

5.614

درجات

متوسط

2

0.697

الحرية

41

اإلرشادية
المجموع

7.008

قيمة ف

المحسوبة

المربعات

5.090

0.137

الداللة

اإلحصائية

*0.011

43

** دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى ).)0.01≤ α

* دالة إحصائيا عند مستوى ).)0.05≤ α
يتض د ددح م د ددن الج د دددول رق د ددم ( )12وج د ددود ف د ددروق ذات دالل د ددة

جدول ()13

نتائج اختبار ( )Tukeyلمعرفة اتجاه الداللة تبعا لمتغير

إحصائية عند المستوى ) )0.05≤ αفي متوسطات المهدارات

عدد الدورات

اإلرش ددادية ل دددى طلب ددة الد ارس ددات العلي ددا ف ددي برن ددامج اإلرش دداد

النفسي بجامعة الخليل تبعا لمتغير عدد الدورات ،حيث بلغت

المتغير

قيمة (ف) المحسدوبة علدى الدرجدة الكليدة للمهدارات اإلرشدادية

عدد

دورتان

3-5

الدورات

فأقل

دورات

دورتان

( )5.090عنددد مسددتوى الداللددة ( ،)0.011ولمعرفددة مصدددر

الدرجة

الفددروق واختبددار اتجدداه الداللددة قددام الباحددث باسددتخدام اختبددار

الكلية

( )Tukeyوكانددت نتددائج هددذا االختبددار كمددا هددي فددي الجدددول

للمهارات

رقم (.)13

اإلرشادية

فأقل

5- 3
دورات

0.09194

 6دورات فأكثر
*-0.38214
*-0.47407

 6دورات
فأكثر

-1414
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يتضد ددح مد ددن الجد دددول ( )10أن الفد ددروق كاند ددت دالد ددة لصد ددالح

جالل ،أحمد محمد؛ التوبي ،عبد اهلل بن سيف.)2017( .

المتوسطات الحسدابية األعلدى ،حيدث تشدير المقارندات البعديدة

تقويم برامج التدريب الميداني _ التربية العملية في

للفد د ددروق فد د ددي متوسد د ددطات المهد د ددارات اإلرشد د ددادية لد د دددى طلبد د ددة

كلية العلوم واألدب بجامعة نزوى ،مجلة الدراسات

الد ارسددات العليددا فددي برنددامج اإلرشدداد النفسددي بجامعددة الخليددل

التربوية والنفسية ،مجلد  11عدد( ،)2جامعة

األخد د ددرى حيد د ددث تشد د ددير المقارند د ددات أن الفد د ددروق كاند د ددت بد د ددين

حمدي ،نزيه؛ خطاطبه ،يحي مبارك .)2015( .أثر التدريب

دورات) .وبددين المبحددوثين الددذين لددديهم عدددد دورات أكثددر (6

اإلرشادية لدى طلبة اإلرشاد النفسي في جامعتي

تبعددا لمتغيددر عدددد الدددورات علددى الدرجددة الكليددة وبدداقي األبعدداد

السلطان قابوس ،سلطنة عمان.

المبحد ددوثين الد ددذين لد ددديهم دورات بد ددين (دورتد ددان فأقد ددل) (5-3

الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة ،والمهارات

دورات ف ددأكثر) لصد ددالح المبحد ددوثين الد ددذين لد ددديهم عد دددد دورات

اليرموك واالردنية ،مجلة اتحاد الجامعات العربية

أكثد ددر ( 6دورات فد ددأكثر) وهد ددذا يد دددعو إلد ددى رفد ددض الفرضد ددية

للبحوث في التعليم العالي.134- 127)4(33 ،

الصفرية الرابعة.

الداهري ،صالح حسن )2000( .مبادا اإلرشاد النفسي

يرى الباحث بأن هذه الدراسة تتفق مع دراسة دراسة (بركدات،

والتربوي ،مؤسسة حماد للخدمات الجامعية ودار

التأهيليددة التددي يلتحددق بهددا المعلددم أثندداء الخدمددة ف ددي امتالك دده

الطراونة ،نعمة محمود .)2007( .أثر التدريب الميداني

 )2005والت ددي هد دددفت إلد ددى معرف ددة تد ددأثير الد دددورات التدريبيد ددة

الكندي للنشر والتوزيع ،اربد ،األردن ،ص.23

الدرس ددة
وممارسددته للكفايددات الالزمددة للتدددريس حيددث أش ددارت ا

لطلبة االرشاد على اتجاهاتهم نحو العمل اإلرشادي،

ال د ددى وجد ددود أثد ددر جد ددوهري لهد ددذه الد دددورات فد ددي مد دددى ممارس د ددة

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤته ،األردن.

المعلمين لهذه الكفايات.

عجوة ،محمد عبد الفتاح .)2012( .القدرة التنبؤية للكفاءة
الذاتية والرضا الوظيفي والتنظيم الذاتي في الهوية

المراجع:

الوظيفية للمعلمين الفلسطينيين ،أطروحة دكتوراه

أب د ددو عيط د ددة ،س د ددهام درويد د د  .)1997( .مبممممممادا اإلرشمممممماد

غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.

النفسي( ،الطبعة األولى) ،عمدان :دار الفكدر للطباعدة

حجاج .)2005( .علم النفس التربوي ،القاهرة :عالم
غانمّ ،
الكتب.

والنشر.

بركات ،زياد أسعد .)2005( .الدورات التدريبية أثناء الخدمة

المصري ،إبراهيم سليمان )2009( .المرشد النفسي بين

وعالقة ذلك بفعالية المعلم واتجاهاته نحو مهنة

المهارة والتطبيق ،مجلة دراسات نفسية وتربوية،

التدريس ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد(.)45

مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ،العدد ،2

بني خالد ،محمد .)2010( .التكيف األكاديمي و عالقته

جوان ،ورقلة ،الجزائر

بالكفاءة الذاتية العامة لدى طلبة كلية العلوم التربوية

المصري ،إبراهيم سليمان .)2010( .اإلرشاد النفسي أسسه

في جامعة ال بيت ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث

وتطبيقاته ،عالم الكتب الحديث ،أربد ،األردن.

(العلوم اإلنسانية) ،مجلد  ،24العدد( - 414 ، )2

 ، 432نابلس ،فلسطين .

ترول ،تيموثي ).2007( .علم النفس اإلكلينيكي ،ترجمة
فوزي داود ،وحنان زين الدين ،عمان :دار الشروق.
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