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 "ر ـــــر وتقديـــشك" 
 

، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين        المرسلينلى أشرف   الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم ع      

وقوله صلى اهللا عليـه   ، )40 :النمل( } َ { من قوله تعالى  انطالقاً وبعد،

 - وقد شارفت على االنتهاء من إعداد هذه األطروحـة           –فإنني  "  من لم يشكر الناس ال يشكر اهللا       "وسلم  
ـ ـسمي/  بالشكر الجزيل واالمتنان والعرفان إلى الدكتور الفاضل    مقدأت  ى الذي شرفني بإشرافه علهـر قوت

 التي كانت لي منارة هدى أضـاءت        –هذه الدراسة وأعطاني الكثير من وقته ونصحه وإرشاده وتوجيهاته          
 .لي الدرب وكان لها الفضل الكبير في إبراز هذه الدراسة إلى حيز الوجود

 

 والـدكتور   نبيـل دخـان    /أتقدم بالشكر، والوفاء إلى عضوي لجنة المناقشـة الـدكتور الفاضـل           كما و 
 . على تكرمهما بمناقشة رسالتيمحمد جواد الخطيب/الفاضل

 

  لم يبخال علـي  اللذين نبيل دخان/، والدكتور الفاضل عاطف عثمان األغا  /كما وأتقدم إلى الدكتور الفاضل    
 .ي إنجاز هذه الدراسةبالنصح والتوجيه واإلرشاد ف

 

 وقبلوا أن يكونـوا  ،وال أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى زمالء مهنتي الذين شاركوني تنفيذ هذه الدراسة       
 . ليكون هذا العمل مفيداً وقيماًنعينة للدراسة وبذلوا كل ما يستطيعو

 

مات كاريكاتيرية أثرت هـذه      على ما قدمه من رسو     خالد أبو يوسف  / كما وأتقدم بالشكر واالمتنان لألستاذ    
 . في طرح المفاهيم واألفكار العلمية وجديدالدراسة بأسلوب نوعي

 

، على ما قاما    إسماعيل الفقعاوي / ، واألستاذ رائف الشاعر / كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من األستاذ       
 . ترجمة ملخص الدراسة إلى اللغة اإلنجليزيةمنبه 

 

، على ما قام به من جهد في تدقيق وتنقيح الدراسة       حسان الماللحة / دير إلى األستاذ  كما وأتقدم بالشكر والتق   
 .لغوياً، ونحوياً، وإمالئياً

 

بني بالشكر الجزيـل علـى   اكما وأتقدم بالشكر، والعرفان إلى أهلي ووالدي وإخواني وأخواتي وزوجتي و      
 . هذا العملعطائهم المميز وعلى تقديرهم لمجهودي وانتقاصي من وقتهم إلنجاز
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 "مشكلة الدراسة وتساؤالتها " 
 

 :المقدمة

إن اإلنسان هو العنصر األساسي في بناء األمة وتقدمها وتحضرها، فهو الـذي يخطـط ويعمـل                 

 خـالل    اإلنسان يمرو،   وإذا فسد األساس فسد البناء كله      ، فإذا صلح األساس صلح البناء كله      ،جويبتكر وينت 

مراحل نموه بمشكالت متعددة نتيجة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والتطـورات التـي             

سية الناجمة عن    حيث أصبح الفرد اليوم يعيش جملة من الصراعات النف         ،تحدث في ميدان التربية والتعليم    

 وخروج المرأة إلـى     ، نحو تحول األسر الممتدة ألسر نووية      ،التغيرات األسرية التي تحدث في مجتمعاتنا     

 ثم إلى الشباب والرشـد      ، وانتقاله من الطفولة إلى المراهقة     ، وانتقال الطفل من البيت إلى المدرسة      ،العمل

 . كان آلخر ومن ميدان الدراسة إلى ميدان العمل ومن م،والشيخوخة
 

 حيث طغى الجانـب المـادي       ،وهذه التغيرات أثرت بدورها على قيم األفراد وسلوكياتهم وأنماط تفكيرهم         

 حب الناس والتعـاطف واإليثـار       :مثليجابية  وقد اختفت قيم إ   على تفكير األفراد وتدهور النسق القيمي،       

 ممـا أدى إلـى      ؛ والرياء والنفعية   وظهرت قيم أخرى سلبية كالنفاق     ،والشجاعة في مواجهة الحق وغيرها    

 وزاد معدل وجـود القلـق واالضـطرابات         ،تفكك الروابط األسرية ووجود العديد من المشكالت األسرية       

 وأصبح  ، الضغوط النفسية والتوترات والصراعات    تادكذلك ز  ،النفسية واالنحرافات السلوكية بين األفراد    

ومتقوقعاً حول ذاته فضالً عن عدم قدرتـه علـى تحمـل            اإلنسان مغترباً عن وطنه ومنسحباً من الواقع        

 ممـا   ؛ وقد أصبح الفرد عرضة لمشاهدة كم هائل من برامج وأفالم العنـف            ،المسؤولية واتخاذ القرارات  

انعكس على سلوكه وأصبح استخدام العنف والعدوان وسيلة سهلة يلجأ إليها إلشباع حاجاته وتحقيق أهدافه               

 .وحل مشكالته
 

جماعة بحاجة إلى التوجيه واإلرشاد النفسي في مراحل نموهم المختلفة بسبب التغيرات األسرية             فالفرد وال 

واالجتماعية والتقدم العلمي والتكنولوجي وحدوث تطور في التعليم ومناهجه وزيادة أعداد الطـالب فـي               

 .      في هذا العصرالمدرس، وكذلك التعقيدات التي طرأت على العمل والمهن، عالوة على القلق الذي نعيشه

   )15: 1999العزة وعبد الهادي، ( 
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هذا باإلضافة لما يعانيه الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص عبر المراحل الزمنية المختلفـة، والتـي                

شهدت عدة أحداث سياسية وحروب كان فيها اعتداءات على المواطنين أسفرت عـن وجـود الشـهداء،                 

د من األفراد الذين يعانون من األزمات والصدمات النفسية والضغوط، وهذا           والمصابين، والمعاقين، والعدي  

 .كله يستدعي وجود خدمات نفسية وإرشادية مستمرة لكافة المراحل العمرية على حد سواء

 

 الوقاية مـن الوقـوع فـي االضـطرابات النفسـية            فوجود هذه الخدمات النفسية واإلرشادية تساعد على      

 بنفسه وشعوره باألمن ومساعدته على حل المشكالت فـي          ك تقوية ثقة الفرد    وكذل ،واالنحرافات السلوكية 

ساعد الفرد على تحقيـق التوافـق النفسـي         ت مما   ؛جمع المجاالت التربوية والمهنية والزواجية واألسرية     

 .) 2004حسين،  ( واالجتماعي والتمتع بقدر عاٍل من الصحة النفسية

 

 لما لها من أثر كبير في مساعدة الفـرد          ،قى الخدمات التي تقدم لألفراد    تعتبر الخدمات اإلرشادية من أر    و

 دور المرشد النفسي الذي يرشـد       وهذا هو  ،على حل مشكالته وتعديل سلوكه وتوجيهه نحو الطريق السليم        

ويوجه ويعدل السلوك ويقومه ويزيد ثقة الفرد بنفسه وقدراته وإمكاناته ويساعده علـى التكيـف النفسـي                 

 ولكي يكون لهـذا     ين، باإلضافة للعديد من الخدمات اإلرشادية التي يقدمها المرشد للمسترشد         ،اعيواالجتم

واإلمكانـات التـي    والفنيات  الدور فاعلية ينبغي على هذا المرشد أن يمتلك العديد من القدرات والمهارات             

فهو علم ألنه مبنـي علـى       . ام بهذه المهمة على أكمل وجه، فاإلرشاد النفسي هو علم وفن معاً           تؤهله للقي 

 .نظريات وأصول عليمة، وهو فن لكونه يستخدم استراتيجيات وتكتيكات وفنيات ومهارات معينة

 

على ضرورة أن يكون المرشد النفسي مؤهالً تأهيالً علمياً أكاديمياً ومتدرباً تـدريباً فنيـاً               ) عمر  ( ويؤكد  

العملي والتدريب المهني جزءاً مهماً مـن أي تعريـف          مهنياً راقياً، حيث يعتبر التأهيل العلمي والتدريب        

  ).39: 1992عمر،( لإلرشاد النفسي 
 

وجود عالقة بين استخدام المرشـد لفنيـات المقابلـة           التي أظهرت    )1993الترك،  (وهذا ما أكدته دراسة     

 .كان مشرفاً أم مديراً أم مسترشداًأوتقييم فعاليته بغض النظر عن المقيم سواء 
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مرشد النفسي لهذه المهارات اإلرشادية وخاصة مهارات االتصال تساعد المرشد في تقبل المديرين             فإتقان ال 

والمعلمين للعملية اإلرشادية؛ مما يجعل العمل اإلرشادي داخل المدرسة أكثر فاعلية، وهذا ما أكدته دارسة               

شادية يزداد بزيادة مهـارة     توصلت إلى أن تقبل المديرين والمعلمين للعملية اإلر        والتي   )1987الزبون،  (

 ويبقى تقبل المديرين والمعلمـين للعمليـة        ،اتصال المرشد، وبارتفاع مؤهله العلمي وزيادة سنوات خبرته       

 . النفسياإلرشادية ثابتاً باختالف جنس المرشد
 

ـ                  ي وتلعب الخبرة الميدانية دوراً كبيراً في تنمية شخصية المرشد النفسي المهنية، وفي تطـوير كفاءتـه ف

التعامل مع المسترشدين وكلما ازدادت خبرة المرشد كان أقدر على ممارسة أعبائه المهنية وكان مـردود                

  ).45: 1992عمر، ( تعامله مع المسترشدين إيجابياً وأسرع وأنجح بال شك 
 

اإلرشادية لدى المرشد النفسي هي التي تساعده على إنجاز عمله بالصورة الصحيحة من حيث               مهاراتفال

درته على بناء عالقات مهنية وسليمة مع المسترشدين وكسب ثقتهم وقدرته على االستماع وعلى اإلقناع               ق

، والتي تساعده على القيام بالمقـابالت       وغيرها من المهارات المهمة والضرورية والالزمة للمرشد النفسي       

 .اإلرشادية الفردية أو الجماعية بالصورة السليمة

 

رشادية في مجال اإلرشاد النفسي من ممارسة إحدى المهارات التي يجب أن تستخدم             وال تخلو أية مقابلة إ    

 إال بامتالكـه    وال يكون المرشد مرشداً مهنيـاً     بدرجة عالية من الكفاءة المهنية؛ لتدعيم العملية اإلرشادية،         

رح التسـاؤل،   نحو مهارات ط  العديد من المهارات اإلرشادية الهامة والضرورية لنجاح العملية اإلرشادية          

 . واإلنصات، والصمت، وعكس المشاعر، والموجهة، والتلخيص، وإعادة الصياغة وغيرها

 

فال يمكن ألية مقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي أن تبلغ أهدافها إن لم يستخدم المرشد النفسـي الفنيـات                   

ية بما يحقـق التنميـة الشـاملة    والمهارات الالزمة التي تسهم إلى حد كبير في تنفيذ االستراتيجية اإلرشاد  

ويتوقف نجاح العمليـة اإلرشـادية      . لشخصية المسترشد، والتعديل المؤثر الفعال في سلوكه نحو األفضل        

الكلية على مدى كفاءة المرشد النفسي في استخدامه للفنيات والمهارات اإلرشادية التي تعلمهـا وتـدرب                

لمقابلة اإلرشادية بال فنيات ومهارات تعتبر كالجسـد بـال          عليها بما يحقق الفوائد المرجوة منها حيث إن ا        
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 وكـذلك   ،واكتساب المرشد لهذه المهارات يعتمد على العلم والخبرة معاً بالطرق النظرية والعمليـة            روح  

وبوجود نماذج عملية وتطبيقيـة وجلسـات توضـح الجانـب النظـري              الممارسات والتدريبات والمران  

 .وبرنامجها التدريبي  الحالية وهذه هي محور الدراسة،راتوالتطبيقي العملي لهذه المها

 

 عملياً أمام المرشد النفسي في صورة واضـحة وجلسـات تطبيقيـة              نموذجاً  التدريبي يقدم هذا البرنامج  و

 .اإلرشادية التي ينبغي على المرشد النفسي تعلمها والتدرب عليها مهاراتالتوضح أهم 

 

  النفسـيين  المرشـدين أن بعض   ملية في مجال اإلرشاد النفسي      ويرى الباحث من واقع الخبرة الع     

 الخاصة بالمقابلـة علـى      يعانون من ضعف قدراتهم وإمكاناتهم وقدرتهم على تطبيق المهارات اإلرشادية         

 إما بسبب ممارستهم الجديدة للمهنـة أو عـدم التحـاقهم بـدورات              ، وذلك  بالشكل السليم  وجه الخصوص 

    سـابقة   تدريبيـة  كذلك عدم وجود برامج      ،اب هذه المهارات بالشكل المهني    وتدريبات تساعدهم على اكتس   

 ممـا يكسـب هـذه       ،اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين    مهاراتال تحدثت عن    -في حدود علم الباحث    -

 أهمية عالية وفائدة كبيرة تعود بالنفع على المرشد النفسي والمسترشـدين            التدريبيالدراسة وهذا البرنامج    

 .ة مواضيع ومشكالت مشابهللبحث في وكذلك تتيح لباحثين آخرين المجال ،جتمع المحلي بأكملهوالم

 

فكثيرة هي البحوث والدراسات الوصفية والنظرية التي تحدثت عن اإلرشـاد وأهميتـه وأهدافـه               

أبحاث تحـدثت بشـكل      دراسات و  - في حدود علم الباحث      –مهاراته، لكنه ال يوجد     ومناهجه وأساليب و  

 تدريبية نماذج عملية وجلسات تطبيقية وبرامج       تعطيمهارات اإلرشادية لدى المرشد النفسي و     اللي عن   عم

 . تطبيقية وممارسات ميدانيةةتتيح للمرشد التعرف على هذه المهارات واكتسابها بصور
 

ل مـن   فالخبرة التي تكتسب عن طريق المشاهدة والممارسة والمران والمشاركة تكون نتائجها أقوى وأفض            

 .تلك الخبرة التي يتم اكتسابها عن طريق المعلومات النظرية دون التطبيق العملي والميداني

وبتحقيق هذا الهدف واكتساب المرشد المهارات اإلرشادية الضرورية وقدرته على تطبيق هذا المهـارات              

ة النفسـية    وهـو تحقيـق الصـح      ،على أرض الواقع بالشكل السليم يمكن تحقيق الهدف العام لإلرشـاد          

 .والمجتمعية لدى المسترشد
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 -:مشكلة الدراسة: أوالً

 : التاليمشكلة الدراسة في التساؤل الرئيستتمثل 

 المرشدين النفسيين بمـدارس      لدى المهارات اإلرشادية لتنمية   المقترح   التدريبيما مدى فعالية البرنامج      *

 وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة؟  

 

 : األسئلة الفرعية التاليةسؤل الرئيويتفرع عن هذا التسا* 

  المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة؟مستوىما  .1

المهـارات   لمسـتوى   القياس القبلي والقياس البعـدي  في كل منهل توجد فروق ذات داللة إحصائية    .2

 ؟) إناث –ذكور  ( س تعزى لمتغير الجن لدى المرشدين النفسييناإلرشادية

المهـارات   لمسـتوى   القياس القبلي والقياس البعـدي في كل من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية    .3

 ؟) تخصصات أخرى –علم النفس  (  تعزى لمتغير التخصص لدى المرشدين النفسييناإلرشادية

ـ  القياس القبلي والقياس البعـدي في كل منهل توجد فروق ذات داللة إحصائية     .4 المهـارات  توى  لمس

 ؟) أقل من ذلك– سنوات 4أكثر من  (  تعزى لمتغير سنوات الخبرة لدى المرشدين النفسييناإلرشادية

المهـارات   لمسـتوى   القياس القبلي والقياس البعـدي في كل من توجد فروق ذات داللة إحصائية    هل .5

 ؟) جامعات أخرى–سالميةالجامعة اإل( جامعة التخرج  تعزى لمتغير لدى المرشدين النفسييناإلرشادية
 

 -: وأسبابهامبررات الدراسة: ثانياً

 :ة أسباب ومبررات يمكن توضيحها كالتاليأجرى الباحث الدراسة الحالية لعدحيث 

  برنامجاً تدريبياً لتنميـة     التي تناولت  - في حدود علم الباحث    -تعد هذه الدراسة هي الدراسة األولى        .1

 . وسبل تنميتها النفسيين لدى المرشدينالمهارات اإلرشادية

ـ       .2  لـدى بعـض   اً واضـح اًوجد الباحث خالل العمل الميداني في مجال اإلرشاد النفسي أن هناك نقص

 في وجود هذه المهارات لديهم مما استدعى البحث والدراسة في هـذا الموضـوع                النفسيين المرشدين

 . يساهم في تنمية هذه المهاراتتدريبيوتقديم برنامج 
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 :ح هذا النقص في المهارات اإلرشادية لدى المرشدين من جانبينويمكن توضي

            أن هناك بعض المرشـدين لـديهم نقـص فـي المعرفـة النظريـة بماهيـة هـذه المهـارات                    : األول

الصـمت واالسـتماع    (  أن يفرق بين مهارتي      البعض منهم  فال يستطيع    ،وكذلك وجود خلط واضح بينها    

 .مثالً )الفعال

أن هناك مجموعة أخرى من المرشدين لديهم علم ودراية كافية بهذه المهارات من الناحية النظرية               : لثانيا

 وال يقـدرون علـى       بشـكل جيـد،    لكنهم ال يستطيعون تطبيق هذه المهارات في الجانب العملي التطبيقي         

 .ت علية الدراسة الحاليةما ركز اوهذالفردية والجماعية مع المسترشدين توظيفها عند قيامهم بالمقابالت 
 

تقدم هذه الدراسة فائدة علمية وعملية لكل من المرشدين النفسيين والمشرفين والتربويين والعاملين في               .3

 .الطلبة والدارسينوحقل اإلرشاد النفسي 
 

 -:أهداف الدراسة:ثالثاً

 :إلى تحقيق األهداف التاليةالحالية تهدف الدراسة 

 المرشـدين    لـدى   المقترح لتنمية المهـارات اإلرشـادية      التدريبينامج  التعرف على مدى فعالية البر     .1

 .النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

لدى المرشدين النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع          المهارات اإلرشادية  على مستوى التعرف   .2

 .غزة

 تبعـاً لمتغيـر      لديهم المهارات اإلرشادية في مدى وجود    التعرف على الفروق بين المرشدين النفسيين        .3

 .الجنس

 تبعـاً لمتغيـر      لديهم المهارات اإلرشادية في مدى وجود    التعرف على الفروق بين المرشدين النفسيين        .4

 ). تخصصات أخرى –علم النفس ( التخصص

غيـر   تبعـاً لمت    لديهم المهارات اإلرشادية في مدى وجود    التعرف على الفروق بين المرشدين النفسيين        .5

 ). سنوات 4 أقل من – سنوات 4أكثر من  ( سنوات الخبرة

  تبعـاً لمتغيـر     لديهم المهارات اإلرشادية في مدى وجود    تعرف على الفروق بين المرشدين النفسيين       ال .6

 ). جامعات أخرى –الجامعة اإلسالمية ( جامعة التخرج 
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 -:أهمية الدراسة:رابعاً

 :اليينتمكن أهمية هذه الدراسة في المجالين الت
 

 -:األهمية النظرية: أوالً

تساهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة عند الباحثين والقراء والمهتمين في مجاالت اإلرشاد النفسي في                .1

 .واالهتمام بها وسبل تنميتها وتطويرها لدى المرشدين النفسيين موضوع المهارات اإلرشادية

الدراسة األولى التي تناولت موضـوع المهـارات         بأنها   -في حدود علم الباحث   -تعتبر هذه الدراسة     .2

 . لتنمية هذه المهاراتتدريبي المرشدين النفسيين وتقديم برنامج  لدىاإلرشادية

 الهامـة والضـرورية     ة الرئيس تقوم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على مجموعة من المهارات اإلرشادية          .3

 .للمرشد النفسي

يداً يهم القائمين على العمل اإلرشادي من مشرفين ومرشدين         تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيوياً وجد      .4

 . كذلك صانعي القرار من أجل رفع مستوى التوجيه واإلرشاد في مدارسنامما يفيد ؛في كافة المجاالت

لعمل المرشـد    في المقابلة اإلرشادية      مهارات إرشادية هامة وضرورية    خمستحدد هذه الدراسة أهم      .5

 .النفسي

ة الرصيد المعرفي وتسد بعض النقص الموجود في مجال دراسات اإلرشاد النفسـي             تزيد هذه الدراس   .6

 .بشكل خاص اإلرشادية مهاراتالبشكل عام ومجال 

تقلل هذه الدراسة من االعتماد على نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت في مجال اإلرشاد النفسـي                 .7

 وعليه فهذه الدراسة سوف تسهم فـي        .في المجتمعات األخرى، وذلك لخصوصية المجتمع الفلسطيني      

 .  الفلسطينية من الدراسات المتعلقة بمجاالت وجوانب اإلرشاد النفسيتباتناإثراء مك

 

 :األهمية التطبيقية: ثانياً

 المقتـرح لتنميـة المهـارات       التـدريبي تكمن أهمية هذه الدراسة في إمكانية االعتماد على البرنامج           .1

 .يينلدى المرشدين النفس اإلرشادية

 كذالك العاملين في حقل اإلرشاد النفسي       ، الدراسة للطلبة الدارسين في مجال اإلرشاد النفسي       هتقدم هذ  .2

 .والمهتمين مجموعة من األنشطة واألساليب ذات العالقة بتنمية مجموعة من المهارات اإلرشادية
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 مما يمكـنهم    ؛لنفسيينتساهم هذه الدراسة في تنمية مجموعة من المهارات اإلرشادية لدى المرشدين ا            .3

 .القيام بنشاطاتهم اإلرشادية بالصورة السليمةمن 

تساهم هذه الدراسة في الرقي بمستوى اإلرشاد النفسي في مجتمعنا الفلسطيني من خالل تنمية بعـض                 .4

 .مهارات وقدرات المرشدين النفسيين في اإلرشاد النفسي

بة من خـالل إكسـابه بعـض المهـارات     تساعد هذه الدراسة المرشد النفسي على حل مشكالت الطل  .5

 .  الضرورية الخاصة بكيفية تقبل هؤالء الطلبة وكسب ثقتهم وطرح مشكالتهم وكيفية التعامل معهم

 

 -:مصطلحات الدراسة: خامساً

 :حيث ضمنت الدراسة عدة مصطلحات يمكن توضيحها في التالي

 

 : برنامج مقترح. 1

 وأنشطة بحيث يتضمن البرنامج األهـداف       تمن حركة إجراءا  بأنه خط أو مسار يتض    "تعرفه فتحية محمد    

             " وتحديدها، التنظيم وأساليبه، المحتوى ومبرراته، الطرائق ومعوقاتها، التقويم وإجراءاته

 )86: 1990 محمد،(

 :البرنامج اإلرشادي. 2

ات ومبـادئ اإلرشـاد     هو مجموعة من الخطوات المحددة والمنظمة تستند في أساسها على نظريات وفني           

النفسي، وتتضمن مجموعة من المعلومات والخبرات والمهارات واألنشطة المختلفة، والتي تقدم لألفـراد             

خالل فترة زمنية محددة بهدف مساعدتهم على تعديل سلوكياتهم وإكسابهم سلوكيات ومهارات جديدة تؤدي              

 .لمشكالت التي يعانونها في معترك الحياةبهم إلى تحقيق التوافق النفسي، وتساعدهم في التغلب على ا

  )283: 2004حسين، ( 

 : المهارة. 3

  )257: 2004البعلبكي، ( ماهر بمعنى حاذق، وعامل ماهر أو عماالً ماهرين 

 القدرة التي تمكن الفرد على القيام بفعل معين بدرجة عالية من السرعة واإلتقـان والكفـاءة مـع                   وتعني

 .هد المبذولاالقتصاد في الوقت والج
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بأنها إتقان ينمى بالتعلم وقد تكون حركية كمـا فـي            ) Skill( وتعرف موسوعة التربية الخاصة المهارة      

ركوب الدراجات، أو لفظية كما في التسميع والكالم، أو مزيجاً من االثنين كما هو الحال في الكتابة باآللة                  

  ).  180: 1998الريماوي، ( الكاتبة 

  

 :إلرشاديةالمهارات ا. 4

وحيث لم يجد الباحث تعريفاً محدداً لها فقد تم تعريفها إجرائياً وحسب ما هو مقصود بهـا فـي الدراسـة          

بأنها مجموعة من الفنيات العملية التي يقوم بها المرشد النفسي بهدف تحقيق األهداف اإلرشـادية               الحالية  

أو المهارات فـي المقـابالت الفرديـة مـع          ، وقد تكون هذه الفنيات      بالصورة المناسبة وبالطرق السليمة   

 .المسترشدين أو المقابالت الجمعية

 

 : نون النفسيوالمرشد. 5

المرشد النفسي هو الشخص الذي يقوم بمساعدة المسترشدين في حل مشكالتهم النفسية والسلوكية             

 . بالطريقة الجماعيةأوواالجتماعية والتعليمية واألخالقية بالطريقة الفردية 

 هم المرشدون المسجلون رسمياً في سجالت المستخدمين في وكالـة الغـوث             :يف اإلجرائي التعر

 .والذين يعملون ضمن إطار برنامج الصحة النفسية والمجتمعية, الدولية بقطاع غزة

 

 :اإلرشاد النفسي. 6

 حدهما متخصص متدرب، واآلخر يطلب المساعدة من أجل التوصـل إلـى           أهو عالقة إنسانية بين فردين      

بعض الحلول المالئمة لمشكالته، والتي قد تكون شخصية أو اجتماعية، أو انفعالية، أو مشكلة اختيار مهنة                

    .أو عمل، مع إعطاء المسترشد فرصة اتخاذ القرار المناسب الذي يتفق مع إمكانياته وقدراته واهتماماته

  )22: 2003الخطيب،  ( 
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 -:حدود الدراسة: سادساً

 لـدى   اإلرشاديةمهارات  ال مجموعة من   الدراسة حول تنمية    هذه جري الباحث حيث أ : وعيالحد الموض * 

 -:وهي كالتاليوقد حدد أهم خمس مهارات إرشادية  ،المرشدين النفسيين بوكالة الغوث بقطاع غزة

 .                   مهارة طرح األسئلة .1

 .  مهارة اإلنصات .2

 .                 المواجهة .3

 .غة الصياإعادة .4

         .عكس المشاعر  .5
                           

 

 الدراسة علي المرشدين النفسيين العاملين في برنامج الصـحة النفسـية            حيث طبقت هذه  :الحد المكاني * 

 .والمجتمعية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات جنوب غزة
 

 .م2007 – 2006لعام الدراسي ل نهاية الفصل الثاني  الدراسة فيحيث طبقت هذه :الحد الزماني* 
 

 الدراسة علي المرشدين النفسيين العاملين بمدارس وكالة الغوث الدولية          حيث طبقت هذه   :الحد النوعي * 

 .والتابعين لبرنامج الصحة النفسية والمجتمعية بمحافظات جنوب غزة
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 .اإلرشاد النفسي:المبحث األول

 :مقدمة

أصبح مجال اإلرشاد النفسي من التخصصات الهامة في حياة اإلنسان المعاصر، وذلك الزدياد              لقد

أخذ بيده ويساعده على حل مشكالته، حيـث تزايـدت حـدة الضـغوط النفسـية                حاجة هذا اإلنسان لمن ي    

التغيـرات  والمشكالت النفسية واالجتماعية نظراً لتغير نمط الحياة وتباعد العالقات بين األفراد، وكـذلك              

د  حيث أصبح الفر   ،االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والتطورات التي تحدث في ميدان التربية والتعليم         

 . اليوم يعيش جملة من الصراعات النفسية الناجمة عن التغيرات األسرية التي تحدث في مجتمعاتنا
  

 وذلك بهدف الوقايـة     ، نفسياً في عصرنا الراهن    الفرد وإرشاده على أهمية وضرورة توجيه      يؤكدما  هذا  و

بنفسـه وشـعوره بـاألمن       وكذلك تقوية ثقته     ،من الوقوع في االضطرابات النفسية واالنحرافات السلوكية      

 مما يساعد الفرد    ؛ومساعدته على حل المشكالت في جمع المجاالت التربوية والمهنية والزواجية واألسرية          

 .)2004حسين،( تمتع بقدر عاٍل من الصحة النفسيةعلى تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي وال
 

النفجـار المعرفـي والتقـدم      كذلك فقد ظهرت الحاجة إلى خدمات اإلرشاد النفسي مـع تزايـد ا            

التكنولوجي والتطور الحضاري، وما صاحب ذلك من تغيرات سريعة عميقة أدت إلى تخلخل الكثير مـن                

القيم واختالف أساليب الحياة التي يعيشها الفرد وتعدد وسائط التنشئة االجتماعية التي تسهم في تنشئته عبر                

عدد االلتزامات المفروضة على الفرد وتنوع أسـاليب        مراحل نموه المختلفة، وقد صاحب هذا بالضرورة ت       

إشباعها، ثم تعقد وسائل التوافق التي يجب على الفرد تعلمها؛ فزادت أعباء الفـرد النفسـية واالنفعاليـة                  

والعقلية، وبدت الحاجة ملحة إلى اإلرشاد النفسي باعتباره خدمة ضرورية تسهم في تخفيـف حـدة هـذه                  

  ).69: 1992المغيصيب، ( لفرد لنفسه وتحقيق سبل تكيفه األعباء، وتساعد في فهم ا
 

ـ هذا ويعرف اإلرشاد النفسي بأنه عملية مساعدة الفرد علي فهم وتحليل اسـتعداداته وقدراتـه                  هوإمكانيات

 وأتحـاذ وميوله بالفرص المتاحة إمامه وكذلك مشكالته وحاجاته باستخدام معرفته في إجراء االختيـارات              

 أهداف عديدة منها تحقيـق ذات        له  واإلرشاد النفسي  اًتوافق بحيث يستطيع أن يعيش سعيد     القرار لتحقيق ال  

  واإلرشاد النفسي ليس علمـاً     ،العميل وكذلك تحقيق التوافق لديه والصحة النفسية وتحسين العملية التربوية         
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 ويسـتخدم   ، ذاتـه   فهو علم وفن في الوقت     ، ولكنه مزيج من النظرية العلمية والتطبيق العلمي       ، فقط نظرياً

اإلرشاد النفسي العديد من الطرق المختلفة منها اإلرشاد الفردي والجماعي واإلرشاد المباشر وغير المباشر              

 وكذلك يوجد العديد من مجاالت اإلرشاد النفسي منهـا           ،واإلرشاد الديني اإلرشاد السلوكي واإلرشاد باللعب     

وغيرها مـن مجـاالت اإلرشـاد       سري وإرشاد األطفال    اإلرشاد العالجي واإلرشاد التربوي واإلرشاد األ     

 .، وهذا ما سيتم إيضاحه بشيء من التفصيل في هذه الجزئية من الدراسةالنفسي
 

 :تعريف اإلرشاد النفسي: أوالً

 :رشاد لغةًإلا

ـ ) الغي  (يض  نقشد  الرو) رشد  :(مادة) لسان العرب   (في  ) ابن منظور   (يقول    - اإلنسـان    دورشَ

 وهو نقيض الضـالل إذا      ، ورشيد  فهو راشد   ورشاداً  يرشد رشداً  رشدَِ(  و   -بالضم  -شدا  د ر شَ ير -الفتح  

 .أصاب وجهة األمر والطريق

أخرجه اإلمام أحمد وأبو داوود  " ( ليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي      ع" وفي الحديث الشريف    

شد، يرشد، رشداً، وأرشدته أنا، ورشده أقـره،        اسم فاعل، من ر   : والراشد).والترمذي وابن ماجه والحاكم     

 ) 6: 2004 ،الخطيب(طلب منه الرشد : هداه واسترشده: وأرشده اهللا، وأرشده إلى األمر، ورشده
 

 :اصطالحاًاإلرشاد 

لقد تعددت تعريفات اإلرشاد النفسي، فالبعض منها يركز على اإلرشاد كمفهوم والبعض يركز على العالقة               

سترشد وبعضها يركز على العملية اإلرشادية وكيفية ممارستها وبعضها يركز على الناتج            بين المرشد والم  

 .، وهناك تعريفات عدة لإلرشاد النفسي)أهداف اإلرشاد ( اإلرشادي 
 

 لكي ؛لي مساعدة وتشجيع الفردإعملية واعية مستمرة بناءة و مخططة،  تهدف        هو" اإلرشاد النفسي   * 

،  هم ميوله و استعداداته و قدراته و نواحي نبوغه و نـواحي قصـوره المتاحـة               يفهم نفسه و يحللها،  ويف     

ن يستخدم و ينمي كل إمكانياته بذكاء إلى أقصى حد          أ النفسية و خبراته و مشكالته و حاجاته،  و         هواتجاهات

 .مستطاع عن طريق مواهبه و ذكائه،  و في ضوء معرفته و خبراته و رغبته في عمل ذلك

 )189: 1998،  زهران(                                                                           
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 اإلرشاد النفسي عبارة عن عملية تعليمية تساعد الفرد علي أن يفهم نفسه بالتعرف علي الجوانـب                 *

مما يسهم   ؛ يتمكن من اتخاذ قراراته بنفسه و حل مشكالته بموضوعية مجردة          ىلة لشخصيته حت  مالكلية المك 

 و يتم ذلك خالل عالقة إنسانية بينـه و بـين   ،في نموه الشخصي و تطوره االجتماعي والتربوي و المهني    

 . دفع العملية اإلرشادية نحو تحقيق الغاية منها بخبراته المهنيةيتولىالمرشد النفسي الذي 

 )40: 1984عمر،   (                                                                              

 اإلرشاد بأنه هو العملية التي يحدث فيها استرخاء لبنية الذات للمرشد في إطـار               )روجرز(ويعرف  * 

    جديدة األمن الذي توفره العالقة مع المرشد،  والتي يتم فيها إدراك المسترشد لخبراته المستبعدة في ذات 

 )10: 1996 الشناوي، (                                                                            

 هـو   اشخصين،  أحدهم   لوجه بين    إلرشاد بأنه عبارة عن العالقة الشخصية وجهاً      ا )توليبر( وعرف* 

المرشد من خالل مهاراته،  وباستخدام العالقة اإلرشادية يوفر موقفا تعليميا للشخص الثـاني للمسترشـد،                 

 يساعده علي تفهم نفسه وظروفه الراهنـة والمقبلـة وعلـي حـل              ث،  حي  من األشخاص وهو نوع عادى    

 مشكالته وتنمية مهاراته و إمكانياته،  بما يحقق إشباعا ته،  وكـذلك مصـلحة المجتمـع فـي الحاضـر                    

 .)11: 1996،  الشناوي( المستقبلو
 

فسي هو عبارة عن الخـدمات       لإلرشاد الن  تعريفاً)  1981(أقرت الجمعية األمريكية عام     كذلك فقد   * 

التي يقدمها اختصاصيون في علم النفس اإلرشادي وفق مبادئ و أساليب دراسة السلوك اإلنسـاني خـالل              

 و يقدمون خدماتهم لتأكيد الجانب اإليجابي في شخصية المسترشد و استغاللها فـي              المختلفة،  مراحل نموه   

لـي  إعده في مطالب نموه وتوافقه مع الحياة باإلضافة         تحقيق التوافق لديه بهدف إكسابه مهارات جديدة تسا       

ـ                  و فـي    هإكسابه القدرات علي اتخاذ القرارات،  حيث يقدم اإلرشاد لجميع األفراد فـي المراحـل العمري

 .عديدة كاألسرة و المدرسة و العملمجاالت 
 

انياتـه وميولـه    اإلرشاد النفسي هو عملية تهدف إلى إرشاد المسترشد إلى فهم وتحليل قدراته وإمك            *

ي تحقـق لـه      وذلك للوصول إلى اتخاذ القرارات الت      ،والفرص المتاحة أمامه والمشكالت التي يعاني منها      

 . )20 :1999 الداهري،( التكيف والعيش السعيد
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اإلرشاد النفسي هو عالقة دينامية تفاعلية مهنية واعية بين المرشد والمسترشد تهدف إلى مساعدة *

رف نفسه ويفهم ذاته من خالل نظرة كلية لجوانب شخصية ليتمكن من تحديد أهدافه بدقة  لكي يع؛المسترشد

واتخاذ قراراته بنفسه ويحل مشكالته بشكل موضوعي بما يساعده على النمو الشخصي والمهني والتربوي 

  )17: 2003 الزعبي،. ( واالجتماعي وتحقيق التوافق والصحة النفسية
                          

ة من عمليات التوجيه وخدماته ويشير إلى العالقة التفاعلية التي تنشأ بين            رئيساإلرشاد هو العملية ال   *

 المرشد التربوي والمسترشد بقصد توجيه نمو الفرد بحيث تصل إمكاناته إلى أقصى درجة ممكنـة وفقـاً                

توجيه القـوة البشـرية لتحمـل       لحاجاته وميوله واتجاهاته مع األخذ بعين االعتبار حاجات المجتمع وذلك ل          

 . )14: 2004عبد الهادي ، العزة ، (  ولياتها االجتماعية في المستقبلمسؤ
 

بأنه عملية تساعد المسترشد على تعلم ما يحيط بـه حـول            ) شرتزر و ستون    ( وقد عرفه كل من     * 

  )42: 1992عمر، ( نفسه، وحول عالقاته الشخصية مع اآلخرين من أجل تأكيد ذاته 
 

أن اإلرشاد يتضمن مقابلة في مكان خـاص يسـتمع فيـه      ) Petterson 1974(  باترسون  ويرى*

المرشد ويحاول فهم المسترشد ومعرفة ما يمكنه تغييره في سلوكه بطريقة أو أخـرى يختارهـا ويقرهـا                  

ـ  ويكون لدى المرشد المهارة والخبرة للعمل مـع          ، من مشكلة  ي ويجب أن يكون يعان    ،المسترشد د المسترش

  ).15: 2004حسين،  ( للوصول إلى حل المشكلة
 

عملية إنسانية هادفة ومخططة، قائمة بين طـرفين              اإلرشاد النفسي بأنه عبارة عن       ويعرف الباحث * 

وهو محور العملية اإلرشادية، وذلك في جو مهني        ) المسترشد  ( وهو قائد العملية اإلرشادية، و    ) المرشد( 

ى حالة المسترشد وإمكانياته وقدراته، والعمل على مساعدته في اسـتغالل هـذه             هادئ يتم التعرف فيه عل    

 .القدرات واإلمكانيات للتخلص من مشكلته، وذلك بهدف الوصول لحالة من التوافق والصحة النفسية
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 :مفاهيم عامة لها عالقة باإلرشاد النفسي: ثانياً

 وذلك من جه و األخر الموجههحدهم الموأين طرفين عملية تفاعل قيادية ب: التوجيه بأنه" نأوولس"عرف 

استعدادات ما لديه من قدرات و ) المسترشد(خالل التعاون في معرفة طبيعة الموقف و تعريف الموجه

 .)4: 1996 ،طويل( وإمكانيات 
                                                                                                                           

    :الفرق بين التوجيه واإلرشاد

 .التوجيه وقائي بينما اإلرشاد عالجي -1

 .التوجيه أعم و أشمل من اإلرشاد أما اإلرشاد فهو عملية من عمليات -2

  .التوجيه يركز على الجوانب النظرية أما اإلرشاد يركز على الجوانب العملية التطبيقية -3

 . لبرامج التوجيهتامياً خو يمهد لعملية اإلرشاد أما اإلرشاد يعتبر جانباًالتوجيه يسبق  -4

 بينما اإلرشاد يتطلب ،يه الخبرة في موضوع معيندالتوجيه يمكن أن يقوم به أي شخص تتوفر ل -5

                                 .)12 :1991 ،ر نم وسماره( عداد و التخصص و الكفاءة من قبل المرشداإل
                                                         

  )1( جدول رقم 

  "الفرق بين اإلرشاد و العالج النفسي" 
 

 العالج النفسي اإلرشاد النفسي المجال

 األفراد
ت البسـيطةيركز علـى ذوى المشـكال     

 .واألسوياء

يركز على ذوى المشكالت المعقدة و غير

 .األسوياء

 .تكون المشكالت واقعية شعورية المشكالت
تكون المشـكالت غيـر واقعيـة وغيـر

 .ةشعوري

 المكان
، جامعة ،كل مؤسسة تربوية مثل مدرسة    

 .معهد

مستشــفيات الطــب النفســي و الصــحة

 .النفسية

الفترة 

 الزمنية
.تكون الفترة الزمنية طويلة و غير محددة  .رة الزمنية قصيرة و محددةتكون الفت

 

  ) 5: 2005الطويل، (
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 :تاريخ اإلرشاد النفسي ومراحل تطوره: ثالثاً

إن عملية التوجيه واإلرشاد النفسي لم تكن جديدة، بل هي قديمة قدم العالقات اإلنسانية، فمن طبيعة اإلنسان                 

 أو النفسية ألقاربه وأصدقائه، وذلك لكي يجد مشاركة وجدانية وتعاطف منهم            أن يبوح بمشكالته الشخصية   

وإسهاماً في تقديم الحلول المالئمة لهذه المشكالت، ومعنى ذلك أن اإلرشاد النفسي يمارس منذ القدم، ولكن                

دون إطار علمي أو أرضية صلبة يرتكز عليها كما هو عليه اآلن، حيث أصبح لـه مناهجـه ونظرياتـه                    

  ).41 :1998زهران، ( مجاالته المتعددة و
 

 ) 1879( وترجع بداية عملية اإلرشاد النفسي حينما انفصل علم النفس الحديث عن الفلسفة حيث أنشأ فونت            

أول معمل لعلم النفس التجريبي بألمانيا، وبدأ بزوغ الدراسات العلمية وظهر علم النفس التطبيقي، ويبدو أن                

وقبل ذلك كانـت   ) 1931( لذي يستخدم اليوم لم يذكر في الكتب العلمية إال عام مصطلح اإلرشاد النفسي ا 

  ).42: 2004حسين، ( الخدمات تقدم تحت مسمى التوجيه المهني 
 

 :مراحل تطور اإلرشاد النفسي كالتالي ) 43، 2004( هذا ولقد ذكر حسين 

 :مرحلة التركيز على التوجيه المهني .1

 المهني الذي يهدف إلى مساعدة الفرد على اختيار المهنة التي تتالءم مـع مـا                 حيث بدأ اإلرشاد بالتوجيه   

لديه من إمكانات وقدرات واستعدادات فضالً عن التغلب على المشكالت المهنية التي تواجهه فـي مجـال                 

اختبار العقـل فـي     ( تحت عنوان    ) Huart،J( ولقد كان ظهور كتاب يد جون هورت        . العمل أو المهنة  

أول محاولة لمناقشة ما يعرف اآلن بالتوجيه المهني وكذلك كتاب فرانـك باسـونز                 ) السادس عشر   القرن  

 )Persons، F. 1980 (  تحت عنوان ) اختيار المهنة.( 
 

ويعتبر بارسونز األب الروحي لإلرشاد المهني، حيث اهتم بما يعانيه األفراد من اضطراب وإحبـاط لمـا                 

ثم أنشأ بارسونز مكتباً مهنياً في مدينة بوسطن        . لتي تالئم استعداداتهم وقدراتهم   يواجههم في اختيار المهن ا    

بهدف مساعدة األفراد على اختيار المهن التي تالئم ما لديهم من قدرات واسـتعدادات               ) 1908( بأمريكا  

ني ثـم   عقد أول مؤتمر للتوجيه المهني، وأصدرت أول مجلة للتوجيه المه          ) 1910( وفي عام   . وإمكانات

تال ذلك انتشار حركة التوجيه المهني في أمريكا، وعلية فقد أصبح التوجيه واإلرشاد يهتم بجمع المعلومات                

  ).43: 2004حسين، ( عن الفرد والمهنة من خالل استخدام المقاييس واالختبارات والمقابالت الشخصية 
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 :مرحلة التركيز على التوجيه التربوي .2

ر وأوائل القرن العشرين ذادت مشاكل التأخر الدراسي والضعف العقلي ممـا            في أواخر القرن التاسع عش    

أول اختبار  ) 1905(حظي بانتباه علماء النفس وجعلهم يتوافدون على دراستها، ففي فرنسا أنشأ ألفرد بينيه              

ذكاء في العالم، وتمت محاوالت لدراسة التأخر الدراسي والضعف العقلي، وبدا بعض الجهد فـي تعلـيم                 

  ).42: 1998زهران، (  الفئتين من األفراد نتوجيه وإرشاد هاتيو

ظهرت هذه المرحلة كامتداد للتوجيه المهني حيث وجهت الخدمات اإلرشادية إلى مجال التوجيه التربـوي               

والذي يهدف إلى مساعدة الطالب على اختيار نوع التعليم الذي يتسق مع ما لديهم من قدرات واستعدادات                 

 .ذلك مساعدتهم في التغلب على المشكالت التربوية التي تواجههم في المجال المدرسيوإمكانات وك

نشـاط  ( أول من وصف التوجيه التربوي في رسالته للدكتوراه بأنه ) .Truman،K  (1941ويعتبر كيلي 

ـ               ية، تربوي يهدف إلى مساعدة التالميذ على اختيار المقررات الدراسية وعلى التكيف مع المشكالت الدراس

  ).44 : 2004حسين، ) ( وتصنيف التالميذ في المدارس في ضوء قدراتهم واستعداداتهم
 

 :مرحلة التركيز على حركة القياس النفسي .3

ومـن  .   فمن العوامل التي ساعدت على نمو وتطور اإلرشاد النفسي هو تطور حركة القيـاس النفسـي               

إلى وجود وسيلة للكشف عن ضعاف العقـول فـي          العوامل التي أدت إلى نشأة القياس النفسي هي الحاجة          

ففي الثالثينيات بـدأت تظهـر      . القرن التاسع عشر، ولقد شهد هذا القرن اهتماماً واضحاً بالمتخلفين عقلياً          

اختبارات ومقاييس عديدة وزادت حركة القياس النفسي نشاطاً، وفي األربعينات ظهرت اختبارات ومقاييس             

من أوائل الذين أسهموا في هـذا المجـال، فأنشـأ فـي عـام                         ) سترونج  ( وكان  . خاصة لإلرشاد النفسي  

وبعد الحرب العالمية األولى ظهر العديد من االختبارات        . اختبار الميول المهنية للرجال والنساء     ) 1943( 

تحصـيل  والمقاييس وتأسست مؤسسات لالختبارات والمقاييس إلنشاء وإعداد اختبارات ومقاييس الذكاء وال          

 ).44: 1998زهران، ( والميول والتوافق، وإعداد األجهزة واالختبارات العملية 

أول مقياس لقياس الذكاء ثم اتسع مجال القياس بعد ذلك في دراسـة             ) بينيه(أعد   ) 1950(  وفي عام   

 .الذكاء والقدرات العقلية حيث ظهرت اختبارات الذكاء الجماعية بسبب الحرب العالمية األولى
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 :مرحلة التركيز على التوافق والصحة النفسية .4

 حيث تميزت هذه المرحلة بدراسة الجوانب المرضية في سلوك الفرد، واالهتمـام بالمرضـى النفسـيين                

ـ                 تواالهتمام بمشكالت التوافق النفسي، حيث بدأت هذه المفاهيم من مصحات اإلمـراض النفسـية واقترن

ة والعناية بالصحة النفسية، حيث شـغلت األمـراض النفسـية           بالدعوى على الوقاية من األمراض النفسي     

في تفسير األمراض النفسية أثـر  ) فرويد ( والعقلية اهتمام الناس، كما كان لنظرية التحليل النفسي على يد          

هام في اإلرشاد النفسي، وفي مجال التربية والمدرسة ظهرت مشـكالت سـوء التوافـق بـين التالميـذ                   

 النفسية، وهكذا أصبحت مهمة اإلرشاد مساعدة الناس على التوافق مع البيئـة أو              والمحافظة على صحتهم  

 .المجتمع، ثم تأثرت هذه المرحلة بمدارس علم النفس المختلفة
 

 أول عيادة نفسية في جامعة بنسلفانيا بأمريكا وبـدأت بعـالج            1968عام   ) Witmer،Lويتمر  ( ثم أنشا   

، وكذلك التوجيه المهني ثم زاد عدد العيادات النفسية، والتي كانت           حاالت التأخر الدراسي والضعف العقلي    

  ). 19 : 1988غرينسون،( تهتم بعالج مشكالت سوء التوافق في كل من المدرسة واألسرة 

                                                                               

 :مرحلة علم النفس اإلرشادي .5

تطور في بداية الثالثينيات من هذا القرن، وقد تأثر التطور بحركة الصحة النفسية ومدارس علم                لقد حدث   

النفس المختلفة، وعليه يمكن أخذ اإلرشاد يركز في الثالثينيات على المشكالت الشخصية للفرد، ويضـاف               

اإلرشـاد  ( في الشخصية واإلرشاد والعالج النفسي حيث وضع كتـاب          ) كارل روجرز   ( إلى ذلك جهود    

 كما وضع نظريته في اإلرشاد المتمركز حول الشخص التي مازالت تستخدم            1942عام  ) والعالج النفسي   

  )45: 2004حسين، . (حتى اآلن، ثم شهدت فترة الخمسينيات بداية ميالد علم جديد وهو اإلرشاد النفسي

 المؤتمر الذي عقدتـه لجنـة       ظهر مصطلح علم النفس اإلرشادي والمرشد النفسي في        ) 1951( وفي عام   

قبيل انعقاد المؤتمر السنوي للرابطة األمريكية، وقد تبع ذلك إنشاء قسم اإلرشاد            ) مينسوتا  ( متخصصة في   

صـدرت مجلـة اإلرشـاد       ) 1945( وفي عام   . النفسي في الجمعية النفسية األمريكية ومن ثم البريطانية       

 .ات علم النفس في الجامعاتالنفسي ثم دخل موضوع اإلرشاد النفسي ضمن مقرر

  )19 : 1988غرينسون،                                                                               ( 
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 :مرحلة التركيز على النمو النفسي .6

ومن العوامل التي ساهمت في تطور اإلرشاد النفسي علم نفس النمو حيث تم االهتمام فيه بدراسة األطفال                 

، وتال ذلك االهتمـام بخصـائص   )ستانلي هول ( ونموهم ومشكالتهم النفسية، ويرجع الفضل في ذلك إلى      

الطفل النفسية واالجتماعية والمعرفية مع ظهور العديد من النظريات التي تفسر مراحل نمو الطفل المختلفة               

  ).46: 2004حسين، ( نحو نظرية فوريد وأريكسون ونظرية هافجهرست 

 

 أن اإلرشاد النفسي قد نشأ نتيجة اللتقاء عدة تيارات مختلفة مثل التوجيه المهني والتربـوي                لباحثويرى ا 

والصحة النفسية وغيرها، وقد تطور وأصبح اآلن يقوم به أخصائيون متخصصون ومؤهلون علمياً ومهنياً              

 .وانتشرت مراكز التوجيه واإلرشاد في مختلف البلدان والمؤسسات المجتمعية

     

 :الحاجة إلى اإلرشاد النفسي: رابعاً

د العصر الحالي تغيرات سريعة متالحقة شملت مختلف جوانب حياة الفرد أسرياً وتربوياً واجتماعياً              هلقد ش 

 حيث تستوجب هذه التغيرات الحاجة إلى اإلرشاد النفسي واستخدامه فـي المؤسسـات              ،ومهنياً وتكنولوجياً 

إيضاح مجموعة من العوامل التي أكدت ضرورة وأهميـة الحاجـة إلـى              يكمن   ،االجتماعية بكافة أشكالها  

 :اإلرشاد النفسي في العصر الحالي وهي كالتالي

 

التغيرات الثقافية واالجتماعية والتقدم العلمي والتكنولوجي وما تبعه من حدوث تغيـرات فـي طبيعـة                * 

 .اد التالميذاألعمال والمهن، وزيادة أعداد السكان وما لحقها من زيادة في أعد

فالفرد يمر بفترات حرجة يكون فيها بحاجة ماسة للتوجيه واإلرشاد، ومنها عدم التوافق االجتماعي عنـدما              

ينتقل الفرد من البيت إلى المدرسة، أو عندما يترك المدرسة، أو عندما ينتقل من الحياة الفردية إلى الحيـاة                   

سرة، أو عندما ينتقل من الدراسة إلى العمـل أو مـن            الزوجية، أو في حالة الطالق أو موت أحد أفراد األ         

 .الطفولة إلى المراهقة وغيرها

إن فترات االنتقال هذه تخللها جرعات من الخوف والقلق واإلحباط، وتكون بحاجة ماسة إلى إرشاد حتـى                 

  ).19: 1996عبد المنعم، ( تمر فترة االنتقال ويخرج من الفرد أزمتة 
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و تغير القيم واالتجاهات وأنماط السلوك والنظام االقتصادي والمهني، وكذلك تطور           التقدم التكنولوجي نح  * 

التعليم ومفاهيمه وزيادة أعداد التالميذ واكتشاف المخترعات الجديدة؛ األمر الذي ترتب عليه فـي بعـض                

ـ              نوويـة   أن ظهـور األسـلحة ال      ااألحيان صراع بين ما نعتنقه من قيم وبين القيم الوافدة من الخارج، كم

 يسبب ذعراً وقلقاً شديداً لدى األفراد وعدم الشعور باألمن والطمأنينة؛ مما يجعل الفـرد يمـر                 ةوالكيميائي

  ).16: 1999عبد الهادي والعزة، ( بالعديد من المشكالت التي يحتاج فيها إلى التوجيه واإلرشاد النفسي 
 

ئله واستخدام الثورة المعرفية الصناعية فـي       التغير في مجال العمل حيث تغيرت أساليب اإلنتاج، ووسا        * 

مجال العمل وتسخيرها وتوظيفها في مجال اإلنتاج وقد ترتب على ذلك ظهور أنواع جديـدة مـن العمـل      

والمهن وزادت التخصصات في العمل، وظهرت مهن واختفت مهن أخرى، وجاءت الماكينـة الصـناعية               

ور القلق لدى العديد من األفراد خوفاً على فقـد فـرص            لتحل محل العامل؛ مما زاد من نسبة البطالة وظه        

العمل؛ مما اضطرهم لتغيير هذه المهن، وهنا يلعب التوجيه واإلرشاد المهنـي دوراً محوريـاً فـي هـذا                   

  ).51: 2004حسين، ( المجال، حيث توجيه الفرد نحو المهنة المناسبة 
 

 ومشكالت  ، ومشكالت تنظيم األسرة   ،الزواج ومشكالت   ،وكذلك مظاهر التغير األسري كمشكالت السكن     * 

مة فـي   هة للعمل كلها تحتاج تدخل التوجيه واإلرشاد للمسا       أج المر ور، والمشكالت الناتجة عن خ    الشيخوخة

  )19: 1996عبد المنعم، (  .حلها

ه في   حيث تطور التعليم في مناهجه وأهدافه وأساليبه وطرقه كثيراً عما كان علي            التغير في مجال التعليم   * 

الماضي، فقديماً كان يعتمد على الحفظ والتلقين، أما في العصر الحالي، فالطالـب هـو محـور العمليـة                   

التعليمية وأصبح يختار ما يتناسب مع ميوله وقدراته من المواد الدراسية، وأصبحت المدرسة لها دوٍر مهم                

ت التالميـذ النفسـية واالجتماعيـة    في تشكيل سلوكيات وقيم التالميذ وأصبحت مجاالًً خصباً إلشباع حاجا      

 .وتعليمهم المهارات المختلفة

 ومن مظاهر تطور العملية التعليمية كذلك إشراك األسرة في هذه العملية وعقد اجتماعات أولياء األمـور                

من أجل زيادة التعاون بين المدرسة و األسرة فضالً عن زيادة عدد التالميذ في المـدارس؛ فـزاد عـدد                    

فوقين دراسياً، وكذلك الطلبة المتأخرون دراسياً، وزاد التسرب المدرسي وظهور العديـد مـن              الطالب المت 

  ). 50: 2004حسين، ( المشكالت التربوية والسلوكية؛ مما يستوجب الحاجة الماسة للتوجيه واإلرشاد 
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 الشعب أن أبناء    خاصة في المجتمع الفلسطيني      النفسي إلرشادلويرى الباحث أن هناك ضرورة هامة       

عديد من النكبـات والصـدمات      ل ل تعرضال و  النفسية كثير من األزمات  ال  وما زالوا يعانون   الفلسطيني عانوا 

 مما نجم عنها تغيرات أسرية اجتماعية وثقافية واقتصـادية وتعليميـة             ؛اإلسرائيليالنفسية نتيجة لالحتالل    

 الدراسـة    واالنتظام في  المتابعة مة وعد الالمباالأوجدت   و ةتفكك األسر والتي أثرت بدورها على      ،وتربوية

 كما يرى الباحـث     .األصليةوالتغيير في القيم واالتجاهات السوية والسليمة وعدم االلتزام بالتقاليد والعادات           

 لتقـديم المسـاعدات والخـدمات       ؛أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق برنامج التوجيه واإلرشاد في المدارس         

 .المراحل العمرية مختلف يفاإلرشادية للطالب والطالبات 

 

  )1( شكل رقم 

 الحاجة إلى اإلرشاد النفسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الحاجة إلى اإلرشاد النفسي
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 مجال المدرسة
 

 مجال العمل

 

 مراحل النمو
 

المجال االجتماعي
 

 التكنولوجيا
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 :أهداف اإلرشاد النفسي: خامساً

 بهدف إجراء   الذاتية،  اإلرشاد عملية نفسية يستطيع الفرد من خاللها تحقيق مرحلة متقدمة من الكفاءة             

  .بنفسهتغيير ذاتي للفرد لمساعدة نفسه 

  أن اإلرشاد ال يهدف فقط إلى مساعدة الفرد على اتخاذ القرار الصحيح فقـط،                )katz ( ويرى كاتز 

 ذاتـه،   وبطريقة موضوعية سليمة لتـدعيم       الصحيح،   مساعدة الفرد على اتخاذ القرار       نه يهدف أيضاً  إبل  

له مـن    مع ما يستقب   يستطيع التكيف  للمسترشد حتى كما يهدف اإلرشاد إلى زيادة كفاءة توظيف المعلومات         

 .معلومات جديدة بهدف تقليل اعتماده على المسترشد

  توافقـاً  أكثـر  كي تكون    ؛كما أشار روجرز إلى أن هدف اإلرشاد األساسي هو البناء العريض للنفس           

 .المسترشد في الحياة على أسس واقعية معبرة،  ويجب أن يكون هدف اإلرشاد هو وتكيفاً

   )16: 2004، الخطيب (                                                                        

 الفرد، ويرى زهران أن الهدف العام الشامل لإلرشاد النفسي هو تحقيق الصحة النفسية وسعادة وهناء               

ن يساعده المرشـد    أ هو حل مشكالت المسترشد وذلك ب      اإلرشاد،  كما يضيف زهران أن أهم أهداف عملية        

 .تعليمه كيفية حل مشكالته مستقبالً وكذلك ،لذي يقترحها المسترشد بنفسهعلى إيجاد الحلول ا

   )269 :1998 زهران،  (                                                                         

ومن خالل ما تم استعراضه من اآلراء حول أهداف اإلرشاد النفسي من قبل العلماء يمكن اسـتخالص                 *

 :التاليةداف العامة لإلرشاد النفسي في النقاط األه

 : فهم وتقبل الذات.1

ال يمكن أن نحقق فهماً واضحاً للشخصية أو السلوك بوجه عام دون فهم الذات ويقصـد بالـذات جملـة                     

األفكار والمعتقدات واآلراء وكل ما يمت للفرد بصلة في مجال حياته، وتعتبر الذات محوراً أساسياً وهامـاً          

فهم شخصية الفرد وتفسير سلوكه، إذ إن الفرد منا يسلك بالطريقة التي تتفق مع مفهومه عـن ذاتـه،                   في  

وتتكون الذات نتيجة احتكاك الفرد وتفاعله مع البيئة االجتماعية المحيطة بـه، أي أنهـا تتكـون خـالل                   

 ذوات األفـراد    استجابات وردود فعل اآلخرين نحو الفرد أو من خالل مبدأ الثواب والعقـاب، وتختلـف              

باختالف السياق االجتماعي الذي يعيشون فيه، وما يتضمنه من متغيرات ممثله في أساليب المعاملة الوالدية               

الصدارة من اآلباء تجاه األبناء وباختالف المستوى االقتصادي واالجتماعي وباختالف الخبرات الحياتيـة             
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ن معرفة األفراد بذواتهم تأتي في صـور متباينـة          التي يمرون بها، وباختالف حجم األسرة، ومن ثم نجد أ         

فالبعض من األفراد يغالي في فهمه وإدراكه لذاته والبعض اآلخر قد يقلل من شأن ذاته ويحقر منها، وهذا                  

كله ينعكس سلباً على إدراكه لها، ومن هنا تسعى عملية التوجيه واإلرشاد إلى مساعدة الفرد على فهم ذاته                  

ها من خالل التعرف على ما لديه من قدرات واستعدادات وإمكانات، أي التعرف علـى               فهماً صحيحاً وتقبل  

النواحي اإليجابية في الشخصية وكذلك نقاط الضعف، وبذلك يهدف اإلرشاد النفسي إلى معاونة الفرد على               

 .إدراك ذاته بشيء من الموضوعية والحيادية؛ ليواجه بشجاعة ما لديه من نقاط الضعف

  )     52: 2004حسين،                                                                       (            

 :الذاتتحقيق . 2

إلي درجة مـن    به   ذاته والوصول    إلي تحقيق من أهم أهداف مهنة اإلرشاد النفسي هي الوصول مع العميل           

العميل علي تحقيق ذاته ووصوله إلي درجة        والمقصود بذلك هو مساعدة      ،اعنه اًيكون راضي لتحقيق الذات   

 .عنها اًمن تحقيق الذات تساعده من التكيف مع نفسه ويكون راضي
 

أن الفرد لديه دافع أساسي يوجه سلوكه وهو دافع تحقيق الذات نتيجة لوجود هذا              ) كارول روجرز   (ويقول  

تحليل نفسه وفهم استعداداته وإمكاناته أي      ن الفرد لديه استعداد دائم لتنمية فهم ذاته ومعرفة وفهم و          إالدافع ف 

 .  )34: 1994 زهران،(  مية بصيرة العميل وتقوميها وتوجيه ذاته ويتضمن ذلك تنهتغيير نفس
 

حيث يركز اإلرشاد النفسي على مساعدة المسترشد على تحقيق ذاته مهما كانت اإلمكانات الموجودة عنده،               

مسترشد على تحقيق ذاته يسعى دوماً إلى أن يكون لديه مفهـوم            وحتى يتمكن المرشد النفسي من مساعدة ال      

 .إيجابي وواقعي عن ذاته، وذلك من خالل رفع ثقته بنفسه؛ ليساعد في احترامها وفي الشعور باألهمية

  ) 24: 2004البنا،                                                                                     ( 
 

عتبر مفهوم الذات مفهوماً نسبياً يختلف باختالف األفراد، وإن االختالف بين األشخاص المحققين لذواتهم              وي

وغير المحققين لذواتهم هو اختالف في الدرجة وليس في النوع، وعليه فإن الهدف الرئيس لإلرشاد النفسي                

.                 غبة ودون إكراه أو رهبةبصورة عامة هو مساعدة الفرد على تحقيق ذاته في مختلف المجاالت عن ر

  )53: 2004حسين،                                                                                  ( 
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 :التوافقتحقيق . 3

اتـه الداخليـة    التوافق يعني قدرة الفرد على القيام بوظائفه النفسية المختلفة والتوفيق بـين دوافعـه ونزع              

ورغباته وبين متطلبات محيطه وبيئته، وهنا يبرز دور اإلرشاد في مساعدة الفرد في تحقيق التوافق النفسي                

واالجتماعي واألسري والمهني والتربوي، فالتعديل والتغيير يكون في البيئة، أو في البناء النفسي والسلوك،              

د بمساعدة المسترشد على تغييـر وتعـديل سـلوكياته؛          حتى يحدث التوافق بين الفرد وبيئته، ويقوم المرش       

لتتواءم مع متطلبات بيئته، أو تغيير وتعديل في شروط البيئة المحيطة لتتناسب مع األبنية المعرفيـة لـدى                  

  ).15: 2003السفاسفة، ( الفرد 

 

 : إشباع حاجات الفرد بما يتالءم ومتطلبات البيئة ومن هذه الحاجاتوكذلك يقصد بالتوافق

لتحقيق التوافق الشخصي ينبغي إشباع الحاجات الداخلية الفطرية والعضـوية          وذلك   :الشخصيةالحاجات  . أ

هوايات والميول والمناشط الحياتية المتعددة بما يحقق مطالـب         الوالفسيولوجية وإشباع الحاجات المكتسبة ك    

 .الناسن  عا يشعر الفرد بالسعادة والرضواألخالقية حتىالنمو الجسمية والعقلية 
 

 لتحقيق التوافق التربوي ينبغي مساعدة الفرد علي اختبار المواقف والخبرات التعليمة            :التربويةالحاجات  .ب

 . )16: 1996المنعم، عبد (الدراسي وتأخذ بيده إلي النجاح والتقدم ،التي تناسب قدراته وميوله واستعداداته
 

رين وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومساعدة العميل علي       آلخل بمعني تحقيق السعادة     :االجتماعيةالحاجات  .ج

 .التفاعل السليم مع أسرته ومجتمعهفهم المجتمع وقيمة ومعاييره ومساعدته في 

  )38 :2001الخطيب،  والزبادي                                                             ( 
 

يتطلب مساعدة العميل علي اختيار التي تناسب ميوله وقدراتـه                  لتحقيق التوافق المهني     :المهنيةالحاجات  .د

ومساعدته في اإلعداد لهذه المهنة وااللتحاق بها والنجاح في عمله بعد االلتحاق به والعمل علي مواجهـة                 

 . )20 :1991سمارة، (العمل المشكالت في 
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 :النفسيةتحقيق الصحة . 4

ج االنفعالي واالجتماعي وتوافق الفرد مع نفسه ومع العالم من حوله،           يشير مفهوم الصحة النفسية إلى النض     

والقدرة على تحمل مسؤوليات الحياة، ومواجهة ما يقابله من مشكالت، وتقبل الفرد لواقع حياته والشـعور                

  ).149: 2003المزيني والغلبان، ( بالرضا والسعادة 
 

 ويشـعر   الصحة النفسية حالة دائمـة نسـبياً  ن أأساس وذلك علي ،وهو هدف عام وشامل لإلرشاد النفسي   

 علي تحقيق ذاته واستغالل قدراته وإمكاناته إلي أقصي حـد           بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين ويكون قادراً      

 بحيث  ن شخصية متكاملة سوية ويكون سلوكه عادياً      ي علي مواجهة مطالب الحياة وتكو     ممكن ويكون قادراً  

 . )21 :1998 زهران، ( والجسم بصحة العقل يعيش في سالمة وسالم متمتعاً
 

ويرتبط مفهوم الصحة النفسية كهدف من أهداف اإلرشاد النفسي بمساعدة المسترشد فـي التعـرف علـى                 

أسباب المشكالت وأعراضها وإزالة األسباب واألعراض، والسبيل إلى تحقيق الصحة النفسية هـو تقبـل               

 اتجاهات إيجابية نحو الذات ونحو اآلخرين والقدرة على تحمـل           الذات والثقة بالنفس وتقبل الواقع وتكوين     

المسئولية والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين واالستمتاع بالحياة وتوسيع دائرة الميول واالتجاهات واالهتمامات            

ى وتنمية المهارات االجتماعية وتحقيق االتزان االنفعالي وإشباع الحاجات النفسية لدى الفرد مثل الحاجة إل             

 .االنتماء والتقدير االجتماعي وغيرها، والتغلب على العقبات التي تعوق إشباع الحاجات

              ) 55: 2004حسين،                                                                                  ( 

 :التربويةتحسين العلمية . 5

 أكثـر تسعي المؤسسة التربوية إلى تحقيق التوافق النفسي والشخصي والتربـوي للتالميـذ فهـي بـذلك                 

المؤسسات بحاجة إلى اإلرشاد والتوجيه لرعاية التالميذ وتوفير بيئة مناسبة للتكييف وتحقيق النجاح والتأقلم              

مساعدة التالميـذ فـي     إلى   فهي تهدف    ،ة المدرسية سواء كانت بيئة فيزيائية أو أكاديمية أو بشرية         مع البيئ 

عيق تقدمه العلمـي    تي لتجنب المشاكل والصعوبات التي      المجاالت المختلفة مع التركيز علي المجال التربو      

بوسائل مختلفة لتوفير الرضا     ولهذا ينبغي إثارة دافعية التلميذ وتشجيعه علي المدرسة          ،ونجاحه في المدرسة  

 وتلعـب بـرامج     ،والسعادة في المدرسة وتهيئة جو سليم للعملية التربوية وللعمل علي تطويرها وتحسينها           

 .)17: 1996المنعم، عبد ( التربوية  هاما في تحقيق األهداف اًاإلرشاد والتوجيه في المدرسة دور
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 : اإلرشاد على النحو التاليويمكن العمل على تحسين العملية التربوي من خالل 

إثارة الدافعية وتشجيع الرغبة في التحصيل، واستخدام الثواب والتعزيز، وجعل الخبرة التربوية التـي               -

 .يعيشها التلميذ كما ينبغي أن تكون من حيث الفائدة المرجوة

 

وي في ضوء   عمل حساب الفروق الفردية، وأهمية التعرف على المتفوقين ومساعدتهم على النمو الترب            -

 .قدراتهم
 

إعطاء كم مناسب من المعلومات األكاديمية والمهنية واالجتماعية، تفيد في معرفة التلميذ لذاته، وفـي                -

 .تحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية
 

توجيه التالميذ إلى طريقة المذاكرة والتحصيل السليم، بأفضل طريقة ممكنة، حتى يحققوا أبهر درجـة                -

  ).23: 2001الزبادي والخطيب، ( اح ممكنة من النج

 

 :مساعدة المسترشد على توجيه نموه وتنمية طاقاته. 6

فالتوجيه واإلرشاد النفسي يهدفان إلى مساعدة الفرد على توجيه نموه نحو المسارات الصحيحة، سواء عن               

يـدة للنمـو    طريق إزالة العقبات التي تقف في طريق النمو أم عن طريق المساعدة الكتشاف طرائـق جد               

واإلبداع، كما يسعى اإلرشاد النفسي لتوفير الفرص المناسبة للمسترشدين لتنمية طاقاتهم إلى أقصـى حـد                

ممكن؛ مما يحسن من فاعليتهم الشخصية، ويعلمهم كيفية التغلب على السلوكيات غير المقبولة مثل التدخين               

  ).24: 2003الزعبي، ( 

 :راراتمساعدة الفرد على اتخاذ وصنع الق .7

فهدف اإلرشاد النفسي هو مساعدة الفرد على اتخاذ قرار بصدد موضوع مهم بالنسبة له، ولكنه عاجز عن                 

اتخاذ القرار المناسب لنفسه وبنفسه لذلك الموضوع، لكن عمل المرشد النفسي هنا ال يقتصر على مساعدة                

يدة بالعميل، فقبل كل شيء يجب علـى        العميل في اتخاذ القرارات، وذلك ألن اتخاذ القرار أمر له عالقة أك           

العميل أن يعرف كيف ولماذا اتخذ هذا القرار لنفسه، ففي هذه الحالة يتعلم العميل أن يعطي التقديرات وأن                  

 .يخرج باستنتاجات تقريبية، خاصة عندما يعرف عن نفسه وقدراته وإمكانياته الشيء الكثير

  )25: 1985صالح،                                        (                                           
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 :زيادة مهارة المسترشد في التعامل مع المشكالت. 8

يعمل اإلرشاد على مساعدة المسترشد الذي يعاني من مشكالت تربوية، أو مهنية، أو اجتماعية، على زيادة                

، حتى يتمكن من تحقيق التوافق السـليم        مهاراته في مواجهة المواقف الضاغطة والمشكالت التي تعترضه       

  ).25: 2003الزعبي، ( مع نفسه ومع اآلخرين 

 

  )2( شكل رقم 

 أهداف اإلرشاد النفسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   أهداف اإلرشاد النفسي

 تحقيق التوافق توجيه نمو وطاقات المسترشد فهم وتقبل الذات

تحقيق الصحة النفسية تحقيق الذات تحسين العملية التربوية

مهارات التعامل مع المشكالتالمساعدة في اتخاذ القرارات
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 :مناهج اإلرشاد النفسي: سادساً

 :هناك ثالثة مناهج لتحقيق التوجيه واإلرشاد النفسي هي*

 :Developmentالمنهج اإلنمائي . 1

 إلى العاديين لتحقيق زيادة كفاءة الفرد الكفء وإلى تـدعيم الفـرد   التوجيه واإلرشاد تقدم أساساًإن خدمات  

المتوافق إلى أقصى حد ممكن، ويتضمن المنهج اإلنمائي اإلجراءات التي تؤدي إلى النمو السـوي السـليم            

ن النضج والصـحة    لدى األسوياء والعاديين، والوصول بهم خالل رحلة نموهم إلى أعلى مستوى ممكن م            

النفسية، ويتحقق ذلك عن طريق معرفة وفهم تقبل الذات ونمو مفهوم موجب للذات وتحديد أهداف سـليمة                 

 . وانفعالياً واجتماعياً وعقلياًللحياة، ومن خالل رعاية مظاهر نمو الشخصية جسمياً

  )21 : 2001 الزبادي والخطيب،                                                                      (
 

ويعتبر هذا المنهج عملية اإلرشاد عملية نمو، وتُقدم إلى األفراد العاديين بهـدف رعايـة نمـوهم السـليم                   

واالرتقاء بسلوكهم ورفع إمكاناتهم وقدراتهم واستعداداتهم وكفاءاتهم لتدعيم تـوافقهم النفسـي والصـحي              

 درجة ممكنة، وتؤهلهم في التغلب على الصراعات والمشكالت         واالجتماعي والتربوي والمهني إلى أقصى    

غير السوية التي تواجههم في حياتهم اليومية، ويفيد هذا المنهج في تخطيط بـرامج التوجيـه واإلرشـاد                  

المدرسي لألخذ بيد التالميذ والوصول بهم إلى التوافق في جميع جوانبهم الشخصية واالجتماعية والدراسية              

  ).36: 1996 عبد المنعم،( 

                                                                               
 

ومن الطبيعي أن يكون دور المعلم هاماً وأساسياً في هذا الصدد، والخبرات التي يستطيع أن يوفرها لطالبه                 

 ونظراً ألن النمو عملية ممتـدة فـإن   .في سياق العملية التعليمية بشكل تلقائي يمكن أن تأتي بأفضل النتائج      

المعلم يصبح أكثر المحيطين بالطالب قدرة على متابعة وتقييم اتجاهات النمو لديهم بحيث يدرك في فتـرة                 

مبكرة ما إن كان الطالب يمضي في االتجاه الطبيعي، أم يعاني من بعض المشكالت والصـعوبات؛ ممـا                  

  ).   25: 2004حسين، (  قبل المرشد النفسي ييسر عملية مواجهتها في الوقت المناسب من
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 :Preventiveالمنهج الوقائي . 2

يهدف هذا المنهج إلى تحصين األفراد من االضطرابات وعدم التوافق، وذلك بتوفير التوجيـه والرعايـة                

فهو . ةالالزمين، ويهتم هذا المنهج باألفراد األسوياء لوقايتهم من التعرض لالضرابات والمشكالت المختلف           

يعمل على اكتشاف حاالت سوء التكيف في مراحلها األولى ويوجهها وجهة سليمة كما يعمل علـى إزالـة                  

األسباب التي تؤدي إلى سوء التوافق أو االضطراب؛ لتجنب الفرد الوقوع في المشكالت، كذلك فهو يهـتم                 

  ).36 : 1996بد المنعم، ع( أيضاً باألفراد غير األسوياء، فيعمل على تقليل أو منع إزمان المرض 
 

 بالمرضـى ليقـيهم ضـد حـدوث المشـكالت           اهتمامـه يهتم المنهج الوقائي باألسوياء واألصحاء قبل       و

 : وللمنهج الوقائي مستويات ثالثة هي واالضطرابات واألمراض النفسية

ـ   : الوقاية األولية  • ى ال يقـع  محاولة منع حدوث المشكلة أو االضطراب أو المرضى، بإزالة األسباب حت

 . المحظور

ضطراب في مرحلتـه األولـى بقـدر        وتتضمن محاولة الكشف المبكر وتشخيص اال     : الوقاية الثانوية  •

 .للسيطرة عليه ومنع تطوره وتفاقمه ؛مكاناإل

 .وتتضمن محاولة تقليل أثر االضطراب أو منع إزمان المرض: الوقاية من الدرجة الثالثة •

  )21 :2001الزبادي والخطيب، (                                                                       
 

ومن الخدمات اإلرشادية التي تقدم لتحقيق أهداف المنهج الوقائي الخدمات التي تقـدمها مراكـز رعايـة                 

الجتماعيـة  الطفولة واألمومة أو تلك التي تقدمها وسائل اإلعالم والمتمثلة في التأكيد على القيم الدينيـة وا               

واالقتصادية أو خدمات تربوية تهتم بتحديد وتشخيص مشكالت التعلـيم المرتبطـة بالمدرسـة والمـنهج                

الدراسي ونظام االمتحانات والمشكالت السلوكية واالضطرابات االنفعالية والمشكالت االجتماعيـة لـدى            

  ).26 :2004حسين، ( الطالب 

 :ويقوم المنهج الوقائي على

 .ى الصحة النفسية لألفراد األسوياء العاديينالمحافظة عل* 

 .رعاية النمو النفسي السوي عند األفراد* 

 .العمل على تحقيق التوافق الزواجي واألسري والتربوي واالجتماعي والمهني* 



 )اإلطار النظري للدراسة : (الفصل الثاني

 32

القيام بالدراسات العلمية التي تتعلق بالتعرف على استعدادات وإمكانـات وميـول واتجاهـات األفـراد                * 

 .العاديين

التقويم المستمر لمستوى التوافق والتكيف عند األفراد من أجل الكشف المبكر عن أي اضطراب للعمـل                * 

  ).26 :2004البنا، ( على مواجهته قبل أن يصعب التغلب عليه 
 

 :عدة مجاالت للمنهج الوقائي ) 37: 1996( هذا وقد ذكر عبد المنعم

 . والعقلية والوظائف الحيوية للجسمويهتم بالصحة العامة الجسمية: المجال الحيوي -

ويهتم برعاية التوافق النفسي واالجتماعي والمهنـي واألسـري والتربـوي والميـول             : المجال النفسي  -

 .واالتجاهات، واالستعدادات والقدرات

ويهتم بالتقويم المستمر لمستوى تكيف الفرد، والكشف عن االضـطرابات والمشـكالت      : المجال التتبعي  -

 .اجه الفرد والتعامل معها في وقت مبكر قبل استفحالها وتأزمهاالتي تو
 

 :المنهج العالجي. 3

 المشكالت   هذه ، ويتضمن دور المنهج العالجي عالج     هناك بعض المشكالت يصعب التنبؤ بها فتحدث فعالً       

 .واالضطرابات واألمراض النفسية حتى العودة إلى حالة التوافق والصحة النفسية

العالجي بنظريات االضطراب والمرض النفسي وأسبابه وتشخيصه وطرق عالجه، وتـوفير           ويهتم المنهج   

 . )21 :2001 ،الزبادي والخطيب(   والعيادات والمستشفيات النفسيةالمرشدين والمعالجين والمراكز

ـ    ،والعالج في عملية اإلرشاد النفسي يعتمد على التشخيص الدقيق للمشكلة           أفضـل األسـاليب     ار ثـم اختي

والتشخيص الدقيق يعني عدم االقتصار على وصف المشكلة والتعـرف          . رشادية المالئمة للتعامل معها   اإل

.  وإنما يمتد لتقصي أسبابها وظروف نشأتها وتطورها كمشكلة نفسية         ،على أهم أعراضها ودرجة خطورتها    

دد في ضوئه األفـراد     رشادي المالئم ويتح  ق يمهد السبيل الختيار األسلوب اإل     هذا التشخيص المحدد والدقي   

 النفسي بصـور فرديـة أو جماعيـة             فقد يقدم اإلرشاد  . والجماعات التي سوف تقدم لهم الخدمة اإلرشادية      

  ).27: 2004حسين، (  إليها الحال يقدم لألسرة التي ينتميأو 

ب الحاجة   أنه على المرشد النفسي أن يكون على علم ومعرفة بهذه المناهج، واستخدامها حس             ويرى الباحث 

 .إليها؛ لكي يساعد األفراد على تحقيق الرضا والسعادة والتوافق النفسي والصحة النفسية
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 :مبادئ اإلرشاد النفسي: سابعاً

 : أن عملية التوجيه واإلرشاد على ثالثة مبادئ رئيسة هي )23: 2004( فقد ذكر الخطيب 
 

 :Here & Nowمبدأ هنا واآلن : المبدأ األول

مبدأ ما يحدث اآلن بالفعل في المكان الذي يتم فيه اإلرشاد، حيث يستطيع المسترشد ذكر ما                ويتضمن هذا ال  

حدث له، وسرد أفكاره وأحاسيسه، ومن ثم يقوم بالتعليق على نماذج سلوكياته ومشاعره واألسـباب التـي                

مسترشد إعطـاء   تدفعه للقلق والتوتر، وبذا يكون على المرشد تحويلها إلى صيغة الحاضر، حتى يستطيع ال             

رأيه فيها من جديد، وذلك فقط عندما يتوفر اإلقناع الكامل للمسترشد بمشكلته، ونظراً ألن المرشد مشارك                

فعلي وليس مستمعاً فقط، فال بد أن يلم بمشاعر وأحاسيس وتفاعالت المسترشد، ويكون قادراً على تقـديم                 

له، ووضع الحلول المناسبة لهـا باالتفـاق        صورة متكاملة للمسترشد على كيفية حدوث اضطراباته ومشاك       

 .معه، بل ال بد أن تنبع الحلول من ذات المسترشد كما يعلمها أو يفعلها
 

 :Transference) التحويل ( مبدأ االنتقال : المبدأ الثاني

د من  فقد يتضمن مبدأ االنتقال انتقال المسترش     ) هنا واآلن   ( ويرتبط هذا المبدأ من قريب أو من بعيد بمبدأ          

مجرد متحدث إلى مرحلة المشارك الفعلي في العملية اإلرشادية، بحيث ينقل الكيفيات التـي حـدثت لـه                  

بالفعل، وقد يتضمن أيضاً قدرة المرشد على نقل صورة المسترشد من الماضـي إلـى الحاضـر بجميـع                

رك ما حدث لـه أو      أبعادها، وليس لمجرد كونها ذكريات، هذا على اعتبار أن المسترشد ال يستطيع أن يد             

 . صدق مشاعره، والكيفيات التي تم من خاللها وصوله إلى هذه المرحلة
 

 :Confidenceمبدأ السرية : المبدأ الثالث

يعتبر مبدأ السرية مبدأ ثالثاً يكمل المبدأين السابقين في إنجاح عملية التوجيه واإلرشاد وتحقيق الهدف منها                

د المسترشد بحيث يساعده المرشد علـى االستبصـار بمشـكلته        وهو تخفيف درجة االضطراب النفسي عن     

واستكشاف الحل المناسب لها، لذا تعتبر السرية من المبادئ األساسية في عملية التوجيه واإلرشـاد نظـراً                 

لحساسية الموقف اإلرشادي الذي تمثل فيه السرية دعامة أساسية لتحقيق الهدف منها حيث يتم ذلـك بـين                  

 وفي إطار الثقة المتبادلة بحيث ال يتم اإلفصاح عما يدور بينهما إال بما يتم االتفاق عليه                 المرشد والمسترشد 
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فيما بينهما، والسرية في جوهرها من أهم أخالقيات المرشد التي يجب أن يتمتع بها، وإال فمن المتوقـع أن                   

 سوءاً بـدالً مـن النتـائج        تكون هناك نتائج سلبية للعملية اإلرشادية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع اإلرشادي           

اإليجابية التي من المتوقع الحصول عليها، والتي يسعى المرشد إلى تحقيقها على أكمل وجه وفـي إطـار                  

  ).24 :2004الخطيب، ( السرية الكاملة 
 

 :ثالثة مبادئ رئيسة لإلرشاد النفسي وهي كاآلتي) حسين(هذا وقد ذكر 

 :التعاون بين المرشد والمسترشد. 1

لية اإلرشادية ليست عملية قسرية وال هي عملية ذات اتجاه واحد، ومن هنا ال يمكن أن تتحقق هـذه                   فالعم

العملية وتؤتي ثمارها إال عن طريق إيجاد التعاون بين المرشد والعميل، وهذا يحدث إذا تقبل كـل منهمـا                   

 .اآلخر دون قيد أو شرط وصوالً إلى حل مشكلة المسترشد
 

 :لشخصي للفرداالهتمام بالنمو ا. 2

إن لكل مرحلة من مراحل النمو مطالب ومهام خاصة بها فإذا استطاع الفرد القيام بهذه المهام خير قيـام،                   

واستطاع إشباع هذه المطالب، فإن نموه يكون سليماً وإذا فشل في ذلك يكـون عرضـة لسـوء التوافـق                    

 .ت الفرد ومساعدته على حلهافاإلرشاد أوالً وقبل كل شيء يركز على مشكال. والمشكالت النفسية
 

 .االعتماد على العمليات السلوكية الفردية. 3

فينبغي على العملية اإلرشادية أن تراعي الفروق الفردية بين العمالء حيث إن هؤالء العمالء يختلفون عن                

المشكالت بعضهم البعض في مختلف جوانب الشخصية جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً، كما يختلفون في              

التي تواجه كالً منهم، ومن ثم ينبغي على المرشد النفسي أن يضع في االعتبار كل هذه الفروق والنظر إلى                   

  ).29: 2004حسين، ( كل فرد على أنه شخص فريد في خصائصه 
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 :مسلمات اإلرشاد النفسي: ثامناً

 : فيما يلييقوم اإلرشاد النفسي على مجموعة من المسلمات ويمكن إبرازها

 :وحدة اإلنسان. 1

بمعنى أن اإلنسان انتظام دينامي أو وحدة كلية متماسكة، وإن كانت تحتوي على أجزاء فرعيـة إال أنهـا                   

تعمل في إطار الكل الذي تنتمي إليه، فسلوك الفرد سواء كان عقلياً أو انفعالياً أو حركياً أو اجتماعياً يصدر                   

ل إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسـد بالسـهر والحمـى، وإذا    عن الفرد ككل، فاإلنسان كل متكام  

غضب أو فرح انعكس ذلك على سلوكه كلية ومن هنا يستوجب على المرشد النفسي دراسة الشخصية ككل                 

 .دينامي
 

 :السلوك الخارجي للفرد. 2

 على مضـامين    فهو يعبر عن مضامين داخلية بمعنى أن كل مظاهر السلوك الخارجي ما هي إال عالمات              

داخلية شأنها شأن الدخان الذي يشير إلى وجود النار وحركة المروحة التي تـدل علـى سـريان التيـار                    

الكهربائي، فمن العبث التركيز على السلوك الخارجي فقط، بل على المرشـد أن يغـوص فـي أعمـاق                   

ورغبات شـعورية وال  الشخصية سعياً وراء العوامل التي تكمن وراء هذا السلوك الظاهري من صراعات    

  ).29: 2001الزبادي والخطيب، ( شعورية 

 :تفرد اإلنسان .3

فكل فرد منا يختلف عن اآلخر، فال يوجد فردان متشابهان تماماً، بل يوجد العديد من جوانـب الشخصـية                   

لفرد قد ال   الجسمية والعقلية واالنفعالية؛ ولذلك فإن األساليب اإلرشادية تختلف باختالف األفراد، فما يصلح             

يصلح لفرد آخر، فإذا مر مجموعة من األفراد بمجموعة من الظروف الضاغطة، فحتمـاً يختلفـون فـي                  

سلوكهم تجاه هذه الظروف، وعلى المرشد الماهر أن يختار لكل فرد األسلوب األمثل للمساعدة فكل فرد له                  

  ). 30 : 2004حسين،( أسلوبه الخاص الذي يتبعه في الواقف المختلفة 

 :ثبات السلوك اإلنساني ومرونته .4

 وهذا يعني أن سلوك الفرد في الماضي يشبه إلى حد ما سلوكه في الحاضر ما لم تطرأ ظروف مختلفـة،                    

وبذلك يمكن للمرشد التنبؤ بسلوك المرشد في الوقت الحالي من خالل معرفته بسلوك في الماضي، ولكـن                 

 .بات نسبي بمعنى قابليته للتغيير والتعديلهذا الثبات ال يعني الثبات المطلق، بل هو ث



 )اإلطار النظري للدراسة : (الفصل الثاني

 36

 :السلوك اإلنساني فردي وجماعي. 5

يتأثر سلوك الفرد بفرديته، أي يتأثر بما عنده من سمات جسمية وعقلية واجتماعية وانفعالية، وكذلك يتـأثر          

عملية اإلرشادية  سلوكه بالجماعة ومعاييرها وقيمها؛ لذا على المرشد النفسي أن يأخذ بعين االعتبار أثناء ال             

 .شخصية الفرد من جهة، ومعايير الجماعة واألدوار االجتماعية واالتجاهات السائدة والقيم من جهة أخرى

  ) 18: 2004البنا،                                                                                   ( 
 

 :إلرشاداستعداد الفرد ل. 6

لية اإلرشاد النفسي هو تقبل الفرد واستعداده بنفسه لعملية اإلرشاد النفسي، وهذا مبنـي              إن أساس نجاح عم   

على وجود حاجة أساسية لإلرشاد، واستبصار الفرد بحالته وحاجته لإلرشاد؛ لذلك يلعب المظهر الشخصي              

األول، فالفرد ال   دوراً هاماً في ذلك خاصة في االنطباع األول الذي يكونه المسترشد عن المرشد في اللقاء                

بد أن يكون مستعداً لإلرشاد ويشعر بالحاجة إليه ويقبل عليه ويثق في عملية اإلرشاد ويتوقـع االسـتفادة                  

  ).49: 2003الزعبي، ( منها، حتى تحدث االستفادة فعالً ويتحقق الهدف 
 

 :حق الفرد في التوجيه واإلرشاد.7

 إليها أن تساعده في حل مشاكله إن كان عاجزاً عن حلهـا  إن حق الفرد على الجماعة أو الدولة التي ينتمي        

بنفسه، وتقدم له الخدمات اإلرشادية باعتبار أن هذه الخدمات هي حق له؛ لكي يصبح عضواً سليما في تلك                  

 ).21: 1996عبد المنعم، ( الجماعة أو في تلك الدولة 
 

 : تقرير مصيره بنفسهيحق الفرد ف. 8

اتخاذ القرارات المتعلقة به، دون أن يجبر عليها إجباراً، ومن هنا ينبغي علـى              فيحق للفرد تقرير مصيره و    

المرشد النفسي االبتعاد عن النصائح والحلول الجاهزة، فاإلرشاد النفسي ليس أوامر ومـواعظ وتعليمـات               

 اإلفصاح  وعليه ترك العميل يتخذ قراراته بنفسه، وما عليه إال تهيئة الجو المناسب أمام العميل حتى يمكنه               

  ).43: 2003السفاسفة، ( عما لديه من رغبات ومخاوف وغيرها 
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 :تقبل المسترشد. 9

بمعنى تقبل المرشد للمسترشد على ما هو عليه بدون قيد أو شرط، ويستمع إليه ويفتح له قلبـه ويشـعره                    

وك المسترشـد الشـاذ،     وال يقصد هنا بالتقبل هو تقبل المرشد لسل       . باآلمن والطمأنينة ليعود إليه مرة ثانية     

 .ولكن عليه أن يساعده في تغيير هذا السلوك وإال اعتبره العميل تشجيعاً على ممارسته السلوك غير السوي

  )31: 2004حسين،                                                                                 ( 
 

 :استمرارية عملية اإلرشاد. 10

شاد عملية مستمرة متتابعة من الطفولة إلى الكهولة ومن المهد إلى اللحد، ففي الطفولة يقوم بها                فعملية اإلر 

وفي المدرسة يقوم بها المرشد أو المدرس، وعلى المرشد متابعة          . الوالدان حين يهرع إليهما الولد بمشكالته     

مة مستمرة منظمـة تقـدم      ما يقدمه من خدمات إرشادية؛ ألن اإلرشاد ليس مجرد وصفة طبية، ولكنه خد            

  ).19: 2004البنا، ( لألفراد 
 

 :الدين ركن أساسي في عملية اإلرشاد النفسي. 11

تعتبر المعتقدات الدينة لكل من المرشد والمسترشد مهمة جداً؛ ألنها تعتبر ضوابط ومعايير الحكـم علـى                 

طي اإلنسان الذي يقـوم بواجباتـه       فالدين يع . السلوك، وتؤثر في العالقة اإلرشادية بين المرشد والمسترشد       

ويجمع المرشدون والمعالجون النفسيون على اختالف أديانهم       .الدينية األمن النفسي والطمأنينة وراحة البال     

 . على أن اإلرشاد والعالج النفسي يقوم على أسس ومفاهيم ومبادئ وأساليب دينية وروحية

  )22 : 1996عبد المنعم،                               (                                                
 

 :أسس اإلرشاد النفسي: تاسعاً

التوجيه واإلرشاد في أساسه على مساعدة الفرد ليساعد نفسه بنفسه على تحقيق ذاتها، وبرغبـة منـه                 يقوم  

ـ               ر مـن مشـاكلهم     دون إكراه، ولما كان الهدف األساسي لإلرشاد هو مساعدة األفراد في التغلب على كثي

الحالية والمستقبلية، نتيجة للتغيرات السريعة والمتالحقة في كافة مظاهر الحياة المعاصرة؛ ممـا أدى إلـى             

 الضرورة الملحة لمالحقـة مظـاهر القلـق         – بال جدال    – ظهرت   دزيادة حاالت سوء التوافق النفسي، فق     
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 كافة ميادين العمل االقتصـادية واالجتماعيـة        والتوتر النفسي، بالدعوة إلى االستعانة باإلرشاد النفسي في       

 . والتربوية والمهنية للفرد

ولكي تحقق عملية التوجيه واإلرشاد هدفها األساسي على نحو أفضل، فال بد لنا من التعرف إلى األسـس                  

  ).18 :2004الخطيب، ( العملية التي تقوم عليها التوجيه واإلرشاد النفسي 

 : التي يقوم عليها اإلرشاد النفسي كاآلتيويمكن توضيح األسس الرئيسة
 

 -:األسس الفلسفية: أوالً

 :الطبيعة اإلنسانية .1

إن مفهوم المرشد عن طبيعة اإلنسان، يعتبر أحد األسس الفلسفية التي يقوم عليها عملهم؛ ألنه يرى نفسـه                  

  ).11: 2004البنا، ( ويرى مسترشده في ضوء هذا المفهوم 

رشاد النفسي النظر إلى اإلنسان وتفسيرها، وقد جاءت تفسـيراتها متباينـة تبعـاً              وقد حاولت نظريات اإل   

فالبعض يرى أن اإلنسان خير     . الختالف ُأطُِرها النظرية، ومن ثم اختلفت ممارستها لعملية اإلرشاد النفسي         

ـ           د بطبيعته وأن المجتمع الذي يحيا فيه هو المسئول عن انحرافه واضطراب سلوكه كمـا هـو الحـال عن

أصحاب المدرسة اإلنسانية، وأن اإلنسان حر في اختيار سلوكه وأنه المسئول عنه يمكنه أن يحدد أهدافـه                 

ويعمل على تحقيقها، ويرى البعض أن اإلنسان تتحكم فيه غرائزه وأن الغرائز أياً كان نوعهـا جنسـية أو               

أصحاب مدرسة التحليل النفسي،    عدوانية تعد هي المحرك األساسي لسلوك الفرد، وهذا ما كان سائداً لدى             

في حين ذهب أصحاب المدرسة السلوكية إلى أن سلوك اإلنسان ما هو إال مثيـر واسـتجابة وأن سـلوكه           

مكتسب من خالل عملية التعلم، ثم ظهرت السلوكية الجديدة التي تؤكد على تعديل السلوك ودور المعارف                

هم المرشد لطبيعة العميل تساعده كثيـراً علـى فهـم           في نشأة االضطرابات النفسية، ومما ال شك فيه أن ف         

  ).34: 2004حسين، ( شخصيته وتحديد مشكلته ومساعدته على إيجاد الحلول المالئمة لها 

 

 :الكينونة والصيرورة. 2

وكل الكائنات الموجودة فعالً أو المحتمل وجودها ماديـة         . فالكينونة هي أي ما يوجد أو ما يمكن أن يوجد         

والصـيرورة تتضـمن التغيـر، والكينونـة        . حية بسيطة أو معقدة تدخل في إطار الكينونـة        كانت أو رو  
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فمثالً الطفل الصغير ينمـو     . والصيرورة متكامالن وبينهما تغير يبقى على الكينونة ويؤدي إلى الصيرورة         

  ).64 :1998زهران، ( ويصير راشداَ كبيراً، أي أن الذي كان طفالً وصار راشداً ما زال نفس الشخص 

 

وهناك أمور في الشخص تبقى كما هي بينما تتغير فيه أشياء أخرى، ومعنى ذلك أن ما يسمى جديداً جـاء                    

من قديم كائن وال يمكن أن يأتي من ال شيء؛ ألنه ال يمكن إيجاد شيء من ال شـيء، ومفهـوم التغيـر                       

ر للشخص ككائن يتغير رغم بقائه      والصيرورة قائم وإننا نعيش في عالم دائم التغيير، واإلرشاد النفسي ينظ          

  ).35: 2004حسين، ( نفس الشخص 
 

 :الجماليات. 3

وهي أساس من األسس الفلسفية لإلرشاد النفسي، وينظر إلى تقدير الجمال وتذوقه كعامل هام في مسـاعدة                 

دالً مـن أن    المسترشد في توافقه العام مع الحياة، فينظر إلى الحياة نظرة جمالية تشعره بالرضا والسعادة ب              

  ).28: 1996عبد المنعم، ( تخيم عليه النظرة التشاؤمية التي تكبله بالهموم واإلحباط 
 

 :المنطق. 4

 والمنطق  طالمنطق هو فرع من فروع الفلسفة حيث يدرس قواعد التفكير الصحيح، مثل االستقراء واالستنبا             

اعده األساسية، إذ إن كثيراً من المناقشات       الرياضي، وتحتاج عملية اإلرشاد النفسي إلى دراسة المنطق وقو        

وهناك من أساليب اإلرشاد النفسي المختصر أسـلوب        . في المقابالت اإلرشادية تحتاج إلى التفكير المنطقي      

اإلقناع المنطقي الذي يقوم على تحديد أساليب السلوك المضطرب من أفكار ومعتقـدات غيـر المنطقيـة                 

  ).65: 1998زهران، ( عادة العميل إلى التفكير المنطقي والتخلص منها باإلقناع المنطق وإ
 

 :حرية اإلنسان. 5

وهذا يعني كما ذهب أصحاب المدرسة اإلنسانية إلى أن اإلنسان حر في اتخاذ القرارات المرتبطة بـأمور                 

 حياته، وأنه لكي يشعر بوجوده فال بد له من أن يبحث عن معنى لحياته، فاإلنسان إذا وجد معنـى وهـدفاً                    

وعندما ال تكون للحياة معنى في نظر الشـخص عندئـذ           . لحياته، فإن ذلك يضفي على حياته أهمية وداللة       

ويشعر باالغتراب، ومفهوم حرية اإلنسان ضد مفهوم الحتمية        ) الالمباالة اليائسة   ( يشعر بالفراغ الوجودي    
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 مجال للصدفة أو العشوائية في دراسة       النفسية التي نادت بها السلوكية والتحليل النفسي، والذي يعني أنه ال          

سلوك الفرد وتفسيره فكل علة معلول ومن ثم فكل سلوك وراءه دوافع أيـاً كـان نوعهـا شـعورية أو ال          

  ).35: 2004حسين، ( شعورية 
 

 -:األسس النفسية: ثانياً

 :الفروق الفردية. 1

عقلية واالنفعالية واالجتماعية، فلكل فرد     يختلف األفراد كماً وكيفاً في جوانب الشخصية جميعها الجسمية وال         

شخصية مستقلة ينفرد بها عن اآلخرين نتيجة العوامل الوراثية والعوامل البيئية؛ لذلك ال بد مـن مراعـاة                  

مبدأ الفروق الفردية أثناء ممارسة اإلرشاد، إذ إن المشكلة الواحدة التي يعاني منها عدد مـن األشـخاص                  

ن طرق عالجها تختلف من شخص آلخر، وهذا يعود إلـى طبيعـة الفـروق               تكون لها أسباب مختلفة، وإ    

  ).51: 2003الزغبي، ( الفردية القائمة بينهم 

ل شخصية فرد وتهدم شخصية فرد آخر، وفي المدرسة فاألفراد العاديون           فقد تحدث كارثة في األسرة فتصق     

اولون متابعته دون جدوى؛ ولذلك تتعدد      يتابعون المدرس والمتفوقون يستسهلون ما يقوله، وان المتخلفين يح        

 .        طرق اإلرشاد النفسي وال يوجد طريقة واحدة تناسب كل المسترشدين لما بينهم من فروق فردية

  )13: 2004البنا،                                                                                    ( 

 :الفروق بين الجنسين. 2

قد خلق اهللا سبحانه وتعالى الجنسين وبينهما فروق فسيولوجية وجسمية واجتماعيـة وعقليـة وانفعاليـة،                ل

والتنشئة االجتماعية تلعب دوراً هاماً في إبراز الفروق بين الجنسين وخاصة في عالم المهنة، وكذلك فـإن                 

قد ال ينطبـق علـى اإلنـاث،        عملية اإلرشاد النفسي ليست واحدة لكال الجنسين، وما ينطبق على الذكور            

 الزواجي  دفالفروق بين الجنسين لها أهميتها وخاصة في مجال اإلرشاد المهني، واإلرشاد األسري واإلرشا            

  ).34: 2001الزبادي والخطيب، ( 
 

 :مطالب النمو. 3

 وهذه األشياء يجـب أن يتعلمهـا      . يتطلب النمو النفسي السوي في كل مرحلة من مراحل نموه عدة أشياء           

 . الفرد؛ لكي يصبح سعيداً وناجحاً في حياته، إنها مطالب النمو التي تظهر في مراحله المتتابعة
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وتوضح مطالب النمو المستويات الضرورية التي تحدد كل خطوات نمو الفرد، وتصلح مطالب النمو فـي                

ـ             توى نضـجه وتطـور     توجيه العملية اإلرشادية وتبين مدى تحقيق الفرد لذاته وإشباعه لحاجاته وفقاً لمس

  ).69: 1998زهران، (خبراته التي تتناسب مع مرحلة النمو ويؤدي تحقيق تلك المطالب إلى سعادة الفرد 
 

كما في  ( وآثار الثقافة القائمة    ) كما في تعلم المشي   ( وتنتج مطالب النمو من تفاعل مظاهر النمو العضوي         

  ).13: 2004البنا، ) (  المهنة كما في اختيار( ومستوى طموح الفرد ) تعلم القراءة 
 

 :بعضاً من مطالب النمو في مرحلة الطفولة والمراهقة والرشد كاآلتي) حسين(وقد ذكر 

 :مطالب النمو في مرحلة الطفولة. أ

ن، وتتمثل في تعلم المشي، وتعلم األكل والكالم، وتعلم ضبط سلوك اإلخراج، وتعلم الفروق بـين الجنسـي                

، وتعلم التمييز بين الصواب والخطأ أو الخير والشر         )القراءة والكتابة والحساب  ( سية  تعلم المهارات األسا  و

 .وتكوين الضمير، وتعلم الدور الجنسي وتكوين مفهوم عن الذات
 

 :مطالب النمو في مرحلة المراهقة. ب

دور الجنسـي،   التي تحدث له نتيجة لنموه الجسمي، وتقبل الجسم، وتقبل ال          تد للتغيرا وتتمثل في تقبل الفر   

 .وتكوين عالقات ناجحة مع أفراد الجنسين، وتقبل المسئولية، واختيار المهنة واالستعداد لها
 

 :مطالب النمو في مرحلة الرشد. ج

 وتحقيق التوافق المهنـي،     وتربية األطفال، وممارسة المهنة   نحو اختيار الزوج أو الزوجة وتكوين األسرة،        

جتمـاعي  اال هذه المطالب نتيجة للنمو الجسمي العضوي والنفسـي و         نشأ، وت وتحمل المسئولية االجتماعية  

 . )37 : 2004حسين، (  في إطار البيئة التي يعيش فيها للفرد
 

 -:األسس االجتماعية: ثالثاً

 :االهتمام بالفرد كعضو في جماعة. أ

اإلرشاد الجماعي علـى    يعيش الفرد في جماعة؛ ألنه كائن اجتماعي منذ اللحظة األولى لوالدته، ولذا يقوم              

أساس دراسة ديناميات الجماعة وعملية التفاعل االجتماعي وعمليات المسايرة والمغايرة في السلوك، هناك             
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، أحدهما توجيه الجماعة إلى الفرد، واآلخر داخل الفـرد نفسـه، وكالهمـا              ينوعان من الضبط االجتماع   

ويتأثر الفرد بالثقافة االجتماعية التـي ينتمـي   . تزام بهايدفعان الفرد دفعاً إلى مسايرة معايير الجماعة واالل       

لها، بما فيها من عادات، وتقاليد، وعرف وأخالقيات كما يتأثر بالسلوك االجتماعي للفرد بالجماعات التـي                

 .التي تحدد مستويات طموحه وإطاره المرجعي للسلوك) الجماعة المرجعية ( ينتمي إليها 

ف اإلرشاد النفسي وهو تحقيق الذات والتوافق والصحة النفسية يتضمن شـعور            وهكذا نجد أنه بالنسبة لهد    

أي أن المرشد وهو يتعامل مع المسترشد يضع في حسابه          . الفرد بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين من حوله       

  ). 16: 2004البنا، ( أنه دائماً عضو في جماعة ويعيش في مجال اجتماعي 
 

 :لمجتمعاالستفادة من كل مصادر ا. 2

فالمسئولون عن برامج التوجيه واإلرشاد يستفيدون من المساعدات الممكنة من سائر المؤسسات االجتماعية             

نحو المؤسسات الدينية، والخدمات االجتماعية، ومؤسسات التأهيل المهني، ومؤسسات رعايـة المعـاقين             

 قدرتها علـى تقـديم الخـدمات        وتعتبر المدرسة من أكثر المؤسسات االجتماعية أهمية من حيث        . وغيرها

 –اإلرشادية ألكبر عدد من أطفال المجتمع وشبابه سواء عن طريق المرشدين أو عن طريـق المدرسـين                  

  ).71: 1998زهران، ( المرشدين 
 

 -:األسس التربوية: رابعاً

رشـاد يهـتم    االهتمام بالتلميذ كعضو في جماعة، وكذلك كفرد تقدم له الخدمات اإلرشادية الفردية، فاإل            . 1

بالفرد باعتباره كائناً اجتماعياً يعيش مع جماعات مختلفة كاألسرة والجيران واألصدقاء والمجتمع، فالتفاعل             

 .بين الفرد والمجتمع يعتبر محوراً أساسياً في عملية اإلرشاد النفسي

 لألطفـال         تعتبر المدرسة أكثر المجاالت االجتماعية أهمية من حيث قـدرتها علـى تقـديم المسـاعدة         . 2

أو المراهقين أو الشباب، فهي مجاٌل خصب يعبر فيه الطالب عن أفكارهم ومشاعرهم ورغباتهم من خالل                

 .ممارسة األنشطة المختلفة داخل وخارج المدرسة

مشاركة اآلباء وقادة المجتمع في عملية اإلرشاد النفسي، بحيث تؤدي هذه المشاركة إلى تدعيم التعاون               . 3

درسة باعتبارها المسئولة عن التربية الرسمية للفرد وبين المؤسسات االجتماعية األخرى القائمة في             بين الم 

  ).  38: 2004حسين، ( المجتمع 
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 -:األسس العصبية والفسيولوجية: خامساً

اإلنسان وحدة واحدة من جسم ونفس معاً، فالجسم يتكون من عدد من األجهزة الحيوية منها الجهاز الدوري                 

وإذا اختلت  . لعصبي والتنفسي والهضمي والغدي، وجميعها يقوم بوظائف حيوية ضرورية لحياة اإلنسان          وا

وظائف أحد هذه األجهزة فإنها تؤثر على الجسم، وينعكس تأثيرها السلبي كذلك على النفس، أي أن الحلـة                  

اإلنسان، وقد يؤدي إلى    النفسية تتأثر بالحالة الجسمية والعكس صحيح، فالمرض الجسمي يؤثر على نفسية            

العديد من االضطرابات النفسية، وبالمقابل إذا أصيب الفرد باضطرابات نفسية عصبية فإنها تؤثر على أداء               

  ).31: 1996عبد المنعم، ( بعض وظائف الجسم 
 

وهكذا يحتاج المرشد النفسي إلى دراسة ومعرفة األسس العصبية الفسيولوجية حتى يتمكن مـن مسـاعدة                

ه، فال بد أن يعرف شيئاً عن الجسم من حيث التكوين الوظيفي وعالقته بالسـلوك، باإلضـافة إلـى                   عمالئ

حاجته للتفريق بين االضطرابات العادية واالضطرابات الهسـتيرية واالضـطرابات النفسـية الجسـمية              

 . )18: 2004البنا، ( واالضطرابات العضوية 
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 :مجاالت اإلرشاد النفسي: عاشراً

لقد اتسع استخدام اإلرشاد النفسي حتى شمل مختلف أوجه حياة الفرد وجميع مراحلـه النمائيـة، ويمكـن                  

 -:تصنيف مجاالت اإلرشاد النفسي في ثالثة أنواع هي

مجاالت اإلرشاد حسب مجال الدراسة وتشمل اإلرشاد التربوي والمهني واألسري والزواجي واإلرشاد            . 1

 .الديني

 . من المنظور النمائي، ويتضمن إرشاد األطفال وإرشاد المراهقين وإرشاد الكبارمجاالت اإلرشاد. 2

 .مجاالت اإلرشاد للفئات الخاصة، وتشمل إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وإرشاد الجانحين والسجناء. 3

  )112: 2004حسين، (
 

 :اإلرشاد التربوي: أوالً

ا لديه من قدرات واسـتعدادات مـن ناحيـة والفـرص           وهو تلك العملية التي تهتم بالتوفيق بين الطالب بم        

التعليمية المختلفة من ناحية أخرى، ويتضمن اإلرشاد التربوي تقديم خدمات إرشادية عبر برامج تعليميـة               

وإرشادية إلى الطالب، لمساعدتهم على اختيار نوع الدراسة المناسبة لقدراتهم واسـتعداداتهم واالسـتمرار              

  ).377: 1994زهران، ( الت التي تعترضهم بغية تحقيق التوافق الدراسي فيها والتغلب على المشك
 

 :دواعي الحاجة لإلرشاد التربوي

 :هناك مجموعة من المتغيرات تستدعي الحاجة لإلرشاد في المجال التربوي ومنها 

 .فشل التالميذ في القدرة على التوافق مع البيئة المدرسية .1

 .يمر بها الطالب نحو االنتقال من مرحلة تعليمية ألخرىالفترات االنتقالية الحرجة التي  .2

 .وجود صعوبة في المناهج الدراسية أحياناً .3

 .سوء عالقة التالميذ بزمالئه ومعلميه واإلدارة المدرسية .4

  ).116: 2004حسين، ( وجود مجموعة من المشكالت التربوية التي يعاني منها الطالب  .5
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 : النفسيا اإلرشاد المشكالت التربوية التي يتناوله

 ولعل أهمها المشكالت التربوية     ، في المدرسة  النفسيهناك الكثير من المشكالت التي يتناولها المرشد        

  :اآلتيالمتمثلة في 
 

 :  مشكالت المتفوقين

 ). 532:  2002،  وآخرون نيحواش(  وهم الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة،  وخدمات إرشادية متميزة

 وأصحاب المواهب الخاصة،  وهم يتميـزون بارتفـاع           ودراسياً ة من المتفوقين عقلياً   أيضا هذه الفئ  و

نسبة الذكاء واالبتكار ومستوى التحصيل،  ويحتاجون إلى رعاية خاصة وخدمات إرشادية خاصة بحكـم               

  ). 378: 1998زهران، (مواهبهم تفوقهم،  وهؤالء قد يعملون بتضييع 
 

 :  مشكلة الضعف العقلي

د نسبة من التالميذ تقـل  مدارس االبتدائية،  حيث توج   الكلة الضعف العقلي بصفة خاصة في       تظهر مش 

،  البلهـاء     وانفعاليـاً   ويكونون غير متوافقين اجتماعياً    ،  ويكون تحصيلهم ضعيفاً     )70( هم عن   ائنسبة ذك 

  ). 378:  1998زهران،  ( ن ووالمعتوه
 

 :  مشكلة التأخر الدراسي

  عاماً  دراسياً ل،  وانخفاض نسبة التحصيل دون المستوى العادي،  قد يكون تأخراً           ويتضمن ضعف التحصي  

 .)243: 1994 الزعبي،  (معينة  في مواد في كل المواد،  أو خاصاً
 

 :  مشكلة اختيار نوع الدراسة والتخصص

ـ    تنقصهم معلوما  ن، وهناك م  الم يدرسو ما  هناك بعض الطالب ال يعرفون ما يدرسون و        أنواع ت خاصة ب

 وهناك من التخصصات والمناهج والمقررات الدراسية ما تحتاج         ،التي يمكن االلتحاق بها    الدراسة المختلفة، 

إلى قدرات واستعدادات وميول خاصة ترتبط بها،  وفي كثير من األحيان يكون اختيار التخصـص علـى                  

  ).378:  1998 زهران،  (والقدرة تميز أساس في االستعداد 
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 :  تسرب الطالبيمشكلة ال

وقد يترك الطالب التعليم قبل إكمال المرحلة لظروف اجتماعية طارئـة أو اقتصـادية أو ثقافيـة أو                  

اضطرارية أو حاالت الزواج المبكر وعادة ما يمهد للتسرب التأخر الدراسي وعدم الـتمكن مـن متابعـة                  

  ). 244 :1994 الزعبي، (التعليم 
 

 : مشكالت الخروج عن النظام

 ومن المتفوقين على حد سواء،  وقد تكبـر فتصـبح    تصدر مشكالت النظام من المتأخرين دراسياً    قد

 وقـد   ،شائعة،  كما هو حادث بالنسبة للغش في االمتحانات كمشكلة يعاني منها المربون ويعاني منها الفرد               

  .االنحرافيترتب عليه فصله وحرمانه من التعليم،  أو قد يؤدي إلى 
 

 :  توافق التربويمشكلة سوء ال

ه ومدرسته،  وتكـرار الرسـوب،  وكثـرة          ئالعالقة السيئة بين الطالب وزمال    تنتج هذه المشكلة عن     

 ). 61:  1998 محمود،  (والفشل الغياب،  والهروب،  

عد من قبل دائرة التوجيه واإلرشاد التربوي فـي وزارة التربيـة والتعلـيم              أذي  لظهر التقرير ا  أكما  

 :  نه تم تصنيف المشكالت التي تواجه الطلبة في المدارس إلى مجموعاتأ ) 2000 (الفلسطينية 
 

ـ     ضعف تتعلق بالمشاكل األكاديمية والمتمثلة في       : األولى  التعلـيم،  التسـرب،       ءط التحصيل الدراسي،  ب

       ا إلى تنظيم الوقت،  عادات الدراسة،  االستعداد لالمتحان،  الشرود الذهني،  ضعف االستيعاب تصل نسبته               

 )33 %.(     
 

 تتعلق بالمشاكل السلوكية والمتمثلة في عدم التكيف مـع البيئـة المدرسـية،  مخالفـة األنظمـة                   : الثانية

والتعليمات،  العدوانية،  العنف الجسدي،  الغش،  الفوضى،  االتجاهات السلبية تجـاه المعلمـين واإلدارة                  

 . % )26( وتصل نسبتها إلى ،والزمالء،  والتدخين
  

 وهي المشاكل األسرية المتمثلة في الفقراء انفصال الوالدين، خالفات أسرية، الزواج المبكر، العنـف               :ثالثا

  %). 18(الجسدي واللفظي والجنسي وتصل نسبتها إلى
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 المدرسية،  صحة اإلنسان،     نظافة البيئة  تتمثل في المشاكل الصحية المتمثلة في النظافة الشخصية،            : رابعا

عدم توفر  :  جملة من المعيقات التي يتعرض لها المرشد التربوي ومنها        " الزبادي والخطيب   " أضاف  د  وق

القناعة بالعمل اإلرشادي لدى مدراء المدارس والهيئات التدريسية،  انعزال المرشد لفترة طويلة عن الهيئة               

سية في العالقة المهنيـة معهـم،        التدريسية واإلدارة في غرفة اإلرشاد أدى إلى خلق جو من التوتر والحسا           

تقاد السائد في المجتمع     يعالجون المشكالت واالع   أنهموممارسات بعض المرشدين الخاطئة قد توحي للطلبة        

 واألمراض النفسية وإهمال    ،ن العاملين في مجال الخدمات النفسية مميزون باالضطرابات النفسية        أالمحلى ب 

وعدم تعـاون   في التعرف على مشكالت أبنائهم،      ،  وإهمال اآلباء     المرشد في توضيح دوره ألولياء األمور     

العاملين في المدرسة مع المرشد التربوي لفقدهم الثقة في قدرته على التغيير،  وعدم الرغبة في التغييـر،                   

وانطباع العاملين في المدرسة أن المرشد التربوي قد ينتزع بعـض الصـالحيات مـن اإلدارة والهيئـة                  

  ). 160:  2001والخطيب،   الزبادي(التدريسية 
 

:   على وجود مجموعة من المعيقات والصعوبات التي تواجه اإلرشاد التربوي ومنها           )زهران(وقد أكد   

عدم توفر الوقت الكافي لدى المرشد التربوي،  ونقص إعداد المرشدين التربويين،  وعدم كفاية إعـدادهم                 

 باإلرشاد،  ونقص االعتمادات المالية الالزمة لإلرشاد،  ونقـص           وتدريبهم،  وقلة اهتمام اإلدارة المدرسية     

 .التجهيزات المطلوبة لغرفة اإلرشاد،  ونقص الوعي اإلرشادي العام

  ). 512:  1991زهران،   ( 
 

: على وجود صعوبات تواجه العمل اإلرشادي في فلسطين أهمهـا  ) 1998(وقد أكدت صافية زهران   

بوي،  صعوبة الحصول على حصة للتوجيه الجمعي وصعوبة خروج الطالب           عدم توفر غرفة للمرشد التر    

في الصف لعرض مشكلته على المرشد التربوي،  وصعوبة الزيارات المنزلية لمتابعة الطلبـة أسـرهم،                  

وانشغال األصل وعزوفهم من زيارة المدرسة الواحدة،  وعدم توفر قاعـات لالجتماعـات،  وصـعوبة                 

التصوير،  والطباعة إلعداد التقارير،  وصعوبة توفر المواصالت         :  ألجهزة مثل الحصول على المعدات وا   

  .المدنيةللزيارات 
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عـدم  :  ومن خالل العرض السابق يتبين أن هناك صعوبات جمة تواجه المرشدين التربويين والتي أهمها             

ألدوار ومهـام المرشـد     توفر غرفة للمرشد التربوي،  وعدم تفهم اإلدارة المدرسية،  والهيئة التدريسـية              

ية الدورات التدريبية التخصصية،  وزيادة عـدد الطـالب          االتربوي وبالتالي عدم تعاونهم معه،  وعدم كف       

 تـوفير ميزانيـة خاصـة    موعدوبة القيام بالزيارات المنزلية، بشكل يفوق قدرات المرشد التربوي،  وصع      

وعدم وجود حـوافز ماديـة      ع المرشد التربوي،    لياء األمور م  لبرنامج اإلرشاد التربوي،  وعدم تعاون أو      

  .التربويومعنوية للمرشد 
 

مجموعة من المشكالت التربوي التي يركز عليها المجال التربوي مـن أجـل             ) عبد المنعم (هذا وقد ذكر    

 : تحقيق التوافق الدراسي للطالب وهي كالتالي

 .الفة التعليمات المدرسيةمشكالت النظام المدرسي وذلك نحو السلوكيات غير المنضبطة ومخ 

 .مشكالت تدني التحصيل الدراسي 

 .مشكالت المتفوقين دراسياً 

 .مشكالت اختيار نوع الدراسة والتخصص 

  ).41: 1996عبد المنعم، ( مشكالت التكيف االجتماعي 
 

 : اإلرشاد المهني:ثانياً

اته وميوله ومطامحـه وظروفـه       استعداداته وقدر  عتالءم م تساعد ة الفرد في اختيار مهنة ما        وهو عملية م  

فصل مسـتوي   أاالجتماعية وجنسه واألعداد والتأهيل لها والدخول في العمل والتقدم والترقي فيه وتحقيق             

 لذلك يعد اإلرشاد المهني من مجاالت اإلرشاد النفسي المهمة التي تتعامـل مـع   .المهنيممكن من التوافق  

الختيار المهني ومشكالت اإلعداد المهني ومشـكالت سـوء         العديد من المشكالت المهنية ومنها مشكالت ا      

 . )383: 1994 زهران، ( التوزيعالتوافق المهني ومشكالت االلتحاق المؤقت ومشكالت 
 

وتشمل الخدمات اإلرشاد المهني التربية المهنية وتحليل شخصية العامل وكذلك طبيعة العمـل واالختيـار               

  ).73: 2004البنا، ( لك التوافق المهني المهني والتأهيل والتدريب المهني وكذ
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هذا وتتعدد المشكالت المهنية في هذا المجال والتي يتعرض لها اإلرشاد المهني بالبحث والدراسة              

 :ومن أهم المشكالت المهنية ما يلي
 

حيث إن هناك عدة عوامل يجب وضعها في االعتبار عند االختيار المهنـي             : مشكلة االختيار المهني   .1

ية الفرد وإمكاناته وميوله وما تتطلبه المهنة من قدرات واستعدادات، فاإلخالل بهذه العوامل             مثل شخص 

 . عادة ما يؤدي إلى مشكالت مهنية

 وهنا يأتي دور المدارس والمعاهد الفنية والمهنية والعملية في التدريب لفترات            :مشكلة اإلعداد المهني   .2

 .طويلة قبل التخرج وكذلك الدورات التدريبية

 فقد يتم توزيع األفراد على المهن المختلفة بطريقة عشوائية دون النظر لما لديهم من               :مشكلة التوزيع  .3

 .قدرات واستعدادات ومؤهالت؛ مما يترتب علية وجود مدرسين غير مؤهلين يمارسون مهنة التدريس

أو رواتـبهم أو     وهذا يظهر لدى هؤالء األفراد غير المقتنعين بمهـنهم           :مشكلة سوء التوافق المهني    .4

لديهم سوء تكيف مع زمالء العمل أو رؤسائهم أو مرؤوسيهم يبدو عليهم االحتراق المهني والتغيـب                

 .عن العمل وعدم اإلنتاج

حيث إنها من أهم المشكالت المنتشرة والتي تـؤدى بـبعض الشـباب لالنحـراف               : مشكالت البطالة  .5

 ).125: 2004حسين، (ضطرابات النفسية السلوكي والسرقات وارتكاب الجرائم واإلدمان وبعض اال

 

عدة أمور على المرشد النفسي القيام بها للمساهمة في حل هذه المشـكالت             ) عبد المنعم (وقد ذكر   

 :ومنها ما يلي

 .مساعدة األفراد على اختيار المهن التي تناسب ظروفهم وحاجاتهم وقدراتهم 

 .ختلفة وأنماط العمل في تلك المهنتوفير المعلومات التي توضح لألفراد خصائص المهن الم 

استخدام االختبارات والوسائل العلمية الختبار قدرات واستعدادات األفـراد وتـوجيههم نحـو           

 .المهن المناسبة

 .مساعدة األفراد على حل مشكالت التوافق المهني والتوافق مع الزمالء في العمل 

  )47: 1996عبد المنعم، ( 
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وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب       ي  أن هو  المهني اسي لإلرشاد  أن الهدف األس   ويري الباحث 

 فـي    وتفوقـاً  نجاحـاً يحقق  و  له، علي إنجاز أ المكان الذي يحقق فيه      وأهدافه وفي قدراته وإمكاناته وميوله    

   .المهنةمزاولة هذه 
                                                                

 :إلرشاد األسرى ا:ثالثاً

تلقاها األسرة كنظام يعمل كوحـدة واحـدة        توهو عبارة عن الخدمات اإلرشادية النفسية واالجتماعية التي         

 اجتماعية متبادلة المصلحة حيث تؤثر مشكلة أحد األفراد داخل األسرة علـي             تجمع أفراده عالقات وأدواراً   

 إلى الكيفية التي تؤثر فيهـا       رى عادة ما توجه اهتماماً     لذا فان عملية اإلرشاد األس     ؛تتأثر بهم وباقي أفرادها   

 ،طريقة تصرف األسرة في مشكلة الفرد وفي ما إذا كان تغيير طريقة تصرف األسرة بشكل أكثر مالئمـة                 

 إذا ما تضافرت جميع الجهود داخل األسرة        فان ذلك ما يؤدي إلى تخفيف حدة المشكلة أو إنهائها خصوصاً          

 وذلـك مـن خـالل        وانفعالياً  واجتماعياً قائمين علي تحقيق التوافق األسرى نفسياً     وخارجها بتوجيه من ال   

        .لس اآلباء وممثلي المجتمع المحلي طريق مجانالتعاون المباشر بين األسرة والمدرسة ع

  )387: 2004 الخطيب،( 
 

فـرادي أو   ) ألقـارب   الوالدين وألفراد وحتـى ا    ( مساعدة أفراد األسرة    وكذلك يهدف اإلرشاد األسري ل    

 فاإلرشاد  ، لتحقيق االستقرار والتوافق األسرى وحل المشكالت      اومسؤوليتهكجماعة في فهم الحياة األسرية      

 كـل واحـد     ومعرفةاألسري هدفه األساس هو تحقيق التوافق والسعادة بين أفراد األسرة وحل مشكالتهم             

الستقرار والسـعادة  مما يعود على المجتمع با     ؛وجه أكملعلى  بها  داخل األسرة مسئولياته وواجباته والقيام      

األسري والصـحة   النهيار وتحقيق التوافق    اوفي هذا تقوية وتحصين األسرة ضد احتماالت االضطرابات و        

  ).385: 1994زهران، (  النفسية في األسرة
 

 :أهداف اإلرشاد األسري

 :يهدف اإلرشاد األسري إلى تحقيق مجموعة من األهداف وهي  

 .اعدة األسرة في التعرف على نواحي الخلل الوظيفي في العالقات األسريةمس .1

 .تدعيم قنوات االتصال بين أعضاء األسرة .2
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 .مساعدة األسرة في مواجهة المشكالت التي تواجهها والتغلب عليها .3

 .زيادة درجة التمسك بين أعضاء األسرة وتحقيق االستقرار في الحياة األسرية .4

 .ت القائمة بين أعضاء األسرةتعديل أنماط العالقا .5

 .تعليم األطفال كيفية المشاركة وتحمل المسؤولية .6

  ).132: 2004حسين، ( تعديل بعض القيم واالتجاهات السلبية بين أفراد األسرة ككل  .7

 

ومن المشكالت األسرية التي يواجهها اإلرشاد األسري اضطرابات العالقة بـين الوالـدين والتنشـئة               هذا  

شـقاء واألوالد اليتـامى وخلـف       األغير  ألوالد  الخاطئة واضطرابات العالقات بين الوالدين و     االجتماعية ا 

  ).385: 1994زهران، (  الخ من مشكالت عديدة داخل األسرة... البنات
 

 : إرشاد األطفال:رابعاً

ـ                 ا ويقصد به عملية مساعدة األطفال على النمو بشكل شامل ومتكامل وحل مشكالتهم التي يتعرضـون له

 الشـامل   وعلـى النمـو   ويهدف إرشاد األطفال إلى مساعدتهم       . المختلفة وتربيتهم اجتماعياً   خالل مراحلهم 

 ومساعدتهم في حل مشـاكلهم فـي مراحـل النمـو     والجسمية والعقليةوالمتكامل وإشباع حاجاتهم النفسية     

 . )48: 1996 المنعم،عبد ( المختلفة 
 

الوصول بهم إلى درجة من النمو الشامل وعدم وجود المعيقـات           فالهدف األساسي لإلرشاد واألطفال هو      

 .النازعاتلذلك سواء كانت مشكالت اجتماعية أم نفسية أم شخصية والعمل علي حل 

عاني منها األطفال والتي تعامـل معهـا اإلرشـاد األطفـال اضـطرابات الغـذاء                يومن المشكالت التي    

 واالضطرابات االنفعالية ومشكالت النظـام      ات النوم واضطرابواضطرابات اإلخراج واضطرابات الكالم     

  .المختلفة مشكالت تواجه األطفال في مراحل نموهم الخ من... .الجسميةالضطرابات النفسية او

نه أال  إخصائي أو المرشد النفسي     أن هذه بعض طرق اإلرشاد النفسي التي تعامل معها األ         : ويعتقد الباحث 

وإرشاد الشواذ وإرشـاد    ية األخرى مثل اإلرشادي الزواجي وإرشاد الكبار        يوجد العديد من الطرق اإلرشاد    

 .الفرعيةالخ من الطرق اإلرشاد المتنوعة ... .األخالقد االجتماعي وإرشاد ارشالشباب واإل

  )151: 1991سمارة، ( 
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د في هـذا    مجموعة من المشكالت التي يواجهها األطفال والتي يهتم بدراستها اإلرشا         ) حسين(هذا وقد ذكر    

 :المجال وهي كما يلي

نحو اللزومات العصبية والتبول الالإرادي ومص اإلصـبع وقضـم األظـافر            : اضطرابات العادة  

 .وفقدان الشهية والشراهة واضطرابات النوم بشكل عام

وتشمل العدوان والسرقة والكذب والغش واالحتيـال والهـروب والتـدخين           : اضطرابات السلوك  

 .زائدواإلدمان والنشاط ال

 . نحو الغيرة والغضب واالنسحابية والفوبيا والعناد وأحالم اليقظة:اضطرابات انفعالية 

 نحو صعوبة القراءة والكتابة وبطء التعلم والتخلف الدراسي والتأخر الدراسـي            :اضطرابات التعليم  

 .وصعوبات النطق والكالم

 . نحو الهستيريا والقلق:اضطرابات نفسية 

 . فصام الطفولة والتوحد الطفلي نحو:اضطرابات عقلية 

 . نحو الصرح وإصابات الدماغ:اضطرابات عصبية 

 . ويشمل فئات التخلف العقلي البسيط والوسط والشديد:التخلف العقلي 

  ).152: 2004حسين،  ( السيكوباتية 
 

عة من   السابقة هي أهم مجاالت اإلرشاد النفسي غير أن هناك مجمو           األربعة مجاالتويتضح مما سبق أن ال    

اإلرشاد الزواجي، وإرشاد   ( لإلرشاد النفسي ومنها      التي ذكرت تصنيفات ومجاالت أخرى      والمراجع الكتب

 ).، وإرشاد الكبار، واإلرشاد الصحيالوالدين، وإرشاد المراهقين، وإرشاد ذوي الحاجات الخاصة

 

 

 

 

 

 



 )اإلطار النظري للدراسة : (الفصل الثاني

 53

  :أدوات اإلرشاد النفسي: الحادي عشر

 

 : المقابلة: أوالً

ليها المرشد التربوي عادة في عملية اإلرشاد النفسي والتربوي للتعرف          إفة التي يلجا    ة المألو  وهي الطريق 

 وهي عبارة عن حـديث      .مباشرعلى شخصية المسترشد ومشكلته عن طريق التحدث معه ومقابلته بشكل           

وقـد   ،هادف يحاول المرشد أن يكون فكرة أو يجمع معلومات عن شخصية المسترشد الذي يريد مساعدته              

 .) 163:  1999احمد،   ( حرةتكون المقابلة مقننة أو تكون مطلقة 

 

 :أنواع المقابالت

 :المقابلة المبدئية .1

وهي أول لقاء بين المرشد والمسترشد، يتم فيها التمهيد للمقابالت الالحقة، وتحديد المواعيد وكذلك توقعات               

على ما سيتم عمله وكيفية العمل في الجلسات        المرشد والمسترشد حول دور كل منهما، ما يقدمه، واالتفاق          

  ).91: 2003السفاسفة، ( اإلرشادية الالحقة 
 

 : المقابلة المقننة .2

 للحصول على إجابـات     موحدةومعدة من قبل وتوجه بطريقة       بأسئلة مكتوبة    وهي تتكون من أسئلة محددة    

 قد تحد من التعمق في البحث بدرجـة  محددة، وهذا النوع من المقابالت يتميز بالدقة العلمية والضبط لكنها    

  .كافية
 

 :المقابلة غير المقننة .3

حيث تتميز بالمرونة وال تحدد فيها األسئلة مسبقاً، وبذلك فهي تسمح بالتعمق لدراسة الدوافع واالتجاهات،               

وجيه كما تسمح للفرد بالتعبير عن نفسه تعبيراً حراً طليقاً، حيث يطرح المرشد بعض التساؤالت البسيطة لت             

 .حديث المسترشد ويتركه يتحدث بحرية مما يساعد في التوصل إلى المشكلة الحقيقية ومساعدته على حلها

  )70: 1996عبد المنعم، ( 
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 :المقابلة التشخيصية .4

وتهدف هذا النوع من المقابالت إلى تشخيص مشكلة المسترشد، حيث يخطط لها مسبقاً وتصـاغ األسـئلة        

 المعلومات عن ماضي وحاضر المسترشد وخبراته وطبيعة مشـكلته، وقـد            الهادفة للحصول على بعض   

يحتاج المرشد ألكثر من جلسة لتحديد مشكلة المسترشد باإلضـافة لمقابلـة بعـض األهـل والمحيطـين                  

 .بالمسترشد
 

 :العالجيةاإلرشادية أو المقابلة  .5

صار نواحي القوة والضعف في     وهي تهدف إلى مساعدة المسترشد على فهم ذاته وقدراته وامكاناته واستب          

شخصيته، وتستخدم هذه المقابلة في حل المشكالت االنفعالية وكذلك تعديل وتغيير سلوك المسترشـد مـن                

 .خالل البرنامج التدريبي الذي أعده المرشد بناء على التشخيص الذي حدده مسبقاً لحالته

  )184: 2004حسين، ( 
 

 :المقابلة الفردية والجماعية .6

ى المقابلة مع فرد واحد؛ لكي يشعر بالراحة في التعبير عن نفسه تعبيراً صادقاً، وقد تجرى مـع                  فقد تجر 

مجموعة من األفراد، وفي هذه الحالة قد تكون ذات فائدة أكبر لتوفير مدى واسع المعلومـات ووجهـات                  

  ).69: 1996عبد المنعم، ( النظر المتنوعة 
 

 -:مراحل إجراء المقابلة

 :ثالث مراحل للمقابلة اإلرشادية كما يلي) حسين(فقد ذكر 

حيث يحدد فيها المرشد الخطوط العريضة والرئيسة للمقابلة وتحديد الهـدف منهـا،             : مرحلة اإلعداد  .1

وموضوعاتها، وتحديد األسئلة واألدوات الالزمة، وكذلك تحديد المكان والزمـان وتـوفير األجـواء              

 .المناسبة لها
 

 تبدأ باستقبال المسترشد والترحيب به، وتقبله دون قيد أو شـرط، حيـث               حيث :مرحلة البدء والتنفيذ   .2

يجب علية توفير الجو المناسب من الثقة واآلمان والسرية التامة، ويبدأ المرشد بطرح تساؤالته علـى                
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المسترشد ويصغي ويستمع لها جيداً مستخدماً كافة المهارات الالزمة في المقابلة ومسـجالً كـرؤوس               

 .لمعلومات الهامة والتي تفيده بعد ذلك في تشخيص الحالةأقالم بعض ا
 

 وتتضمن إنهاء المقابلة بشكل تدريجي وغير مفاجئ، وذلك عندما تكون المقابلة            :مرحلة إنهاء المقابلة   .3

العالجية قد حققت أهدافها المرجوة منها، حيث تنتهي المقابلة بصور ودية وبأسلوب لبق مناسب حتى               

  ).185: 2004حسين، ( لرفض ال يشعر المسترشد با

 

 :مزايا أسلوب المقابلة

 .المرونة حيث تسمح بشرح المرشد للمسترشد األسئلة بوضوح 

 .تناسب األطفال واألميين 

تجمع بين الفاحص والمفحوص؛ مما يفيد في التعمق في جمع المعلومات بشكل قريـب والكشـف                 

 .عن المشاعر واألحاسيس

 .سل يخطط له المرشد مسبقاًتوجه األسئلة فيها بترتيب وتسل 

 .تتيح الحصول على معلومات من المفحوص دون التأثر بآراء اآلخرين 

 .يتم الحصول على إجابات لجميع التساؤالت 

تكون جو ودي وهادئ بين المرشد والمسترشد؛ مما يتيح الحصول على معلمات وبيانات صـادقة                

  ).76: 1996عبد المنعم، ( وسليمة 

 

 :ابلة أسلوب المقعيوب

 .تعتمد على مهارة المرشد بشكل كبير؛ مما يجعلها أقل فاعلية للقياس والموضوعية 

 .ال تصلح لبعض الفئات الخاصة كالمتخلفين عقلياً مثالً 

  ).92: 2003السفاسفة، ( تأثر المرشد بآرائه وقيمه واتجاهاته الذاتية عند تقييم نتائج المقابلة  
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  -:المالحظة:ثانياً

مالحظة وسيلة هامة من وسائل جمع البيانات وهي تسهم فـي جمـع معلومـات تتعلـق                 تعتبر ال 

بالسلوك للفئات المستهدفة في المواقف الواقعية في الحياة فتسهل مالحظته ورصده وهناك أساليب مختلفـة          

 :  من المالحظة منها

وفها الطبيعيـة ودون   في ظر  وهي مالحظة السلوك أو الظواهر كما تحدث تلقائياً      :المالحظة البسيطة  - أ

، وتتم إما بطريقة المالحظة عن بعـد أو         العلمياستخدام أدوات دقيقة للقياس ودون إخضاعها للضبط        

  .بطريقة المالحظة بالمشاركة مع الجماعة المراد مالحظتها

 

 تخضع المالحظة المنظمة للتحليل الدقيق والضبط العلمي للظاهرة المراد دراستها         :  لمالحظة المنظمة ا - ب

 . يحددها الباحث للحصول على إجابة عنهافهي تنحصر في موضوعات محددة سلفاً

   )14:  1996عبد المنعم،   (   
 

 :مرحلتين أو خطوتين إلجراء المالحظة) حسين(هذا وقد ذكر 

وفيها يتم التخطيط المسبق للمالحظة وتحديد الهدف منها وكذلك جوانب السـلوك            : مرحلة اإلعداد  •

 .ه وتحديد الزمان والمكان، وكذلك تحديد أدوات التسجيل الالزمةالمراد مالحظت

 وتتضمن تسجيل ما يتم مالحظته في األزمنة والمواقف المختلفة ثم دراسـة هـذه               :مرحلة التنفيذ  •

المالحظات بدقة ومحاولة الربط بينها وبين المعلومات األخرى المأخوذة مـن األدوات األخـرى              

  ).178: 2004حسين، ( لجمع المعلومات 
 

 :عيوب المالحظة

 .قد ال تحدث الظاهرة أو السلوك المراد مالحظته في الوقت الذي يريده المرشد أو الباحث 

 .ال يمكن مالحظة أو مشاهدة ظواهر حدثت في الماضي 

 .ال تصلح مع الظواهر التي تستغرق فترات زمنية طويلة 

 .قد تتداخل عوامل أخرى أثناء المالحظة؛ فتفسدها 

 .اتية من قبل المرشد في تفسير وتسجيل ومالحظة السلوك أو الظاهرةوجود ذ 
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 .بعض األشخاص ال يحبون أن يكونوا مالحظين 

 .ال يمكنها قياس بعض الظواهر كالمشكالت األسرية مثالً 

 .تفتقر للثبات؛ ألنها تعتمد على أدراك وإحساس الشخص المالحظ 

 .تحتاج لوقت وجهد كبير من قبل المالحظ 

 

 : )التراكميالسجل ( لبطاقة المدرسية ا: ثالثاً

 وهو من أهم الوسائل واألدوات في مجال التوجيه واإلرشاد التربوي والمهني لما يتضح من بيانات تخص                

النمو التربوي للطالب أو النمو المهني للعامل أو الموظف في ضوء النظرة التكاملية للشخصية،  من خالل                 

 الماضي إلى الحاضر وصورة عرضية لحاضر المسترشد سواء المعلومات          الدراسة الطولية التراكمية في   

وإرشـادية  والبيانات العامة والمعلومات والتقارير السرية كأداة تشخيصية ووسيلة لتقديم خدمات توجيهية            

 :وهي نوعان

  .المسترشدالسجل المجمع ذو الصفحة الواحدة ويضم المعلومات األولية واألساسية لشخصية  -1

متعدد الصفحات ويتضمن بيانات ومعلومات مفصلة لجوانب شخصية المسترشـد فـي    المجمع  السجل   -2

 ). 238:  1998محمود،  ( كتيب صغير 

 

 :االستبانات: رابعاً

وهي عبارة عن أداة تقوم بجمع البيانات والمعلومات عن األفراد واتجاهـاتهم، وميـولهم، ومشـاعرهم،                

سلوكيات التي يصعب مالحظتها أو اإلفصاح عها مباشرة في         وسلوكهم وغير ذلك، حيث إن هناك بعض ال       

  ).98: 2003السفاسفة، ( مقابلة إرشادية، فتقوم هذه األداة بهذا الدور 
 

 :االختبارات النفسية: خامساً

 وهي من أهم الوسائل المستخدمة في مجال اإلرشاد والعالج النفسي، فهي سهلة االستخدام وتوفر الوقـت                

 بشكل كبير، ويقوم االختبار النفسي بقياس األداء النمطي االعتيادي للفرد أو أقصى األداء              والجهد ومنتشرة 

بمعنى أسرع وأفضل أداء للفرد، ولها أنواع متعددة منها الفردية والجماعية ومنها اختبارات الورقة والقلم               

 هو محكي المرجع وأخـرى      واالختبارات غير اللفظية واألدائية ومنها اختبارات السرعة والقوة، ومنها ما         
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معيارية المرجع، فهي تساعد في الحصول على معلومات دقيقة عن شخصية المسترشد وخصائصه ومـن               

 .ثم التبوء بسلوكه، وكذلك تشخيص مشكالته بدقه، وتفيد كذلك في التنفيس والتفريغ االنفعالي للفرد

  )2002: 2004حسين، ( 
 

 -: )Case Study (دراسة الحالة : سادساً

 كما إنها منهج لتنسـيق      ككل،هي كل المعلومات التي تجمع عن الحالة وتحليل دقيق للموقف العام للحالة             و

تهدف إلي الوصـول    و،   عن الحالة البيئية   ىاألخروتحليل المعلومات التي جمعت بوسائل جمع المعلومات        

 والخـدمات   القـرارات إلي فهم أفضل للمسترشد وتحديد وتشخيص مشكلته وطبيعتها وأسـبابها واتخـاذ             

 أو جماعة كاألسرة في سياق عالقته بالبيئـة         اًهي دراسة عميقة للحالة سواء كان فرد      ، ف اإلرشادية الالزمة 

االجتماعية التي يعيش فيها بهدف جمع كل المعلومات عن الحالة وذلك لتقديم صورة مفصلة عن شخصية                

 وتحديد وتشخيص مشكالته    العميل، شخصية فهم   إلي مما يساعد في الوصول      ؛الفرد في حاضره وماضيه   

زمة للعميل فـي التغلـب علـي        وطبيعتها وأسبابها حتى يتمكن المرشد من تقديم الخدمات اإلرشادية الال         

  . )178 :1998 زهران،( مشكلته 
 

 : ن هماان تتوفر في دراسة الحالة نقطتأويجب 

 والبعد االجتماعي ويتضمن    للفرد،صحي  البعد الجسمي وال  : بعدين أساسيين وهما  دراسة الحالة   تتضمن   - أ

 .ية التي مر بها العميل في حياتهالظروف االجتماعية واألسرية والخبرات التعليم

 بل تتضمن ما مر به العميل من        ،لراهنهاراد جمعها عن الحالة علي خبراته       أال تقتصر المعلومات الم    - ب

 .الماضيخبرات وتجارب سابقة في 
 

  :التالية المعلومات تتضمن دراسة الحالة جمعو*

معلومات وبيانات عامة أو أولية عن العميل تتعلق باسمه وعنوانه وتاريخ مـيالده وجنسـه وحالتـه                  

 .والديهاالجتماعية والشكوى التي يعاني منها ومستوي تعليم 

معلومات عن الحالة الجسمية والصحية للعميل ويتضمن ذلك معرفة األمـراض التـي يعـاني منهـا                  

 .الجسميلتي تعرض لها والعاهات والتشوهات والمظهر والحوادث ا
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 .النمومعلومات عن تاريخ  

 .للعميلمعلومات عن الحالة العقلية واالنفعالية  

 األسـرة وأسـلوب     وتركيـب علومات اجتماعية وتتضمن جمع معلومات عن أفراد األسرة وجمعها          م 

 .)212: 2004 حسين،( المعاملة الوالدية 
                                                                                                                                    

تهدف إلى فهم ومعرفة حالة المسترشد والظروف االقتصادية واالجتماعية واألكاديمية التي            دراسة الحالة ف

أسـرع  و أفضل وبالتالي الحصول على نتائج      ، واضحين  وتحليالً  مما يزيد العملية اإلرشادية عمقاً     ؛يعيشها

  . )335: 2004الخطيب،  (  مختلفةالمصادر المن خالل المعلومات التي يتم الحصول عليها من 
 

 : مميزات دراسة الحالة

 -:وتتميز دراسة الحالة بأنها

 .ودقيقةأنها تعطي صورة شاملة ومترابطة عن الشخصية باعتبارها وسيلة شاملة .1

 .تفاعليأنها تهتم بدراسة شخصية العميل من تطور نمائي .2

 .وبحثتيسر فهم وتشخيص وعالج الحالة علي أساس دقيق مبني علي دراسة .3

 .مفصلةتساعد العميل علي فهم نفسه بصورة أوضح وترضيه حين يلمس أن حالته تدرس دراسة .4
 

 : الصعوبات التي تواجه دراسة الحالة

 .الحالةرشد النفسي الحصول علي األشخاص الذين يمدونه بمعلومات عن من الصعب علي الم.1

في بعض األحيان يصبح من الصعب الحصـول علـي معلومـات            ف ،صعوبات إعادة بناء تاريخ الفرد    .2

 .الشك فقد تكون المعلومات مشوبة بالتحريف أو التزييف أو ،صادقة عن حياة العميل

 )215: 2004 حسين،(                                             
 

هذا وقد أضاف بعض الباحثين مجموعة أخرى من األدوات التي يمكن للمرشد النفسي االستفادة منها فـي                 

 )مؤتمر الحالة، والمقاييس االجتماعية وغيرها (مجال جمع المعلومات عن الحالة وتشخيص المشكلة نحو 
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 :طرق اإلرشاد النفسي: الثاني عشر

 :النفسي الذي يقدم من قبل المرشد النفسي إلى المسترشد عدة طرق ومن هذه الطرق لإلرشاد 
 

 -:) Group Guidance( الجمعي التوجيه .1

 كمـا  ،هو عملية تعاونية تفاعلية تهدف إلي مساعدة األفراد علي التكيف مع المواقف الحياتيـة الجماعيـة     

 لبعض القضايا والمشكالت التـي يعـانون        تهدف إلي مساعدتهم في التوصل إلي حلول ومعالجات مناسبة        

 عند العديد مـن      واستخداماً األكثر شيوعاً أحد تقنيات التوجيه واإلرشاد هو      منها، ويعتبر التوجيه الجمعي     

 حيث تكون هـذه التقنيـة       ،كبر عدد ممكن من الطالب    أنها تخدم   إ حيث   ،المرشدين النفسيين في المدارس   

 والهدف من هذه    ،ي يشمل مجموعة من الجوانب النمائية والوقائية      متمثلة في حصة صفية أو موضوع إذاع      

 وبشكل عام فهو يتميز بمـا       .التقنية تحسين التعلم عند الطلبة وإكسابهم معارف ومهارات وخبرات جديدة         

 -:يلي

  .لإلرشاد النفسي والتربوي يعتبر مكمالً .1

 .دوالمسترشيعد من وسائل التواصل الجيد بين المرشد  .2

 . لعدد كبير من المسترشدينصيل الخدمة اإلرشاديةيفيد في تو .3

 . )10: 2003، جري وآخرونالحوا(   والطالبم بين المرشد والمعلةيعزز الثق .4
   

 -:الفرق بين التوجيه الجمعي واإلرشاد الجماعي

 -: عدة نقاط فين الفرق بين التوجه الجماعي واإلرشاد الجماعي يكمنبأ ) Gazda, 1984( يري جازدا 

 ويتضمن التوجيه معلومات تربوية     ،نه يهدف لمنع تطور المشكلة    هو وقائي أي إ   /التوجيه الجماعي إن   -

مهنية واجتماعية، وفي الغالب ليست من المحاضرات المدرجة في خطة الطالب التـي يتعلمهـا فـي                 

 طالبـا،   30-20 وتلقي المحاضرات في العادة داخل الصف الذي يتراوح عدد طالبـه بـين               ،الصف

 استخدام وسائل تعليمية وتقنية مثل األفالم والفيديو أو استعداء محاضر للتحدث في موضـوع               ويمكن

 .معين

 

 دقيقة تساعدهم في بناء خططهم واتخاذ قـراراتهم،         تد الطلبة بمعلوما  ونه يز فإ / أما اإلرشاد الجمعي   -

وعات تربوية  نه يحتوي علي موض    ويشرك اإلرشاد مع التوجيه في أ      ،وهو نهج وقائي وعالجي أيضاً    
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واجتماعية، وشخصية ومهنية، وفي مجال التفرقة بين اإلرشاد الجمعي والتوجيه نسـتطيع القـول إن               

كمـا إن  .  بينما اإلرشاد لمجموعة من الطلبة لديهم قضايا مشتركة لم تحل بعـد ،التوجيه لجميع الطلية 

 ولكـن اإلرشـاد     ،ت معينة  غير مباشر بقصد تغيير االتجاهات حول موضوعا       التوجيه قد يكون أحياناً   

 .  اقلاًعدادأن اإلرشاد يتضمن اً من الطلبة كبيرة فإعدادأ وفي الوقت الذي يضم التوجيه يكون مباشراً

 )27: 2003الضامن، (
 

 : )Individual Counseling ( اإلرشاد الفردي .2

وهو عبارة عن   , نفسياليعتبر اإلرشاد الفردي أحد العمليات والجوانب األساسية لبرنامج خدمات اإلرشاد           

عالقة مهنية مخططة بين طرفين تتم وجهاً لوجه بين المرشد والمسترشد بهدف مساعدته في فهـم ذاتـه                  

يستخدم اإلرشاد الفردي لمعالجة الحاالت ذات المشكالت التي يغلب عليها الطابع الفردي            ، و وحل مشكالته 

 وكذلك الحاالت التي ال يمكـن       ، وغيرها جنسيةنحو االنحرافات السلوكية والسرقة والكذب واالنحرافات ال      

 . )296: 1998زهران، (  عالجها عن طريق اإلرشاد الجماعي

 

 : إجراءات اإلرشاد الفردي* 

م ، ويقـد   مما يجعله يفصح عما في ذهنـه       ؛إقامة عالقة إرشادية تشعر العميل باالطمئنان وزيادة الثقة        .1

 . المقاومةيقلل منة وحمعلومات صحي

 .مات لحل المشكلةجمع المعلو .2

 . حل المشكلة على أن يقوم بذلك المسترشد بمساعدة المرشدذالبدء بتنفي .3

 .)114: 1991 نمر،  وسمارة(انتهاء العالقة وتقييم مدى نجاح عملية اإلرشاد  .4

 

وتعتمد فاعلية هذا النوع من اإلرشاد على العالقة اإلرشادية المهنية بين المرشد والمسترشد حيث تعطـى                

 للمسترشد لعرض مشكلته والكشف عما لديه من أفكار ومشاعر وخبرات، ويكون ذلك عبر أسس               الفرصة

 .منها مراعاة الفروق الفردية بين األفراد حيث إن لكل مشكلة من المشكالت النفسية أسبابها المختلفة

  )226: 2004حسين، ( 
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 : )Group Counseling ( اإلرشاد الجماعي .3

أنه تحقيق خدمات اإلرشاد النفسي الثنين أو أكثر من األفراد الذين تتفق ميولهم             ويعرف اإلرشاد الجماعي ب   

 أي فـي موقـف      ؛ والتي يمكن تحقيقها لهم في مجموعة صغيرة أو كبيرة         ،وحاجاتهم اإلرشادية إلى حد ما    

 .)155: 2001الزبادي و الخطيب، (جماعي مستخدمين أسس وأساليب اإلرشاد الجماعي 
 

 :النفسية واالجتماعية لإلرشاد الجماعي ومنهاوهناك بعض األسس 

اإلنسان كائن اجتماعي لديه حاجات نفسية اجتماعية البد من إشباعها في إطار اجتماعي مثل الحاجة  

 .الخ...إلى األمن والنجاح واالعتراف والتقدير والمكانة والشعور والضبط والتوجيه

 جتماعية فـي سـلوك الفـرد وتخضـعه للضـغوط          تتحكم المعايير االجتماعية التي تحدد األدوار اال       

 .االجتماعية

 وتتطلـب ممارسـة أسـاليب التفاعـل         ،تعتمد الحياة في العصر الحاضر على العمل في جماعـات          

 .االجتماعي السوي واكتساب ممارسات التفاعل مع الجماعة

 . من أهداف اإلرشاد النفسي هاماًاًيعتبر تحقيق التوافق االجتماعي هدف 

 .)298: 1994زهران، (  من أسباب المشكالت واالضطرابات النفسيةزلة االجتماعية سبباًتعتبر الع
 

 كيف يمكن تنفيذ جلسات اإلرشاد الجماعي 

 .اً شخص19يشترط أال يزيد عدد المجموعة عن  .1

 .يكون هناك تقارب بين أعمار أفراد المجموعة .2

 .وقت اللقاء عن حصة دراسية واحدةيفضل أال يزيد  .3

 .  موعد الجلسة مسبقاًيتم تحديد .4

  .)46: 2006 ،الطهراويوالمزيني  (زمنية بين الجلسات تصل إلي أسبوعكون هناك مدة تيجب أن 
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 :مزايا اإلرشاد الجماعي

 :ن اإلرشاد الجماعي يعد من أهم طرق اإلرشاد النفسي وذلك لعدة مميزات منهاإ

 .آلخرينيستطيع العميل أن يستنبط العبرة والموعظة من خبرات ا 

 . ألنه ليس الوحيد الذي يشعر بهذه المشكلة؛وجود االطمئنان وقلة اليأس 

 .وجود السند االنفعالي والتنفيس االنفعالي من خالل العالقات االجتماعية بين الجماعة اإلرشادية 

 .اًفيد وماً متنوعاً اجتماعياً مما يمثل نشاط،وجود العالقات االجتماعية المترابطة بين أعضاء الجماعة 

 .يعتبر الطريق الصحيح لألفراد الذين ال يجدي معهم اإلرشاد الفردي 

 . وبالتالي ليس هناك ضرورة إلى عدد كبير من المرشدين،يوفر الوقت والجهد 

 لتغييـر وتعـديل السـلوك       يعتبر جو التفاعل االجتماعي والعالقات بين جماعة اإلرشاد جواً مناسـباً           

 .)121: 1991سمارة، نمر، ( واالتجاهات
                                                                           

 :عيوب اإلرشاد الجماعي

 . أصعب من اإلرشاد الفردي يعتبراإلرشاد الجماعي 

 .يحتاج اإلرشاد الجماعي إلى دراية وخبرة من قبل المرشد 

 . لشخصية العميلعدم التمكن من إحداث تغييرات جوهرية في البناء األساسي 

 . اآلخرينمشعور بعض العمالء بالخجل عندما يكشفون عن مشاكلهم أما 

 .قد تضيع مشكلة فرد واحد وقت الجماعة 

 .عدم استفادة بعض العمالء بالدرجة المطلوبة من حيث االهتمام مركزاً حول مشكالت الجماعة 

 .)34: 1984الزهري،  (ا من قبل سوية لم يكونوا يعرفونهقد يتعلم العمالء أنماطاً سلوكية غير
 

 : )Directive Counseling( اإلرشاد المباشر .4

ويقوم هذا النوع من اإلرشاد على الفرضية القائلة أن العميل لديه نقص في المعلومات وعاجز عـن حـل           

ر  لذلك يقوم المرشد بدو    ؛مشكالته باإلضافة إلى زيادة تلك المعلومات والخبرات عند المرشد في المشكالت          

 حيث يفسر المعلومات ويكتشف الصراعات ويوجه سلوك العميل نحـو السـلوك السـليم               ،فعال وإيجابي 
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 لذلك فمسئوليات المرشد ودوره أكبـر مـن مسـئوليات ودور           ،وتعديل سلوكياته السلبية وتغيير شخصيته    

 .دالمسترش

 نن يتحققا شباع والرضا اللذي  ا ويعتقد أن اإل   ويهدف اإلرشاد المباشر إلى حل المشكالت للعميل التي جاء به         

 . )312: 1994زهران، ( للعميل نتيجة حل مشكالته يزيدان من ثقته بنفسه وبالمرشد وبالعملية اإلرشادية
 

 -:ننا نالحظ في هذه الطريقة أو األسلوب اإلرشادي ما يليومن خالل ما سبق فإ

سترشد علـى أسـاس أن      أن العبء في حل مشكالت المسترشد تقع على عاتق المرشد، وليس الم            .1

 .المرشد لدية العلم والخبرة والمعرفة التي على المسترشد استغاللها في حل مشكلته

أن المرشد النفسي هو من يقرر الطرق والوسائل التي يمكن اتباعها في مساعدة العميل، وبالتـالي         .2

ول فـي هـذه     يكون االهتمام مركزاً على مشاكل المسترشد، فالمشكلة هي التي تمثل المركـز األ            

  ).225: 2004حسين، ( الطريقة، وليس الفرد نفسه 
 

، التركيز على حل مشكلة العميل وإتباع خطوط محددة لتحقيق هـذا الهـدف            هذا ويتميز اإلرشاد المباشر ب    

 فرأى العلم   ، جاهزة للعميل حتى ولو كان ذلك تحت شعار رأي العلم          يقدم حلوالً   أن المرشد  لكن يؤخد علية  

 من السلطة والتسلطية من جانب       وكذلك فإن في اإلرشاد المباشر شيئاً      ،رورة بالنسبة للمجتمع  ال يصح بالض  

 . )312: 1994زهران، (  المرشد
                                                                          

  ):Non-Directive Counseling( اإلرشاد غير المباشر .5

 فرصة كافية للتعبير عن نفسه من خالل إعطائه  أو المسترشداإلرشاد على العميلويقوم هذا النوع من 

حيث وصفها )  Rogers -كارل روجرز( ويقود هذه الطريقة ،والمساهمة في إيجاد حل مناسب لمشكلته

 . إرشادية وسط مناخ نفسي يساعد العميل على تحقيق أفضل مناخ في النمو االجتماعيعالقة إقامة "بأنها 

 )126: 1991سمارة، نمر،                                                                       (  

وتفترض هذه الطريقة أن الفرد لديه قدرة على اتخاذ قراراته بنفسه بعد إزالة التوتر الذي يعاني منه نتيجة                  

 ذلك فمن مسئوليته التعـرف علـى        المشاكل التي يواجهها والوصول إلى التكيف السليم في حياته، وعلى         

مشكلته ودراستها والوصول إلى حل مناسب لها يقع على عاتقه نفسه، ودور المرشد هنا هو إقامة عالقـة                  
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طيبة مع المسترشد، وأن يكون مستمعاً جيداً له ويهيئ له الجو المناسب؛ ليتخلص من التوتر والقلق والذي                 

  ).223: 2004حسين، ( ته يحول بين المسترشد وبين استبصاره بمشكال
 

 هدف اإلرشاد غير المباشر المتمركز حول العميل بأنه مساعدة العميل علـى النمـو               )روجرز(وقد حدد   

النفسي وإحداث تطابق بين مفهوم الذات الواقعي وبين مفهوم الذات المدرك ومفهوم الذات المثالي ومفهوم               

 وهذا النوع من اإلرشاد يسـتخدم مـع         ،طابق مع الواقع   أي أن يغير مفهوم الذات بما يت       ؛الذات االجتماعي 

 . كون لديهم طالقة لفظيةاً وأكثر ومن تهم متوسط من يكون ذكاؤعمالء معينين مثالً

 )214: 1994زهران،             (                                                                 

 : مزايا اإلرشاد غير المباشر

 . ويكتسب كيفية حل مشكالته واتخاذ قراراته، العميل في فهم نفسه وزيادة ثقته بها تفيد-1

 . وفي ذلك احترام لشخصية العميل، له نظرة إنسانية حيث يقوم العميل بتقرير مصيره-2

 تنظر للمسترشد على أساس أنه إنسان خير بطبعه وأنه ليس شريراً، فهو يسعى للنضج والنمو؛ ليحـل       -3

 .نفسه ويتخذ القرارات الخاصة بهمشكالته ب
 

 :عيوب اإلرشاد غير المباشر

 .المرشد ذلك  ويشعر بعدم الراحة عندما يحجب عنه، يحتاج العميل أحيانا للنصح واإلرشاد من المرشد-1

 . فيه إهمال لعملية التشخيص التي هي أساس عملية اإلرشاد النفسي-2

  ).224: 2004حسين، ( العميل وأهواءه على حساب اإلرشاد  يراعي -3
 

 : )Religious Counseling (اإلرشاد الديني .6

 وقد ثبت ذلك من خالل دراسـات        ، لالضطرابات النفسية   أقل تعرضاً   أن األفراد الملتزمين دينياً    يقال دائماً 

 ورضـا   المتدينات أكثر تقـبالً    أن أمهات األطفال المتخلفين عقلياً    ) هارفر( وقد ورد عن دراسات      ،متعددة

ن الدين يزود األفراد الملتزمين به بقوة مفادها أن كل شيء من            ، كما إ  الواقع من األمهات غير المتدينات    ب

 مـرض  وهذا الجانب مهم في االبتعـاد عـن ال         ، وأنه إن صبر عليه مأجور بالحسنات       سبحانه وتعالى  اَهللا

 . تم إعدادهم لذلكوجد ستيفان أن علماء الدين بإمكانهم القيام بدور المرشد لوقد  و،النفسي

 )128: 1991سمارة، نمر، ( 
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 :وهناك فرق كبير بين اإلرشاد الديني والوعظ الديني

 ما يسمع في المساجد وفـي البـرامج          من جانب واحد وهو مثالً      به تعليم وتوجيه غالباً    :فالوعظ الديني * 

 وهـو يهـتم     ،ينية منظمـة   ويهدف الوعظ الديني إلى تحصيل معلومات د       ،الدينية وفي اإلذاعة والتلفزيون   

 .بالجانب العاطفي من اهتمامه باإلقناع
 

 مع المعتقدات    ومتكامالً تم بتكوين حالة نفسية متكاملة نجد فيها السلوك متمشياً        هفهو ي : أما اإلرشاد الديني  *

 والمرشد النفسـي يسـتطيع أن يقـوم         ، مما يؤدي إلى توافق الشخصية والسعادة والصحة النفسية        ؛الدينية

 .)112 :1998الزيود، (   وحده به ولكن ال يستطيع أن يقوم،رشاد الدينيباإل
 

 في مجاالت اإلرشاد العالجـي وإرشـاد         له أهمية بالغة   اإلرشاد الديني بصفة خاصة   ويتضح مما سبق أن     

، وهو  الشباب وفي الحاالت التي يتضح أن أسبابها وأعراضها تتعلق بالسلوك الديني واألخالق لدى العميل             

 في حاالت الوسواس والقلق والهستيريا وتوهم المرض والخوف واالضطرابات االنفعالية ومشـكالت             مجد

 ؛الزواج واإلدمان والمشكالت الجنسية والخالصة أنه أفضل ما يستخدم في المشكالت ذات الطابع الـديني              

 بها إلى درجة     وهو التوازن في الشخصية والوصول     ،ألن غايته السامية هو الوصول إلى الهدف األساسي       

 . عند العميلةالنفس المطمئنة التي توفق بين النفس األمارة بالسوء والنفس اللوامة وتنمي البصير
 

 :أهداف اإلرشاد الديني اإلسالمي

فهي أهداف مستمدة من القرآن الكريم الذي هو دستور جامع لحياة الفرد والجماعة، ومدرسة عليـا فـي                  

 : ويمكن توضيح هذه األهداف فيما يلي،الروحي والقلبي والعالقات اإلنسانيةالسمو الخلقي والنبل واإليمان 

אَ" الحفاظ على كرامة اإلنسان      .1 מ א א מ מ

  )70 :اإلسراء(  "מ

א" التزود بالتقوى وجعل العلم والهداية من التأدب واألخالق          .2 א א א א

  )197 :البقرة(  "א

א" االهتمام بالمعرفة والعلم والتفكر والنظر في ملكوت اهللا      .3 א א א א

א   )190 :عمرانآل  ("א
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"االهتمام بالعلم والمعرفة التي تعتمد على تنمية المعارف اإلنسـانية والمهـارات واالتجاهـات                .4
מ מ אא מ א א מ מ

מ   )129 :البقرة(  "א

מ" التأكيد على العمل الصالح      .5 א א א א א א א מא

מ מ   )277 :البقرة( "מ

  )4 :القلم(  "מ"  بخلق النبوة قتداءواالالتأكيد على الخلق والسلوك  .6

  )137: 2001موسى، ( 
 

  -: )Plat Counseling ( اإلرشاد بالعب .7

 أسـس  مـن عب طريقة شائعة االستخدام في مجال إرشاد األطفال علي أساس انه يسـتمد  يعد اإلرشاد بالل 

نه يفيد فـي تعلـيم األطفـال        ه أساليب تتفق مع مرحلة النمو التي يمر بها األطفال وتناسبها وأ            ول ،نفسية

 ن الطفل يقوم وهو   ، ويفترض في اإلرشاد باللعب أ     تشخيص المشكالت وفي عالج االضطرابات السلوكية     و

نه ليس كالكبار الذين يمكنهم عمل ذلـك  ، إويعبر فيها عن مشاعره ومشكالته ) لعب األدوار ( يلعب بعملية   

 .، وذلك لعدة أمورأنسب الطرق إلرشاد الطفلوالتعبير، وهو من كالم الب

 . يصلح في حاالت التعليم والتشخيص والعالج -1

 .  يساعد علي نمو شخصية الطفل من جميع جوانبها المختلفة -2

 .يتيح الفرصة للطفل للتعبير عن انفعاالته -3

 . )41: 1984الزهري،  ( لتعاون واكتساب القيم واالتجاهات تعتبر فرصة للطفل ل-5

 

األول هو اإلرشاد باللعب غير التوجيهي، وفيه يتـرك  :  إلى نوعين ويمكن تصنيف أساليب اإلرشاد باللعب    

ب بحجرة اللعب دون تدخل المرشد، وهذا يساعد فـي          الطفل ليلعب بحريته ويختار ما يشاء من مواد اللع        

أما الثاني فهو اإلرشاد باللعب التوجيهي وفيـه يـتم      . إخراج مشاعر القلق واإلحباط والعدوانية لدى الطفل      

التخطيط لبيئة اللعب حيث يتم الربط بين مواد اللعب واالضطراب الذي يعانيه الطفل، وال يعطى الطفـل                 

                                                              ).243: 2004حسين، ( ما يشاء عندها الحرية؛ ليلعب ب
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  ):Process Counseling( عملية اإلرشاد النفسي :الثالث عشر

تعد العلمية اإلرشادية سلسلة من الخطوات المتتابعة التي يتبعها المرشد النفسي بدء من اإلحالـة،                 

يق األهداف، وإنهاء العالقة اإلرشادية، فهي عملية مرنة في طبيعتها، حيث تهدف إلي مساعدة              وانتهاء بتحق 

المسترشد؛ ليساعد نفسه بعد تبصره بها، وفهمها، وتقبلها، تحقيقاً للتوافق مع الـذات مـن جهـة، ومـع                   

 .ةت متعددالمتطلبات البيئية من جهة أخري، فهي عملية فنية تقتضي توفر مهارات، وأساليب وتكتيكا

  )79 :2003السفاسفة، ( 

 :وقد وردت عدة تعريفات للعملية اإلرشادية منها علي سبيل المثال  

مجموعة من الخطوات المهنية أو المراحل، والتي يتعين علـي       "  يري زهران العملية اإلرشادية بأنها       

 لديـه مـن قـدرات       المرشد النفسي أن يسلكها مع العميل بهدف مساعدته علي فهم ذاته وتنمية مـا             

واستعدادات؛ مما يساعده علي التغلب علي مشكلته ويـؤدي بـه إلـي تحقيـق التوافـق الشخصـي                 

  ).260 :2004حسين، ( واالجتماعي 

تلك الخطوات أو المراحل المتتابعة التي يعمل فيها المرشد         " ويعرف الشناوي العملية اإلرشادية بأنها       

لمسترشد إليه، حتى إقفال الحالة إما بتحقيق أهداف اإلرشـاد أو           مع المسترشد ابتداء من مرحلة إحالة ا      

  ).71: 2007الخطيب، ( بتحويل المسترشد إلي مختصين آخرين 

 التي يسلكها فريق اإلرشاد     ةمجموعة من الخطوات المهني   "  ويعرف ملحم العملية اإلرشادية علي أنها        

 بما يمكنه من التوافق السوي مع الـذات         اتغاللهفي التعامل مع الحالة، بهدف تنمية إمكانات الفرد واس        

  ).79 :2003السفاسفة، ( والعالم الخارجي 

ولكي تحقق العملية اإلرشادية أهدافها وغاياتها بشكل فاعل، فإنها يجب أن تسير وفـق خطـوات                  

وإجراءات محددة، بحيث تشتمل هذه الخطوات علي ثالث عمليات محورية متداخلة متسلسـلة ورئيسـة               

 :هي كالتاليو

 ):(Preparations مرحلة اإلعداد والتهيئة. 1 

 اإلرشاد،  نوهي مرحلة الدراسة التي تستهدف البدء في العملية اإلرشادية، وتشتمل علي تهيئة مكا              

وبناء العالقة اإلرشادية الدافئة، واكتشاف مشكلة المسترشد، وتحديد أهـداف اإلرشـاد، وعمليـة جمـع                

  ).43: 1985صالح، ( عن المسترشد وتفسيرها المعلومات والبيانات 
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وعليه فإن العالقة اإلرشادية الجيدة تؤدي إلي نمو نفسي جيد، والعالقة الضعيفة تؤدي إلي نتـائج غيـر                  

االحترام المتبادل والثقة واإلحساس    : مرغوب فيها، ويفترض أن تقوم العالقة اإلرشادية علي عوامل مثل         

  ).73: 2007خطيب، ال( باألمن والراحة النفسية 

 

  ):Diagnosis  (مرحلة التشخيص. 2

وتشمل تحديد العوامل المسئولة عن وجود المشكلة، وكيفية تفاعل األسباب المختلفة، ومعرفة مدي               

  ).260 : 2004حسين، ( تطورها، ومدي مساهمتها في وجود المشكلة واستمراريتها 

 

  ):Counseling (مرحلة تنفيذ اإلجراء اإلرشادي . 3

 المناسـبة   جوتشمل تحديد أنسب الطرق واألساليب اإلرشادية المناسبة للمسترشد وأساليب العـال            

للحالة، وتطبيقها فعلياً عبر الجلسات اإلرشادية، ثم التقييم واإلنهاء والمتابعة لمعرفة انتقال أثـر اإلرشـاد                

  ).80: 2003السفاسفة، ( ، بعد انتهاء العالقة اإلرشاديةهواستمراريت

 

 :عناصر العملية اإلرشادية •

 :تشمل عناصر العملية اإلرشادية األطراف التالية 

 .  المرشد النفسي 

 األزواج  - المعلمـين    -األهـل   (  علي اختالف مواقعهم في الحياة مثـل         ن المسترشد أو المسترشدي   

 ). المرضي النفسيين – اآلباء -أصحاب العمل 

 

 

 : خصائص العملية اإلرشادية •

ية إنسانية دينامية تتم ما بين المرشد والمسترشد وتقوم بناء علي عالقة مهنية يسودها التعـاون                 عمل .1

 .والمحبة

 .مرنة تقتضي توفر مهارات وأساليب وتكتيكات متعددة عملية فنية .2
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 .عملية مستمرة ومنتظمة تستمر عدة جلسات متتابعة .3

 . خدمة تغير طوعي يقبل عليها الفرد بنفسه .4

 . تمكن المسترشد من اتخاذ قراراته بنفسهعملية تعليمية .5

 .خدمة يقدمها إنسان متدرب تدريباً مناسباً ولديه الخبرة الكافية في مجال اإلرشاد .6

  ).58: 1985صالح، ( عملية مساعدة الفرد علي فهم نفسه من أجل تحقيق ذاته  .7

 

 : عوامل نجاح العملية اإلرشادية •

 :ادية من خالل اآلتي       تتحدد عوامل نجاح العملية اإلرش

 . العالقة اإلرشادية المهنية القائمة علي أساس االحترام المتبادل و التعاون والتفاهم .1

 . الثقة المتبادلة ما بين المرشد والمسترشد .2

 تقبل المرشد للمسترشد كما هو عليه وحسن اإلصغاء له والحفاظ علي سـرية المعلومـات الخاصـة      .3

 .بالمسترشد وخصوصيتها

 .م المتبادل بين المرشد والمسترشد، وذلك باالعتراف بقيمة المسترشد وقدرته علي التفكيراالحترا .4

 . التخطيط الجيد للعملية اإلرشادية واإلعداد لها .5

 .تهيئة المكان المناسب الذي تتم فيه المقابالت مع المسترشد .6

 .حياة المسترشدالتشخيص الصحيح والقائم علي جمع البيانات الصحيحة والمعلومات الهامة في  .7

 . الطرق واألساليب اإلرشادية المناسبة في ضوء نتيجة التشخيص التي قام بها المرشدباختيار أنس .8

 . المتابعة والتقييم المستمران لسلوكيات المسترشد فيما بعد .9

طريقة اإلنهاء الصحيحة للعملية اإلرشادية من حيث مراعاة شعور المسترشد وإخبار المسترشد بـأن              .10

  ).111: 1999شعبان وتيم، ( المرشد سيبقي مفتوحاً في أي وقت له باب 
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 :نظريات اإلرشاد النفسي:  عشرالرابع
 

النظرية اإلرشادية أشبه بالخارطة الجغرافية التي تبين الطرق واألماكن التي يريد الشخص الوصول إليها،              

شد ومسـاعدته فـي عبـور أزماتـه         فالنظرية تبين للمرشد الطريق الواضح للوصول إلى أعماق المستر        

وتخلصه من التوترات واالضطرابات التي يعاني منها، فالفرق بين المرشد النفسي المختص الـذي يقـدم                

الخدمة النفسية والشخص العادي الذي يقدم النصح واإلرشاد كالشخص الذي يسير في الصحراء ويستخدم              

ال يدري كيف يسير وإلى أين يصـل، فبـدون          خارطة واضحة المعالم واآلخر الذي يسير بشكل عشوائي         

األسلوب العلمي المتمثل في استخدام النظريات فإن اإلرشاد يتحول إلى مجرد حديث عادي ليس له معنى                

  ).170: 2004منسي، ( واضح 
 

هذا ويوجد العديد من نظريات اإلرشاد النفسي التي تلعب دوراً هاماً في عمل المرشد النفسي، فهي تزوده                 

 طبيعة اإلنسانية وفهم السلوك السوي والسلوك المضطرب وأسباب اضطرابه، ومن ثم يستند المرشد              بفهم

النفسي في عملية التشخيص لمشكلة المسترشد إلى إطار نظري معين، فقد تختلف نظريات اإلرشاد النفسي               

يات كل نظريـة    في النظر لطبيعة اإلنسان أو في تفسير االضطرابات النفسية، كما وتختلف في طرق وفن             

  ). 58: 2004حسين، ( من نظريات اإلرشاد النفسي 
 

النظرية اإلرشادية بأنها النظرية التي يندمج فيها رموز المعرفة بشكل متكامـل فـي              ) منسي(وقد عرف   

إطار تنظيمي له معنى، كما إنها قادرة على أن تنظم وتفسر وتعمل على صياغة الحقـائق والمعلومـات                  

  ).171: 2004منسي، ( ة بميدان اإلرشاد على شكل مبادئ وقوانين والمعرفة المتعلق
 

نظرية التحليل النفسـي،    ( هذا ويرى الباحث أن أهم النظريات التي برزت في مجال اإلرشاد النفسي هي              

والنظرية السلوكية، ونظرية اإلرشاد المتمركز حول العميل، ونظرية السـمات والعوامـل، و النظريـة               

والتي سيتناولها الباحث بشيء من التفصيل، وتعـد نظريـات          ) نظرية العقالنية االنفعالية    الوجودية، و ال  

اإلرشاد النفسي خالصة ما قام به الباحثون في مجال السلوك اإلنساني وطبيعته، بحيث إنها وضعت فـي                 

 -:شكل أطر عامة من أجل تفسير ديناميات السلوك اإلنساني المعقد، ومن هذه النظريات
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 :نظرية التحليل النفسي: أوالُ

تعتبر نظرية التحليل النفسي من أقدم النظريات النفسية والتي يرجع إليها الفضل في كشف النقـاب عـن                  

الجوانب الالشعورية في الشخصية، وقد كانت في بداية ظهورها طريقة عالجية، ثم بعد ذلك أخذت تشـيد                 

نسانية والنمو النفسي للفـرد وتفسـير الـديناميات         لنفسها صروحاً نظرية في الغرائز وتفسير الطبيعة اإل       

  ). 58: 2004حسين، ( الشخصية 
 

ويرى كثير من الناس أن هذه النظرية تختص فقط بالعالج النفسـي وليسـت              ) فرويد(رائد هذه النظرية    و

 ى ويـر  ، ألنها بنيت على بحوث عن المرضى النفسيين وليس على العاديين          ؛ذات صلة بالتوجيه واإلرشاد   

فترة الطفولة المبكرة   ) فرويد(ويعتبر  .  ترجع إلى الصراع الجنسي     النفسية  من األمراض  أن كثيراً ) فرويد(

 فيعمل علـى    ؛ لما يحدث فيها من خبرات مؤلمة تؤثر في عالقاته بمن حوله           ؛أخطر مرحلة في حياة الفرد    

  .)124: 1981عبد الرحمن، (  كبت رغباته لتناسي مصدر األلم والتوافق مع الظروف االجتماعية العادية
 

 -:األسس التي تقوم عليها نظرية التحليل النفسي

إن السنوات الخمس األولى من عمر الفرد لها تأثير كبير في تكوين شخصية الفرد مسـتقبالً، وفـي                   .1

 .تحديد سلوكه سواء أكان سوياً أم شاذاً

 .ن الغريزة الجنسيةركز فرويد على الغريزة الجنسية، وإن معظم سلوكياتنا هي بدافع م .2

تحدث فرويد عن الالشعور ودوره في التحكم بالسلوك اإلنساني، حيث إن األكبر من سلوكيات الفـرد                 .3

  ). 243: 2004منسي،  ( ةترجع إلى عوامل ال شعوري
 

 :توجه سلوكه هيأن لدى كل فرد ثالث قوى ) عبد المنعم(وقد ذكر 

 .ثمن مركز الغرائز الذي يسعى الفرد إلى إشباعها بأي وهي الصور البدائية للشخصية وتعتبر :الهو* 

وهـو  ،  هو الجزء من الشخصية الذي يمثل مركز الشعور واإلدراك الواقعي الخارجي والـداخلي          :األنا* 

 ).األنا األعلى(و ) الهو(الجزء النشط من الشخصية الذي يعمل على حل التناقضات بين 

هو الرقيب على تصرفات الفرد يوجه       و ،خالق والقيم ونسميه بالضمير   يمثل المثل العليا لأل   : األنا األعلى * 

  ).167: 1996عبد المنعم، (  مبادئ معينة ويحاسبه إذا تجاوزهاسلوكه نحو 
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 -:أقسام العقل عند فرويد

 :قسم فرويد العقل إلى ثالث مستويات

 .وهو الجانب الواعي في الشخصية: الشعور* 

المنطقة الوسطى بين الشعور والالشعور، وهـو عبـارة عـن أحـداث             وهو يقع في    : ما قبل الشعور  * 

وذكريات وخبرات وتجارب تكاد تكون منسية، لكن بعد تلقيها المثير المناسب يمكن استدعاؤها على دائرة               

 .الشعور

 .وهو الجانب الالواعي في الشخصية، وهي تمثل الجانب البيولوجي في الشخصية: الالشعور* 

عند نظرية التحليل النفسي تسعى إلى تحقيق هدفين        ) العالجية  (  أن العملية اإلرشادية     )الضامن(وقد ذكر   

 -:أساسيين وهما

 .تعديل سلوك الفرد وذلك يجعل تفكيره الالشعوري شعورياً: األول

 .تقوية وتعزيز األنا، حتى يصبح السلوك معتمداً على الواقع وليس على المتطلبات الغريزية: الثاني

  )99: 2003، الضامن( 

 :ويلخص فرويد تطور الشخصية في عدة مراحل 

 :المرحلة الفمية: المرحلة األولي  

وتبدأ منذ الوالدة وحتى السنة الثانية من العمر، حيث تكون وظيفة الفم وقبل ظهور األسنان هـي                   

تبدأ األسـنان   العالم الخارجي، وكذلك عملية مص اإلصبع والثدي، وعندما         عملية إدخال الطعام واكتشاف     

في الظهور يشعر الطفل بالسعادة والتفاؤل لمقدرته علي العض والبلع والمص، كما أن الشفتين تشكالن له                

 .مصدر اللذة واإلشباع، ويشعر الطفل باللذة حين يمص الثدي، ثم يمص أصابعه فيما بعد
 

 :الشرجيةالمرحلة  : الثانيةالمرحلة  

ة من عمر الطفل، وتتضمن هذه المرحلة مـرحلتين         ثلثانية والثال حيث تبدأ هذه المرحلة في السنة ا        

يل إلي القذف واإلخراج واإلمساك واإلبقاء، ويبدأ تدريب الطفل علي عملية اإلخـراج             حيث تبدأ اللذة بالم   

في هذه المرحلة، وتبدو شخصية الطفل تبعاً ألسلوب التدريب علي النظافة، فإذا كـان أسـلوب التـدريب        

 .نه يصبح متمرداً وعنيداً إذا كان أسلوب التدريب قاسياً فإر الطفل بالراحة واألمان، أما يشعاًيجابيإ

  )28: 1998الزيود،  ( 
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 :القضيبيةالمرحلة : الثالثةالمرحلة  

وتبدأ هذه المرحلة من بداية السنة الثالثة وحتى نهاية السنة الخامسـة، حيـث تحـدث تطـورات                   

 .ة المنطقة التناسليةسيكولوجية تبعاً الزدياد أهمي

 

 :مرحلة الكمون: الرابعةالمرحلة  

وتبدأ من السنة السادسة وحتى السنة السادسة عشرة، حيث يصرف الطفل طاقاته ووقته في تنمية                 

 .مهاراته الشخصية

 

 :المرحلة التناسلية: الخامسةالمرحلة  

د إلي تكوين العالقة مـع       إلي حب اآلخرين، ويميل الفر     ةحيث يتحول حب الذات في هذه المرحل        

  ).206: 2000الخطيب، ( الجنس األخر 

 

وتبدو أهمية نظرية التحليل النفسي من خالل الهدف الذي تسعي إليه هـو مسـاعدة المسترشـد                   

للوصول إلي فهم ثابت وواضح لقدراته وإمكانياته ليتكيف مع المواقف المحيطة به وحل المشكالت التـي                

 الغموض الذي يكتنف المسترشد حة اإلرشاد من خالل قيام المرشد النفسي بتوضي      يعاني منها، وتكون طريق   

 مر  اوتبيان سلوكه ونظرته العامة للحياة، ويتبع خطوات معينة من التداعي الحر، حيث يعبر المسترشد عم              

ي مـن   به من خبرات سابقة بكل حرية، ثم يأتي التفسير من قبل المرشد وتحليل األحالم والتحويل االنفعال               

خالل إعادة األشياء التي حدثت للمسترشد في الماضي، وعكس المشاعر االنفعالية للمسترشد واالستبصار             

 لصراعاته مكشوفة أمامه لفهم الصحيح لذاته، وإعادة التعلـيم وبنـاء العـادات              دمن خالل رؤية المسترش   

  ).49: 1994الزعبي، ( الصحيحة تدريجياً 
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 -:ل النفسيطرق وفنيات نظرية التحلي

 : )Free Association ( عملية التداعي الحر أو الطليق .1

وهي عملية تقوم على أساس إتاحة الفرصة أمام المسترشد أو الحالة؛ كي يفصح عن كل ما يدور في ذهنه                   

من أفكار أو مشاعر أو رغبات، مهما كانت مفككة أو غير منطقية أو شاذة أو عدوانية، ويكون ذلك فـي                    

التـي  ) عملية التطهير االنفعـالي أو التصـريف        ( رخاء، وتؤدي هذه العملية إلى ما يسمي        جلسات االست 

 .يخرج فيها المسترشد مشاعره وانفعاالته إلى حيز الوعي والشعور، مما يؤدي إلى الشعور بالراحة

  )155: 1999العيسوي، ( 

  ):Interpretation( التفسير  .2

األحالم، وكذلك ما يقوله أثناء عملية التداعي الحر، والهدف من          حيث يفسر المرشد للمسترشد ما يراه في        

ذلك مساعدة المسترشد على استخراج المعلومات من الالشعور والتسريع في كشفها، فهي تفسير وترجمة              

  ).103: 2003الضامن، ( وتوضيح لما يقوله المسترشد 

  ):Transference( الطرح أو التحويل  .3

انفعاالت المسترشد سواء أكانت إيجابية أو سلبية من مصادرها األصلية إلـى            ويقصد به تحويل مشاعر و    

شخصية المرشد، فالمسترشد يطرح ما في داخله من مشاعر وانفعاالت على شخصـية المرشـد؛ فيجـد                 

المرشد أن المسترشد تارة يحبه وتارة أخرى يكرهه وليس هناك عالقة أو صلة سابقة للمسترشد بالمرشد                 

فالطرح هو مصدر للمعلومات االنفعاليـة      . ن المرشد هو البديل وليس األصل لهذه االنفعاالت       وبالتالي يكو 

  ).67: 2004حسين، ( عن حياة المسترشد 
 

 -:تقييم نظرية التحليل النفسي

 :النواحي االيجابية في النظرية

 . الماضي وليس الحاضر فحسبإلىأنها اهتمت بعالج أسباب المشكلة والرجوع  

 .رويد بالجانب الالشعوري في الشخصية ودوره في الحياة النفسيةاهتمام ف 

 .ركزت هذه النظرية على السنوات الخمس األولى من حياة الطفل ودورها في تشكيل شخصيته 
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قدمت هذه النظرية خدمات للمربين واألهل، فالحب والوجدان والتعاطف في معاملة األطفال بدالً مـن                

 .ن اتجاهات إيجابية لدى الطفلالقمع واألساليب السلبية يكو

 .حررت الفرد من دوافعه الدفينة وعادت بالشخصية المفككة إلى حالة التكامل والنضج 

لقد اعتنت هذه النظرية بعدة أنواع من التعبير نحو الرسم والتصوير والخطوط وزالت اللسـان فـي                  

  ).266: 2004منسي، ( الكشف عن مكونات الالشعور والميول الوجدانية 

 

 :لعل من أبز االنتقادات التي وجهت لنظرية التحليل النفسي ما يلي

 .أنها تستغرق وقتاً أطول بكثير من الطرق اإلرشادية األخرى 

 .تركيزها على الماضي باعتباره كل شيء وعدم االهتمام بالحاضر أو المستقبل 

 .مرضى وليس األسوياءأن معظم الدراسات التي قامت عليها هذه النظرية أجريت على عينات من ال 

 .تنظر لإلنسان نظرة تشاؤمية وسلبية بعكس النظريات األخرى في اإلرشاد النفسي 

 .أن معظم مفاهيمها غيبية افتراضية ال يمكن إخضاعها للمالحظة أو القياس والتجريب 

 .المبالغة الشديدة في أهمية الصراع األوديبي وما ينجم عنه من فشل 

 .ضطرابات إلى أسباب جنسيةترجع جميع الصراعات واال 

 .تحتاج هذه النظرية إلى خبرة واسعة وتدريب عملي طويل قد ال يتوفر إال لعدد قليل من المعالجين 

  )70: 2004حسين، ( 

 : النظرية السلوكية: ثانياً

. وهو عالم نفـس أمريكـي معاصـر     ) سكنر(شهر روادها   ها نظرية المثير واالستجابة ومن أ      ويطلق علي 

. هذه النظرية حول التعرف على السلوك غير المرغوب فيه ومحاولة تعديله إلى سلوك مرغوب             وتتمركز  

ستخدم وت. وأهم األساليب المتبعة هو تحديد السلوك الخاطئ ثم العمل على التخلص منه أو انطفائه تدريجياً              

 ،وك المرغوب في مراحل تعديل السلوك غير المرغوب فيه إلى السلوك المرغوب فيه مؤثرات تعزز السل             

 . ولهذه المعززات أثر كبير في تثبيت السلوك الجديد وتدعيمه

 )160 :1996عبد المنعم،                                                                              (
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. وسلوكه وأنه يمكن الحكم على الفرد من خالل تصرفاته          ،تفترض هذه النظرية إمكانية تنظيم سلوك الفرد      

وتبحث النظرية السلوكية في األسباب التي دفعت الفرد إلى القيام بسلوك معين وتهتم بسلوك الفرد كفرد ال                 

من هنا تظهر الصلة بين العالج النفسي واإلرشاد النفسي ونظريات التعلم           . سلوك الفرد من خالل الجماعة    

 ونظريـة  )لبافلوف(ية نظرية االقتران الشرطي وأهم النظريات السلوك. الحديثة ممثلة في السلوكية الحديثة   

وغيرهـا مـن    ) لهـل (ونظرية التدعيم   . )لسكنر( ونظرية االشتراط الفعلي     )ورندايكثل(المحاولة والخطأ   

وتعتمد النظريات السلوكية في اكتساب السلوك من البيئة الخارجية عن طريق ارتباط المثيـر              . النظريات

 .)12 :1984الزهري، ( باالستجابة

 

 :أهم مفاهيم النظرية السلوكية

إن السلوك اإلنساني ما هو إال سلسة من المثيرات واالستجابات، فالمثير يؤدي إلى اسـتجابة وهـي                  .1

 .بدورها تعد بمثابة مثير آخر يؤدي إلى استجابة أخرى وهكذا

ند إلى   وأن الكل يساوي مجموع األجزاء، وهي بذلك تست        أجزاءإن سلوك الفرد ما هو إال حاصل جمع          .2

 .في تفسير سلوك الفرد) الذراتية(مفهوم 

ترى هذه النظرية أن شخصية الفرد هي تنظيم معين من العادات المتعلمة والثابتة نسبياً التـي تميـز                   .3

الفرد عن غيره من األفراد وأشبه ما يكون سلوك الفرد باآللة ال تحركه دوافع معينـة، بـل تحركـه                    

 .مثيرات تصدر عنها استجابات

على دور البيئة في نمو وتشكيل شخصية الفرد في إغفـال منهـا لـدور العوامـل الوراثيـة                   أكدت   .4

 .واالستعدادات لدى الفرد

 . اتخذت عملية التعلم محوراً أساسياً في تفسير السلوك اإلنساني .5

تنظر هذه النظرية للسلوك المضطرب على أنه استجابة شرطية خاطئة تكونت بفعل االرتباط الشرطي               .6

  ).73: 2004حسين، (  ومن ثم يمكن عالجه بنفس االرتباط الشرطي من جديدالخاطئ،
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 :األساليب المستخدمة في النظرية السلوكية

وهو الكف لكل نمطين سلوكيين غير متوافقين ولكنهما مترابطان وإحالل سـلوك            : الكف المتبادل  

 واالسـتغراق فـي   يلالإرادمتوافق ليحل محلها، ويستخدم هذا األسلوب في عالج حاالت التبول ا          

 .النوم

 وهو عبارة عن التخلص بالتدريج من ارتباط السـلوك المضـطرب            :خفض الحساسية التدريجي   

 .بشيء أو حادث معين بواسطة التكرار التدريجي للمثيرات

 وهو تعديل السلوك لدى المسترشد أو العميل من مرحلة اإلقدام إلـى مرحلـة               : التجنبي طاإلشرا 

 .نباإلحجام والتج

المـديح أو النقـود أو      :  وهو إثابة المسترشد على السلوك السوي المطلوب نحو        :التعزيز الموجب  

 .الطعام

 . وهو إزالة المثير غير السار مباشرة بعد ظهور االستجابة المطلوبة:التعزيز السلبي 

  )185: 2004منسي، (

سـلوك ويسـتهدف مسـاعدة      وهو إجراء يتألف من العديد من فنيات تعديل ال        : التدريب التوكيدي  

األفراد على حماية أنفسهم وحقوقهم دون أية إساءة لحقوق اآلخرين، وهي طريقة مفضلة لهـؤالء               

 .األفراد الذين يعانون من صعوبة في التعبير عن انفعاالتهم أو لديهم نقص ثقة بالنفس

حدة بدالً مـن     وهو يقوم على فكرة وضع الفرد في الموقف الذي يخاف منه مرة وا             :أسلوب الغمر  

 .التدرج حيث ينخفض الخوف والقلق لدية عند مواجهته لهذا الخوف

 بمعنى تناقص االستجابة غير المرغوب فيها إلى حد التالشي تدريجياً حتى تزول تماماً              :االنطفاء 

 .في حالة غياب التعزيز لها

ـ  بمعنى تعديل السلوكيات غير المرغوب فيها إما عن طريـق إزا           :أسلوب التنفير    التـدعيمات   ةل

 .اإليجابية أو استخدام مثيرات منفرة ومكروهة كالصدمات الكهربائية

 ويعني تعزيز االستجابات الصحيحة التي تقترب تدريجياً من السلوك النهـائي المـراد       :التشـكيل  

 .الوصول إليه، وهذا يؤدي إلى االقتراب خطوة خطوة من السلوك المطلوب أو النهائي
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هو يعني أن يطلب من صاحب المشكلة أن يستمر فـي أداء السـلوك غيـر            و :الممارسة السلبية  

 .المرغوب فيه إلى أن يصل إلى درجة اإلرهاق والملل؛ مما يؤدي إلى اإلقالع عنه

 وهي وجود نموذج يقتدي به المسترشد عند قيام هذا النموذج بالسلوك المرغوب سـواء               :النمذجة 

 .على مستوى الواقع أو النمذجة التخيلية

 ويتم ذلك من خالل عقد بين المرشد والمسترشد يحصل بمقتضاه كل واحد منهم              :التعاقد السلوكي  

المعلم يقول للطالب سوف أعطيك الدرجات مقابل       : على شيء من اآلخر مقابل ما يعطيه له مثال        

 .هدوئك بالصف

ل جلسـة فـي      وهي واجبات يطلبها المرشد من المسترشد لينفذها في نهاية ك          :الواجبات المنزلية  

 .المنزل

 . وهي تمارين خاصة يؤديها المسترشد؛ ليشعر بالراحة والطمأنينة واالسترخاء:االسترخاء 

  )81: 2004حسين، ( 
 

 :تطبيقات النظرية السلوكية في اإلرشاد النفسي

تفسير النظرية السلوكية والمشكالت بأنها أنماط من االستجابة الخاطئة أو غير السـوية المتعلمـة                

 : ويركز اإلرشاد النفسي على ما يلي.بمثيرات منفردةباطها بارت

 .تعزيز السلوك السوي 

 .مرغوب فيهغير مساعدة العميل في تعلم سلوك جديد مرغوب فيه والتخلص من سلوك  

اد تغييـره والظـروف      وبذلك يتحدد السـلوك المـر      ،تغيير السلوك غير السوي أو غير المتوافق       

 وتخطط مواقف يتم فيها تعلم ومحو التعلم لتحقيق         ،وامل التي تكتنفه   يظهر فيها والع   والشروط التي 

 .التغيير المنشود

 .الحيلولة بين العميل وبين تعميم قلقه على مثيرات جديدة 

يتعلم أنماطاً مفيدة من السلوك عـن        أمام العميل حتى     ضرب المثل الطيب والقدوة الحسنة سلوكياً      

 .)13: 1984الزهري، ( رشادية المتكررةطريق محاكاة المرشد خالل الجلسات اإل
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 :مآخذ على النظرية السلوكية

 . وتهتم فقط باألحداث أو األعراض الحالية،تمهل خبرات الشخص الماضية وتاريخ حياته 

 .تنظر إلى الفرد من حيث استجابته لموقف معين وتتغاضى عن النظرة الكلية له كفرد 

 . كانت مبنية على البحوث التجريبية على الحيوانمعظم نتائجها التي توصل إليها العلماء 

 من التعرف على أسبابها ودوافعها والعمل علـى         تعتمد على أساس إزالة األعراض الظاهرة بدالً       

                                                    ). 164: 1996عبد المنعم، ( معالجتها جذرياً

لوك المالحظ الظاهري فقط هو الذي يوضع في االعتبـار   يصر أصحاب هذه النظرية على أن الس       

 .من الناحية العملية

 .ال تنظر إلى الفرد ككل وتهمل ذاتيته حيث أغفلت النظرية السلوكية عنصر اإلدراك في التعلم 

رى  مع المفاهيم النظرية الموجودة في النظريات األخ       المفاهيم األساسية لهذه النظرية ال تتفق كثيراً       

                                                              .)13 :1984الزهري، ( التحليل النفسيكنظرية 

 .يلجأ بعض المعالجون السلوكيين إلى طرح الموضوعات بدالً من االستماع الجيد للمسترشد 

 .يهمل السلوكيون أهمية العوامل المتعلقة بالعالقة اإلرشادية 

  ).148: 2003الضامن، (  يركز العالج السلوكي على االستبصار وال يراه ضرورياً ال 

 

 ):اإلرشاد المتمركز حول العميل ( نظرية الذات : ثالثاً

تهتم هذه النظرية بدراسة مفهوم الذات لما له من أهمية في تنظيم السلوك وتتعدد النظريات في هذا المجال                  

وهي أشمل نظريات الذات وترتبط باإلرشاد والعالج النفسـي         ) ل روجز لكار(ولكن أشهرها نظرية الذات     

 وترتكز هذه النظرية في اإلرشاد والعالج النفسي على خلـق منـاخ             ،المركز حول الفرد أو غير المباشر     

  . )145 :1996عبد المنعم، (نفسي يستطيع أن يحقق الشخص فيه أفضل نمو نفسي 
 

، ومهمـا    العالج المركز حول العميل أو اإلرشاد النفسي غير الموجـه           بنظرية وتسمى هذه النظرية أحياناً   

 ولقـد عـدل     ،ن هدف النظرية األساسي هو توكيد الذات كأساس للنمو النفسي عند العميل           كانت التسمية فإ  

في السنوات األخيرة بقوله بأنه على الرغم من أن الهدف األول لهذه النظرية هو توكيد الذات إال                 ) روجز(

 كما  ،ه العملية تختلف من فرد إلى آخر لما لثقافة الفرد ووسطه االجتماعي من أثر على توكيد الذات                أن هذ 
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 فـي    مع العميـل ومـاهراً      فكلما كان متعاطفاً   ،أضاف بأن دور المرشد النفسي هام في العملية اإلرشادية        

 علـى    معتمداً  منتجاً جاً على ما لدى العميل من رغبة في أن يكون ناض          إجراء االختبار الشخصي ومعتمداً   

 .  في تعديل سلوكهساعداًم لموقفه و على فهم العميل ومقدراً كلما كان قادراًنفسه متكيفاً

 )8 :1984الزهري، (
 

 ):كارل روجرز( األسس التي تقوم عليها نظرية الذات 

 وعلـى   واالستبصار والفهم وعلى حل مشاكله بنفسه     اإليمان القوي في قدرة اإلنسان على التفكير         

 .النمو والتقدم والنضج

يؤمن هذا المنهج بالفلسفة الديموقراطية ومنها حرية التعبير للمريض وحرية االشتراك فـي حـل                

 .مشاكله واتخاذ قراراته بنفسه

 .تستند إلى الفلسفة الوجودية التي تهتم بوجود اإلنسان وتأكيد حريته 

 .ديقوم هذا المنهج على أساس الثقة فيما يرويه المسترش 

االعتقاد بأن اإلنسان قد تنفصل ذاته عن شخصيته أو عن كيانه، كأن يتخيل أن هناك شخصاً أخر                  

 .يعيش بداخله ويحرك سلوكه

يفرق هذا المنهج بين الكائن الحي وما لديه من حاجات جسمية ونفسية يرغب في إشباعها وبـين                  

 .الذات البشرية أو النفس

 . بطبعهينظر نظرة تفاؤلية لإلنسان وأنه خير 

لدى اإلنسان رغبة طبيعية نحو النضج والنمو والتكيف والتمتع بالصحة النفسية إذا ما أزيلت مـن                 

 .أمامه الحواجز والعوائق والعراقيل

 .إن معرفة اإلنسان بذاته هي أساس معرفته بالعالم الخارجي، فاإلنسان طبيب نفسه 

  )45: 1999العيسوي، ( 

إلنسانية على أنها تنمو نتيجة النضج والتعلم وتصبح المركز الذي تنتظم وتنظر هذه النظرية إلى الذات ا

 :حوله كل الخبرات وعالقته بالشخصية والتوافق واإلرشاد والعالج النفسي وهناك عدة مفاهيم للذات منها

 .وتعني إدراك الفرد لنفسه كما هي على حقيقتها وواقعيتها: الذات الواقعية .1
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إلى تصور الفرد لتقييم اآلخرين له معتمداً في ذلك على تصرفاتهم وأقوالهم وتشير : الذات االجتماعية .2

 .المتعلقة بشخصيته

  ).123: 2003الضامن، (  وهي الحالة التي يتمنى أن يكون عليها الفرد :الذات المثالية .3
 

 :فنيات اإلرشاد المتمركز حول العميل

د للتعبير عن مشاعره وانفعاالتـه وعليـه        وتتضمن ترك المرشد الحرية للمسترش    : فنية تقبل المشاعر   

 .تقبل هذه المشاعر كما هي سواء أكانت إيجابية أو سلبية أو متناقضة دون مدح أو ثناء أو نقد

 للمقاطع األخيرة التـي يقولهـا المسترشـد، وإعـادة                  وتتضمن تكرار المرشد  : فنية عكس المشاعر   

فهم المرشـد لـه دون أي اسـتهجان أو استحسـان،            أو تكرار ما يقوله بنبرة صوت تنقل للمسترشد         

 .فالمرشد هو مرآة لمشاعر المسترشد

  ).108: 2004حسين، (  فهو وسيلة فعالة للتواصل والفهم المتبادل بين المرشد والمسترشد :الصمت 
 

 :مالحظات على نظرية الذات

 . اهتمت النظرية بالذات ومفهومها وأغلقت الجوانب األخرى لإلنسان-

زت على دور الفرد في تقرير مصيره وتمحورت عمليـة اإلرشـاد حـول الفـرد علـى حسـاب           رك -

 من تهديد ذاته فهي ترتكز علـى الجوانـب          الموضوعية ففي كثير من األحيان يضلل الفرد مرشده خوفاً        

ن للموضوعية والجوانب الالشعورية أهمية في مساعدة        بأ الشعورية على حساب الجوانب الالشعورية علماً     

 .لفرد على حل مشكالتها

س يي ترتكز على أسلوب واحد في جمع المعلومات من الفرد مباشرة وإغفال المصادر األخـرى كالمقـا                -

كبر قـدر   ميع الوسائل الممكنة للحصول على أ     نه يفضل استخدام ج   لمقابالت والمصادر الخارجية على أ    وا

 . )150 :1996عبد المنعم، ( من المعلومات والتي تساعد عملية اإلرشاد 

 تكفل هذه النظرية للعميل فرصة التغير الذاتي نتيجة للجو الذي يكفله المرشد النفسـي للعميـل والـذي                 -

 .يسوده الدفء والحرية والتقبل

 عندما يجد العميل الحرية في التعبير عن مشاعره دون نقد يتقدم نحو التعلم الصحيح والتكيف والصحة                 -

                                                                                     . )10 :1984الزهري، ( النفسية
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  ):Trait Theory (نظرية السمات والعوامل : رابعاً

السمة ) ورتمان  ( تركز نظرية السمات علي المكونات األساسية لبناء شخصية الفرد، حيث يعرف               

وترجع أصول هذه النظرية إلي علم      . خر فيها الفرد من شخص آل      ما يختلف  ةعلي أنها الثبات النسبي لصف    

 حيث تركز هذه النظرية علي تحديد سـمات الشخصـية وتحليـل             ،فرديةالنفس الفراق وقياس الفروق ال    

 والتي يمكـن قياسـها      ، لتصنيف الناس والتعرف علي السمات والعوامل التي تحدد السلوك         عواملها سعياً 

ة في أنها تحاول أن تفسر السلوك الظاهري عن          خالله وتدور الفكرة الرئيس    وتمكن من التنبؤ بالسلوك من    

 وهي المسئولة عن سلوكه، فنظرية السـمات تقـوم          ، لدي الفرد  ةجود استعدادات موجود   افتراض و  قطري

علي فكرتين أساسيتين األولي هي فكرة وجود استعدادات مستقلة عن الظروف الخارجية و الثانية فكـرة                

  ).97: 2004العزة، ( العمومية أو الثبات في السلوك الفردي 

  العـالم       رشاد المباشر ويعد  لنظري الذي تقوم عليه طريقة اإل     وتعتبر نظرية السمات هي األساس ا        

 :ومن تطبيقات النظرية في المجال النفسي ما يلي.رائد طريقة اإلرشاد المباشر) وليامسون ( 

o  عملية عقلية معرفيةهي عملية اإلرشاد النفسي . 

o خدامه في التعلم سوء التوافق لدي األفراد يترك جزءاً كبيراً من العقل قادراً علي است. 

o المرشد مسئول عن تحديد المعلومات المطلوبة وجمعها وتحليلها وتقديمها إلي المسترشد . 

o   ة تقديم النصح وحل المشكالت بطريقة اإلرشاد المباشر بناء علـي الخبـرة والقـدر              ي المرشد قادر عل 

  ).285: 2004الخطيب، (  لديه ةالكافية الموجود

 

 : ملالسمات والعوانقد نظرية  

 .ال يوجد هناك اتفاق حول معاني السمات .1

 . سلوك الشخص، ولكنها ال تحدد كيف يسلك ولماذا يسلك هذا السلوكيتركز النظرية عل .2

 .ا ونقد كبير بالنسبة لميدان اإلرشاد النفسي من حيث الشخصية وتكاملهكالنظرية محل ش .3

 . كل أبعادهاي للشخصية عل كامالًاًفال تقدم النظرية وص .4

 .د علي التحليل اإلحصائي في تحديد السمات العامة وإعطاء وصف كمي لهاتعتم .5

  ).114: 1987مرسي، (  وال تهتم بمعرفة أسباب السلوك ،تركز علي وصف السلوك .6
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  ):Trait Theory  (النظرية الوجودية: خامساً

كـائن وذاتـه،    تنظر الوجودية إلي اإلنسان كما هو وما سيكون عليه، وترى أن هناك فرقاً بين ال                

 االستحسـان   لحيث إن الذات هي انعكاس للعالم الخارجي، فقد تنال االستحسان من اآلخرين، أو ال تنـا               

ذاته، وإنه خارج إرداة الفرد، وإحساس الفرد بأنه كائن يتوقف علي فهمه لذاته، ووعيه لنفسـه وخبراتـه                  

 ). 45: 1997الشناوي، (الشخصية، وتقبله للواقع يعطي معني لوجوده 

 

كل إنسان  :  عن رأيها في الطبيعة اإلنسانية في مجموعة افتراضات منها         ةوتعبر النظرية الوجودي    

قادر مسئول عن أعماله، وكل إنسان لديه القدرة علي تغيير طبيعة الكون الوجودي بمجهود ضئيل، وعلي                

ق طبيعته الخاصـة، وان     كل إنسان تقديم المساعدة لآلخرين للمحافظة علي الجنس البشري، واإلنسان يخل          

كل إنسان يتعامل مع اآلخرين بنفس تعاملهم، وأن تتصف القرارات بالموضوعية، واالختيار هـو حقيقـة                

الوجود اإلنساني، ويحتاج اإلنسان للمساعدة عندما ال يستطيع مواجهة مشكالته بمفرده، وعلي المسترشـد              

لمسترشد علي تنمية قدراته وإمكانياته وتحقيـق       طلب المساعدة من المرشد دون انتظار، واإلرشاد يساعد ا        

  ).179: 2002أبو عيطة، ( الذات، واالستفادة من خبرات وتجارب اآلخرين، وعدم اإلساءة لآلخرين 

  

جعل المسترشد أكثر وعياً وإدراكاً لوجـوده،       : واإلرشاد الوجودي له مجموعة من األهداف أهمها        

 الفرد مع اآلخرين، وتعزيز الشعور بالمسئولية       ة، وتحسين مواجه  توضيح فردية المسترشد، وتقدير حريته    

 المسترشد، ومساعدته في تثبيت إرادته وتقويتها، ومن المآخذ علي النظرية الوجودية أنها تتعامل مـع        يلد

البعد الروحي والمشكالت الروحية والفلسفية لإلنسان، وليس البعد السيكولوجي، وتركز علي المعاني عند             

 .ةن، ذات الطبيعة الروحية والفلسفية المتمثلة في عدة مجاالت منها الموت، والمعانااإلنسا

  )304: 1998الزيود،  ( 
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 ):R.E.T- Rational- Emotive Theory( االنفعالية -النظرية العقالنية: سادساً

رفية إدراكية،  تعتبر هذه النظرية طريقة متكاملة للعالج والتعلم، حيث تستند إلي أرضية نظرية مع              

 إلي  ةانفعالية سلوكية، وتتكون من نظرية في الشخصية، وطريقة نفسية في العالج، حيث تتجه هذه النظري              

استخدام العقل والمنطق في اإلرشاد والعالج النفسي، وتشير أسسها ومبادؤها إلي أن التعلم المبكـر هـو                 

أن اإلنسان مخلوق عقالني وغير عقالني في       السبب في االضطراب النفسي والمعاناة والقلق، كذلك تعتبر         

 ويتصرف بعقالنية، يصبح شخصاً سوياً فاعالً منتجاً ومتزناً،         رآن واحد، حيث تري أن اإلنسان عندما يفك       

 سوي، كمـا    روعندما يصبح تفكيره غير عقالني وغير منطقي، فإنه يواجه االضطراب، وبالتالي فهو غي            

 التفكير الالمنطقي يعود في أصله إلي مراحـل العمـر           نمتالزمتان، وأ  أن التفكير والعاطفة عمليتان      يتر

  ).63: 2003السفاسفة، (  بعدم المنطق ةالمبكرة المتصف

 

إلي أن معظم المشكالت النفسية ال تنجم عن ضغوط خارجية، بل تأتي من وجدود األفكـار      ) أليس(ويشير  

معلومات واألفكار الصـحيحة لديـه، أي أن السـبب    والمعتقدات الخاطئة التي يعتنقها الفرد نتيجة نقص ال   

 النفسية والمشكالت النفسية هو الفرد ذاته، وليس ما يتعرض له من خبـرات              تالحقيقي وراء االضطرابا  

  ).274  :2004الخطيب، ( في حياته 

 

مـن  ويري رائد هذه النظرية أن الهدف الرئيس حسب النظرية هو التقليل من التفكير غير العقالنـي أو                  

االضطراب االنفعالي عند المسترشد، كما أن علي المرشد أو المعالج أن يساعد المريض علـي اسـتبدال                 

 هذا فـإن النظريـة      عاألفكار واالتجاهات غير المعقولة واستبدالها بأفكار واتجاهات منطقية ومعقولة، وم         

يجعل المسترشد سـلبياً فـي       عديدة من أهمها أنها تعتمد علي األسلوب المباشر، وهذا           تتعرضت النتقادا 

 ال يكفيها مجرد تغيير األفكار      ي لعالج حاالت االضطراب الشديدة الت     حالعملية اإلرشادية، كما أنها ال تصل     

  ).97: 2004حسين، ( والمعتقدات 
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 .المرشد النفسي والمهارات اإلرشادية: المبحث الثاني

 

 :مقدمة

د النفسي اإلطار الذي يوضح القدرات والخبـرات التـي          تعتبر الممارسة المهنية في مجال اإلرشا     

 .يتميز بها المرشد النفسي، كما أنها تمثل الجانب العملي التطبيقي بمعنى ما يؤديه المرشد في عمله فعلياً
 

ولما كان اإلرشاد النفسي له العديد من الطرق والوسائل التي يستخدمها المرشد النفسي أثناء القيام                

كان ذلك في مجال اإلرشاد بنوعيه الفردي والجمعي أو في مجال التوجيه عندها يجب على               بعمله، سواء أ  

هذا المرشد أن يلم بجميع المهارات والفنيات الخاصة بكل طريقة وأسلوب يمكن اسـتخدامه فـي مجـال                  

 .العملية اإلرشادية بشكل عام والمقابالت الفردية والجمعية على وجه الخصوص
 

لذي يمتلك المعارف النظرية الضرورية لعمله دون أن يكـون لديـه المهـارات        فالمرشد النفسي ا   

ذلـك  . الالزمة لكيفية استخدام هذه المعارف لصالح عمالئه، لن تحقق ممارسته التأثير والفعالية المطلوبين            

أنه ال يسعى للحصول على المعارف من أجل ذاتها، وإنما لكي يستخدمها لصائح عمالئه، كمـا أن حكـم                   

مجتمع على أدائه ألدواره المهنية يتم من خالل ما يقوم به وما ينجزه وليس مـن خـالل مـا يعرفـه                             ال

أو يخطط لعمله؛ لذلك فإن المعارف رغم أهميتها ال تكفي بمفردها لتحقيق التـأثير والفعاليـة المطلـوبين                  

 .للممارسة، وإنما يجب أن تكملها المهارات التطبيقية والفنية
 

المرشد النفسي الذي يمتلك المهارات األساسية للممارسة دون المعارف التي بنيت عليهـا             كما أن    

هذه المهارات، قد ال تتوفر لديه القدرة والخبرة للقيام بعمليات معينة في مواقع معينة، ولكنه لـن يكـون                   

سع الدائم في معارف    مؤهالً ومعداً ألداء وظيفته عندما ينتج عن التغير والتطور المستمرين للمجتمع والتو           

اإلنسان وتفاعله مع البيئة المحيطة به والظروف الجديدة التي تتطلب استجابات أكثر مما تعلمه، وبالتـالي                

لن يتمكن من التعامل مع كل أنواع المشكالت التي تتطلب تدخله المهني في هذا العـالم سـريع التغيـر                    

فردها لتحقيق الممارسة المؤثرة والفعالة، وإنما يجب       والتطور ويعني ذلك أن المهارة ليست كافية أيضاً بم        

  ).18: 1996علي، ( أن تكملها المعارف 
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لذلك تتطلب العملية اإلرشادية المرشد المتمرس الذي يوافق في ممارسته بين المعارف والقيم والمهارات،              

تطبيـق أسـاليبه    وذلك بأن يتفهم بعمق النظريات التي تتضمنها هذه المعارف، ويكتسـب المهـارة فـي                

اإلرشادية بالشكل السليم، وكذلك تتطلب منه أن يسعى  للتعرف على الوسائل واألدوات التي تمكنـه مـن                  

 .تطوير معارفه ومهاراته حتى يتمكن من أداء أدواره المهنية على أفضل وجه ممكن

 

 : المرشد النفسيتعريف : أوالً

ـ ) الغي  (يض  نقشد   و الر  :شدالر) د  رش:(مادة) لسان العرب   (في  ) ابن منظور    (حيث قال   دورشَ

 وهـو نقـيض     ، ورشيد  فهو راشد   ورشاداً  يرشد رشداً  رشدَِ(  و   -بالضم  -شدا  د ر  يرشَ - الفتح   -اإلنسان  

 .الضالل إذا أصاب وجهة األمر والطريق
 

وأبو داوود أخرجه اإلمام أحمد  " ( ليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي      ع" وفي الحديث الشريف    

اسم فاعل، من رشد، يرشد، رشداً، وأرشدته أنا، ورشده أقـره،           : والراشد).والترمذي وابن ماجه والحاكم     

 ) 6 : 2004الخطيب، (.طلب منه الرشد: هداه واسترشده: وأرشده اهللا، وأرشده إلى األمر، ورشده
 

تهم النفسـية والسـلوكية     المرشد النفسي هو الشخص الذي يقوم بمساعدة المسترشدين في حـل مشـكال            و

 . بالطريقة الجماعيةأوبالطريقة الفردية إما واالجتماعية والتعليمية واألخالقية 
 

هم المرشدون المسجلون رسمياً في سجالت المستخدمين في وكالة الغوث الدولية : التعريف اإلجرائي

 .والذين يعملون ضمن إطار برنامج الصحة النفسية والمجتمعية, بقطاع غزة
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 : )Characteristics Of Counselor( خصائص المرشد النفسي : ثانياً

 

يعد تخصص اإلرشاد النفسي مطلباً رئيساً في وقتنا الحاضر، نظراً لما تمر به المجتمعات العربية                 

على وجه الخصوص من تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة أدت إلى ظهور بعـض المشـكالت                

ية واالجتماعية، مما يدعو لوجود شخص متخصص يساعد األفراد الذين يواجهون مثل هذه المشكالت              النفس

في التعامل مع مشكالتهم وتجاوزها بما يمتلكه من معرفة وخبرة ومهارة وخصائص شخصية تؤهله للقيام               

  ).54: 2001أبو عبادة ونيازي، ( بهذا الدور 
 

أن الخصائص الشخصية للمرشد تلعـب   ) Brammer & Shostrom, 1982( ويرى بريمر وشوسترم 

دوراً مسؤوالً في نجاح أو فشل العملية اإلرشادية، فالمرشد يثق باآلخرين، ويحبهم ويقدرهم، وهم بدورهم               

 .يبادلونه هذا التقدير واالحترام

 :مجموعة من الخصائص الشخصية للمرشد وهي ) Brammer( ويوضح بريمر

 .وعيه لذاته .1

 .فوارق الثقافيةحساسيته لل .2

 .قدرته على تحليل مشاعره الذاتية .3

 .قدرته على أن يكون نموذجاً لآلخرين .4

 .لديه حس قوي للمبادئ األخالقية، ويتحمل المسئولية ويساعد على عملية النمو عند اآلخرين .5

  )34: 2003الضامن، ( 
 

 إليـه،   ينضـم  االجتماعي الذي    بمقتضيات النظام االلتزام   المرشد النفسي عند ممارسة مهنته       لذا يجب على  

 محـددة   وخصـائص   مواصفات وكفايات  وهذا يتطلب  كنفها،  القيم والتقاليد والثقافة التي يعيش في       وكذلك  

  .المهنية ليستطيع القيام بمسئولياته وواجباته للمرشد النفسي؛

 : منهاو بتحديد الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المرشد التربوي )شيخلي( قام وقد

المصلحة العامة ضمن حدود واجبة له        واتخاذ القرار التي تحمل    مسئوليةالكفاءة الشخصية في تحمل ال     -1

  .وسلطاته
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  .البناءالقدرة على النقد الموضوعي  -2

  .الطلبةاتصافه بالعدالة عند معاملته مع  -3

  .الصدرالنضج االجتماعي واالتزان ورحابة  -4

  .والمدرسينة مع الطلبة توازي القدرة على تكوين العالقات اإلنساني -5

  .والتعليماتأن يكون قدوة لمن يعملون معه في السلوك الحسن واالتزان باألنظمة  -6

  .العملأن يتمتع بالنشاط والحيوية وحب  -7

   . )29 :1983الشيخلي،  (أن يتمتع بروح وطنية وشعور قوي  -8
 

 وهـي التـي   ،مرشد والمسترشـد حد كبير على العالقة بين الى  لإكما يتوقف نجاح العملية اإلرشادية      

 ويعتمد ذلك كله على شخصية المسترشد ووجود سمات معينة مؤثرة في            سليم،  تتعاون في خلق جو نفسي      

شخصيته مثل الثبات والمرونة وحسن اإلدراك هذا إلى جانب قدراته وإمكاناته ومهاراته التابعة من خبراته               

ساسية التي يجب توافرها في شخصية المرشد إلنجـاح          الصفات المهمة األ   إجمال ويمكن   ،وتدريبه وإعداده 

 القـدرة   التعـاطف،    التقبل،   الفهم،   الدفء،   الموضوعية،   المتبادلة،  الثقة  ((  :يليالعملية اإلرشادية بما    

 والقدرة على استخدام أنواع التواصل المختلفة اللفظية وغير         اآلخرين،  على وصف أفكار وأفعال ومشاعر      

 . )175 :1968،  خليل ( ))هامة كوسيلة إرشادية رة على استخدام الصمت أحياناًاللفظية والقد

  

 :منهـا  النفسـي صفات للمرشـد    خصائص و صدرت الجمعية القومية للتوجيه المهني مجموعة       أوقد  

  والقدرة على التعامل مع اآلخرين والقدرة علـى        لآلخرين،   الحب األصيل    ،  )المتزنة  ( الشخصية السوية   

اإليمان بقدرة كل فرد على تغيير نفسه بنفسه واإليمان بالقيم اإلنسانية عند            والعقلية،   والقدرة   لطلبة،  اإثارة  

المسترشد،  والقدرة على تقبل التغيير،  والقدرة العقلية المنفتحة،  والقدرة على فهـم الـذات واآلخـرين،                    

   ).109:  2002عيطة،  أبو(واألمانة،  وااللتزام المهني والعلمي 
 

 المواصفات التي يجب أن يتصف بها المرشد التربوي المتمثلة في معرفة الذات والكفاءة )كافينش(كما بين 

 .والحرية والصبر والحساسية واإلدراك الكليوالصحة النفسية والثقة واألمانة والقوة والدفء 
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 :  صفات المرشد النفسي في المجتمع اإلسالمي على النحو التالي) عمر(وحدد 

מ" مساعدة اآلخرين وإيثارهم على النفس  -1   ) 9 :الحشر " ( מ

حب االختالط بالناس وحب المعاملة من خالل تأدية فريضة الحج وصالة الجماعة واألمر بالمعروف               -2

  .المنكروالنهي عن 

אא " الصبر،  -3 מ   ) 186ال عمران  " ( א

  ) 30 :الكهف " ( " اإلخالص  -4

מ" الصدق  -5 א   ). 24 :األحزاب" ( א

א" التعاطف والرفق والرحمة لقوله تعالى       -6  ) 27 :الحديد" ( א

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشـتكي           " وقوله صلى اهللا عليه وسلم      

  ". منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر والحمى

אא"  تعالىالثبات االنفعالي مؤيدا ذلك بقوله -7  "א

 إنما الشديد الذي يملك نفسه عنـد        ،ليس الشديد بالصرعة  "  وقوله صلى اهللا عليه وسلم       ).125 :النحل(

  .البخاريرواه  " الغضب

א"التسامح والتماس األعذار مؤيدا ذلك بقوله تعالى         −8 מא א

מ (א ).22:א"

 فـي  كالبر حسن خلقي واإلثم مـا حـا      " : ذلك بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم        مؤيداً حسن الخلق  -9

 ". صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس

 

اليقظة وسـرعة   :  هي المرشد النفسي عن اآلخرين    التي تميز    الخصائص ويرى الباحث مما سبق أن أهم       

البديهة القدرة على حل المشكالت والرغبة في تقديم المساعدة والتفوق النفسي والصبر والنشاط والتفاعـل               

مع اآلخرين والثقة بالنفس والنضج االنفعالي واالجتماعي واإلصغاء والصدق والدقة والنظام والموضوعية            

 .القرارقة والقدرة على اتخاذ والشفافية والخبرة الساب
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  :النفسيكفايات المرشد : ثالثاً

 نفسي والتي تتفاوت بين مرشد      والمهارات،  يتطلب النجاح في أي عمل مجموعة محددة من الكفايات          

  . ويتم اكتسابها من خالل الدراسة والتأهيل األكاديمي المتخصص والبـرامج التدريبيـة المتنوعـة              ،وآخر

 من تقـديم    هامتالك المرشد لمجموعة من الصفات العقلية واالجتماعية واالنفعالية التي تمكن         والكفاءة تعني   

 أو معرفة،  تظهر فـي سـلوك المـتعلم،             سلوكياً الخدمات لآلخرين،  وتعد الكفاءة مهارة مركبة أو نمطاً        

شـكل قـدرات    وتشتق من تصور واضح ومحدد لنواتج التعلم المرغوبة وتظهر الكفايات في سلوك الفرد ب             

القدرة على إعداد البرنامج اإلرشـادي وتحقيـق أهدافـه،          : داء الوظيفي ومن هذه الكفايات    تنعكس على األ  

ثقـة  ين العالقات المهنية السـليمة وال     والتمكن من إدارة الحاسبات اإلرشادية بشكل جيد،  والقدرة على تكو          

 من خالل مساعدة المسترشد على التعبير وتحديد        المتبادلة بين المرشد والمسترشد واتخاذ القرارات السليمة      

 . واالستفادة من الخبرات السابقةاألخالقية، تفهم السلوك االجتماعي والقيم و بدقة، األهداف 

   )114:  2002عطية،   أبو (
 

إلى أهمية امتالك المرشد لمجموعة من المهارات التي تمكنه من القيام بعمله على خيـر               ) هالل(وقد أشار   

 والتشـجيع،   والتفاؤل   األداء،   وتغيير سياق    المعلومات،   ومنها القدرة على اإلنصات الواعي و تقديم         هجو

  ).59 :1998 هالل، ( واكتشاف البدائل 
 

 أن العمل اإلرشادي يحتاج إلى مجموعة من المهارات والكفاءات ينبغي أن تتـوفر          )الشناوي(بين  قد  و

 تحديـد المشـكلة وتحديـد       اإلرشادية،   ومنها العالقات    وجه،   أكملى  في المرشد التربوي ليقوم بعمله عل     

 .الحالةاألهداف اإلرشادية واختيار إحدى طرق اإلرشاد واستخدامها وتقويم النتائج وإقفال 

  )49 :1996 الشناوي،   (

             :                        التربويومن أهم القدرات والكفاءات التي يجب أن يتمتع بها المرشد 

   :حيث القدرة على إعداد برنامج إرشادي من :أوالً

  .البياناتمعرفة نظريات اإلرشاد وطرائق وأساليب جمع  

  .ومطالبهامال بمراحل نمو التالميذ وخصائصها لاإل 

  .نتائجهامعرفة االختيارات المستخدمة في اإلرشاد والقدرة على تطبيقها وتفسير  
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   :حيثلبرنامج من  تحقيق أهداف ا:ثانياً

  .مشكالتهممساعدة التالميذ في النمو والتكيف ومواجهة  

  .المناسبةتعريف التالميذ بالمجاالت الدراسية  

  .األمورتكوين عالقات جيدة مع المدرسين وإدارة المدرسة وأولياء  

 

  :  إدارة الجلسة اإلرشادية من حيث:ثالثاً

  .المسترشدتوجيه األسئلة وتحديد مشكلة  

  .اللفظي غيرو اللفظي لواصتاستخدام مهارات ال 

  .المرنةاإلصغاء الجيد والقدرة على التفكير والمناقشة  
 

  :والمسترشد تكوين الثقة بين المرشد :رابعاً

   .اإلرشاديةإقامة عالقة تتصف بالدفء والحفاظ على سرية العالقة  

  .وإمكاناته له صفاته  فرداًهتقبل المسترشد بوصف 

  .األحكاموعية في إصدار الموض 
 

  :حيث اتخاذ القرارات السليمة من :خامساً

  .أهدافهمساعد المسترشد في تحديد  

  .وقوتهمساعد المسترشد في فهم جوانب ضعفه  

  .بذاتهتقديم المعلومات الالزمة لزيادة وعي المسترشد  

   .السليمةمساعدة المسترشد في تعلم اتخاذ القرارات  
 

  :حيثلسلوك االجتماعي من  تفهم ا:سادساً

  .المرشدفهم أبعاد الوسط االجتماعي الثقافي الذي يعمل فيه  

  .اآلخرينتقبل التغير االجتماعي وتفهم القيم األخالقية وتفهم  
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  :النفسيمهام المرشد : رابعاً

ويـة   أحد أعضاء هيئة العاملين بالمدرسة،  المؤهل لدراسـة المشـكالت الترب            نفسييعتبر المرشد ال  

واالجتماعية والسلوكية التي تظهر عند طالب المدرسة من خالل التعامل الوثيق بين المدرسة واألسـرة،                

وكذلك بفرض مساعدة الطالب في تبصرهم بمشكالتهم والعمل على حلها بصورة مناسبة بما يحقـق لـه                 

عتبر ضرورة ملحة تفرضها     على ذلك فان المرشد التربوي ي      فسي والتربوي واالجتماعي،  وبناء    التوافق الن 

  ). 238:  1994الزعبي،  (طبيعة التطور العلمي والنفسي واالجتماعي 
 

 :  في المدرسة على النحو التاليالنفسي الواجبات التي يقوم بها المرشد )ىمرس( يحدد وقد

  .والمهنييوفر خدمات التوجيه واإلرشاد التربوي  

ومات المتعلقة باهتمامـاتهم واسـتعداداتهم وصـفات         على المعل   للحصول طالباليجري مقابالت مع     

  .الدراسيالشخصية ومستوى تحصيلهم 

 مثل بطاقة البيانات الشخصية والسجالت والبطاقات المجمعة ونتائج         متعددةيستخدم مصادر ومعلومات     

  .النفسيةاالختبارات 

مشكالت أو يحتـاجون    يناقش مع المدرسين المعلومات التي حصل عليها عن الطالب الذين يواجهون             

  .مساعدةإلى 

 ويعمل علـى  ،يتعرف على الطالب الذين يعانون من التأخر الدراسي ويحتاجون إلى اإلرشاد التربوي          

 . مقابلتهم توطئة لتقديم المساعدة لهم 

  ذات الطبيعة الشخصية واالجتماعية فقيساعد الطالب على حل مشكالت التوا 

،  والميول والشخصية ويفسر نتائجها للطالب ويحصل على البيانات          ارات الذكاء واالستعداد  بيطبق اخت  

  .والعالج الشخصية ألغراضالضرورية الالزمة 

  .التوافقيقوم باإلرشاد العالجي لمساعدة الفرد على تحقيق  

  .الالزمة ويوصي باإلجراءات المشكالت، يناقش مع اآلباء والمعلمين والطالب اآلخرين  

  .لذلكيعانون من مشكالت شديدة إلى جهات التخصص عندما تبدو الحاجة يحول الطالب الذين  

 . ذهايالجمعي ويشرف على تنفواإلرشاد مج التوجيه ايخطط بر 
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 . يقوم بإنجاز الواجبات المرتبطة بعملية التوجيه واإلرشاد 

جهـة  يحتفظ بسجالت وملفات عملية اإلرشاد ويقدم تقارير دورية عن نشاط اإلرشاد والتوجيه مـن                 

 . االختصاص

 . يقوم بدور المستشار لهيئة التدريس والهيئة اإلدارية بالمدرسة من حيث المشكالت التربوية والمنهجية 

 . يقوم بخدمات التوجيه واإلرشاد المهني للطلبة 

 ).  303 :1997مرسي،  ( يقوم بعملية المتابعة للمجاالت التي تحتاج ذلك  

 

 -:هام الهامة للمرشد النفسي داخل المدارس، وهي كما يليمجموعة من الم) كامل(هذا قد ذكر 

 .خدمة جميع طالب المدرسة 

 .يعمل معظم وقته مع جماعات أكثر مما يعمل مع أفراد 

 .يعمل مرشداً ومطوراً لبرامج المدرسة 

 .يساعد معلم الصف على ضبط الصف وإدارته 

 .يركز على األبحاث التطبيقية 

 .ين ثقافياًيقدم الخدمات لألطفال المحروم 

 .يعمل على تنشيط العاملين في المدرسة لمصلحة الطالب 

 .يستخدم المقاييس النفسية في تشخيص الحاالت التي يتعامل معها 

 .يساعد مدير المدرسة على تحقيق أهداف المدرسة المرصودة 

جميـع  يعمل على تنمية المعلمين مهنياً، فيعرفهم بسلوك الطالب وخصائصهم النمائية وتطورهم مـن               

 .الجوانب

التـدخين، المخـدرات، ومشـكالت      (يبذل جهداً كبيراً لمنع انتشار المشكالت السلوكية الخطيرة مثل           

  ).22: 2003كامل،) ( أخرى
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 :أخالقيات المرشد النفسي: خامساً

إن الخدمة النفسية لها خصوصية شديدة وذلك لتعامل المرشد أو األخصائي النفسي مع مسترشدين              

تهم التي ينبغي المحافظة عليها؛ لذلك يجب عليه التحلي وااللتزام بمجموعة من األخالقيـات              لهم خصوصي 

 -:والتي يمكن توضيحها كالتالي
 

 :المسئولية .1

حيث يتحمل المرشد النفسي المسئولية تجاه المسترشد أو العميل بما يشمل ذلك كافة حقوقه، وكذلك تجـاه                 

 .لمؤسسة التي يعمل بهامصدر اإلحالة واألسرة والمجتمع وكذلك ا
 

 :الكفاءة .2

 :وتتضمن االختصاص والمهارة والتي تتصلب ما يلي

 .الدراسة والتأهيل التخصصي 

 .حصول المرشد على المعارف والمهارات األساسية الالزمة للمهنة 

 .النمو المهني عن طريق التعليم المستمر واالطالع على الجديد 

 .لميةحضور الحلقات والندوات والمؤتمرات الع 

 .دقة المعلومات والخبرة في استخدامها 

  ).        54: 2004زهران، ( طلب المساعدة عند اللزوم لضمان الفعالية والنجاح 

 

 :التمسك بالمعايير األخالقية والقانونية .3

 حيث على المرشد النفسي عند ممارسته لمهنته أن يظهر احتراماً واضحاً لألوضاع االجتماعية السـائدة               

معه، فضالً عن االستجابة للتوقعات األخالقية من قبل المجتمع الذي يعمل فيـه، وأن يضـع فـي                  في مجت 

االعتبار أن قيامه بالخرق للمعايير االجتماعية واألخالقية والقانونية السائدة قد يترك آثاره السـيئة علـى                

 .مسترشديه وطالبه وزمالئه بالمهنة، ويصم اسمه وسمعته المهنية بشكل عام
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 :لقدرة على تطوير عالقات إنسانية مهنية مع مسترشديه وجمهورها .4

حيث يحتاج المرشد النفسي إلى أن ينمي عالقة إنسانية بجمهوره، ولكنها يجب أن تكون في نفس الوقـت                  

  ).Empathy( واقعية ومهنية؛ لهذا يؤكد كثير من األخصائيين النفسيين أهمية التعاطف مع المسترشد 

  )36: 1988إبراهيم، ( 
 

عدة أمور يجب على المرشد النفسي االلتزام بها في مجال العالقات اإلنسانية ) الطريري(وقد ذكر 

 :والمهنية مع المسترشدين

 .معاملة الناس معاملة حسنة على أساس الرفق واللين 

 االهتمام بالمعلومات ذات العالقة بموضوع المشكلة واالبتعاد عن أية معلومات أخرى ال تفيد في 

 .ذلك مما يعتبر تجاوزاً لحدوده

 .عدم التكبر أو التعالي على المسترشدين مهما كان وضعهم المادي أو االقتصادي أو االجتماعي 

 .تقديم الخدمة النفسية لكافة المسترشدين على حد سواء دون تمييز أو مفاضلة 

  )285: 1991الطريري، ( 
 

 المهنية بين المرشد والمسترشد ينبغي االلتـزام بهـا،          مجموعة من الشروط للعالقة   ) العزة(هذا وقد ذكر    

 :وهي كما يلي

حيث على المرشد احترام المسترشد وتقبله واحتـرام مشـاعره          : التقبل غير المشروط للمسترشد    

 .ومشكلته، مما يبعث بعالقة دافئة ومتفاعلة بين المرشد والمسترشد

ته على مساعدة المسترشد وتقديم الخدمة       حيث على المرشد النفسي عند شعوره بعدم قدر        :اإلحالة 

له أن يحيل مشكلته إلى خبير أخر بشرط أن يرفق معه تقريراً شـامالً عـن حالتـه ومشـكلته                    

 .واألساليب التي تم استخدمها معه وتوصياته عن الحالة ويبقى متابعاً ومتصالً معها باستمرار

لمحافظة عليها من قبل الممارسين لها وأن       فمهنة اإلرشاد النفسي مهنة راقية ينبغي ا      :كرامة المهنة  

يكونوا نموذجاً أخالقياً يقتدى به وكذلك التزامهم بأخالقياتها والتزامهم بالموضوعية وحسن الخلق            

 .والسمعة الطيبة
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 إذا كان اإلرشاد النفسي يقدم مقابل مبالغ مادية للمرشد ينبغي تحديد ذلك مع المسترشـد                :التكاليف 

 لإلرشاد، أما إذا كان المرشد يتقاضى راتبه من مؤسسة، فعليه أداء واجبـه              دون استغالل لحاجته  

 .اإلرشادي بكل أمانه ومسئولية

 حيث يجب على المرشد النفسي التوجه لطلب المشورة من المختصين عنـد             :االستشارة المتبادلة  

 .حاجته لها كالطبيب البشري أو النفسي أو طبيب األعصاب وغيرها

 حيث يجب على المرشد النفسي احترام المختصين اآلخرين خاصة في           :زمالءاحترام اختصاص ال   

مجال مهنته وأن يحافظ على سمعتهم وال يقبل بوجود تنافس مادي بينهم وال يقبل أية حالة تتعامل                 

 .مع مختص آخر إال برضاه وتحويل منه شخصياً

ـ           :الموضوعية  واء واآلراء الشخصـية     حيث يجب على المرشد أن يكون حيادياً ومجرداً عن األه

  ).                                               45: 2005العزة، ( عند قيامة بواجبه اإلرشادي 
 

 :السرية .5

واحترام خصوصية العميل أمر هام جداً ولتحقيق . وتعني الخصوصية وسرية المعلومات الخاصة بالعميل

 -:هذا المبدأ األخالقي يجب عمل ما يلي

 .كيد موضوع السرية للمسترشد أو العميليجب تأ 

 ).تقارير أو سجالت أو تسجيالت ( تشمل السرية كل ما يقال شفوياً، وكل ما يسجل  

 .ال تخرج هذه المعلومات إال بموافقة المسترشد أو العميل لألفراد أو األسرة أو حتى المحاكم 

  )55: 2004زهران، ( 

 :تفسير االختبارات والمقاييس .6

ت التي يحصل عليها المرشد النفسي باستخدام المقاييس النفسية واالختبارات يجـب أن تعامـل               إن الدرجا 

 على تفسـيرها أو     نبنفس المعاملة التي تعامل بها هذه األدوات، فال يجعلها متاحة إال لألشخاص المتدربي            

  ). 37: 1988إبراهيم، ( الذين يستخدمونها بطريقة الئقة 
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 :مصلحة العميل .7

 :ب ذلك أن يراعي المرشد النفسي مصلحة العميل ويتمثل ذلك فيما يليويتطل

 .مراعاة حقوقه 

 .المحافظة على كرامته واحترامه 

 .بذل أقصى جهد في التعامل مع مشكلته وحلها 

  ).55: 2004زهران، ( عدم إرهاقه مادياً 

 

 :االنتماء الوظيفي للمرشد النفسي .8

شأنه اإلساءة إلى عمله وانتماءاته العلميـة والعمليـة،         على المرشد النفسي أال يقدم أي شيء من          

 .باإلضافة إلى أهداف المؤسسة التي ينتمي إليها

في حالة انتماء المرشد النفسي إلى نواٍد أو جمعيات علمية، فعليه أال يسيء استخدام هذا االنتمـاء                  

 .معية أو المؤسسةبأي شكل من األشكال، مما يتعارض مع سياسة وأهداف ذلك النادي أو تلك الج

على المرشد النفسي أن ال يعطي الفرصة لغيره؛ الستخدام اسمه لتحقيق بعض األهداف من خالل                

  ).                                                  88: 1991الطريري، ( أداء بعض الخدمات 
 

 تباعها فـي عملـه     النفسي ا  لمرشدمجموعة من المبادئ األخالقية التي ينبغي على ا       ) العزة(هذا وقد ذكر    

 -:وهي كالتالي

حيث إن على المرشد النفسي الذي يقوم بالعمل اإلرشادي أن يكون على قدر عاٍل              : العمل والخبرة  

وكذلك عليـه أن يكـون ملمـاً        من الخبرة في مجال عمله وأن يكون قد تلقى تدريباً متخصصاً،            

 .ظريات وأساليب وتقنيات اإلرشاد النفسينب

 ويقصد به حصول المرشد النفسي على اعتـراف بقدرتـه علـى ممارسـة العمـل                 :خيصالتر 

 .اإلرشادي، وذلك يكون من الجهات العلمية المتخصصة

ويكون ذلك قبل مزاولته للمهنة وأمام المسئولين عنه، ومن أهم بنود هذا القسم أن يراعـي           : القسم 

 .اهللا في عمله ومراعاة أخالقيات المهنة
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 فمن أهم أخالقيات المهنة هـو الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات الخاصـة                 :تسرية المعلوما  

بالمسترشدين، ألن البوح بها يهدم جذور الثقة بين المرشد والمسترشد، وإن خروج أيـة معلومـة                

 . )42: 2005العزة، (  عن المسترشد ال بد أن تكون بإذن خطي منه شخصياً
 

 :   أثناء العملية اإلرشاديةيالنفسالصعوبات التي تواجه المرشد : سادساً

 :  إلى مجموعة من الصعوبات التي تواجه المرشد أثناء العملية اإلرشادية وهي )زهران(وقد أشار 

أو أن المسترشد غير مسـتعد وغيـر         ،وذلك لقيام غير مختصين بعملية اإلرشاد     : فشل عملية اإلرشاد  * 

 عـدم تنفيـذ     فـي البيئيـة    أو تدخل النـواحي      ،رشادإلمتقبل عملية اإلرشاد أو انقطاع المسترشد بعملية ا       

 .التوجيهات و اإلرشادات

 وبالتالي فهو غيـر     ، عنه دون رغبة ذاتية    لي عملية اإلرشاد رغماً   إقد يحال المسترشد    ف :مصادر اإلحالة * 

 .مقتنع بما يقوم به األمر الذي ال يساعد على إنجاح العملية اإلرشادية

 لم يكن لدى الوالدين اتجاه إيجابي نحو العملية اإلرشادية،  فإنهـا             إذف: األموراتجاهات الوالدين وأولياء    * 

 .بال شك ستصبح مهددة بالفشل

اعتقاد البعض من عامة الناس أن اإلرشاد النفسي مرتبط بـالجنون           ف:  لمفاهيم الخاطئة لدى المسترشد   ا* 

به والبعض اآلخر يعتقـد أن المرشـد        اإلرشاد النفسي بكل جوان   اشون  ح مما يجعلهم يت   ؛واألمراض النفسية 

 .لهالنفسي لديه العصا السحرية حيث انه بمجرد عرض المشكلة عليه سوف يجد الحلول الفورية 

ن فـرص االسـتفادة مـن    إني المسترشد من اضطرابات عقلية ففإذا كان يعا :  القدرة العقلية للمسترشد  *

  .محدودةاإلرشاد النفسي تكون 

نه قد ينظر   إ األهل بشكل مباشر أما المراهق ف      ل الصغير يكون بحاجة إلى تعاون     الطفف:  عمر المسترشد *

 .مصدر سلطة والتي يود التخلص منهانه يمثل أ النفسيإلى المرشد 

 من المرشد النفسي    وقد يتجه بعض المسترشدين الستشارة األقارب واألصدقاء بدالً       :  األقارب واألصدقاء * 

 .وقد يأخذون بكالمهم ونصائحهم

نه يطلب الشفاء العاجل وفـي      إ ف ،وهي ذات وقع مؤثر على المسترشد ففي حالة دفع التكاليف         :  التكاليف* 

 . )309: 1998زهران، (  المرشد وقد ينقطع وقد يتردد إلىالذهابنه يتلكأ في إ ف،حالة عدم دفع التكاليف
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 :المهارات اإلرشادية: سابعاً

 : المهارةتعريف 

  ).257: 2004البعلبكي، ( مالً ماهراً أو عماالً ماهرين ماهر بمعنى حاذق، وعا

 القدرة التي تمكن الفرد على القيام بفعل معين بدرجة عالية من السرعة واإلتقـان والكفـاءة مـع                   وتعني

 .االقتصاد في الوقت والجهد المبذول
 

قد تكون حركية كما فـي      بأنها إتقان ينمى بالتعلم، و     ) Skill( وتعرف موسوعة التربية الخاصة المهارة      

ركوب الدراجات، أو لفظية كما في التسميع والكالم، أو مزيجاً من االثنين كما هو الحال في الكتابة باآللة                  

  ).  180: 1998الريماوي، ( الكاتبة 
  

خصائص النشاط المعقد الذي يتطلب فتـرة مـن التـدريب           : امرتبطة، منه عدة معان    " يقصد بالمهارة و

.  بحيث يؤدى بطريقة مالئمة، وعادة ما يكون لهذا النشاط وظيفـة مفيـدة             المنظمة،لممارسة  المقصود، وا 

فـإن   ذاك، وسواء استخدم المصطلح بهذا المعنى أو        .األداء الكفاءة والجودة في     ومن معاني المهارة أيضاً   

  أن يكون موجهـاً : أولهماجوهريان،المهارة تدل على السلوك المتعلم أو المكتسب الذي يتوافر له شرطان   

 بحيث يؤدي إلى إحراز الهدف في أقصـر          أن يكون منظماً   :وثانيهمانحو إحراز هدف أو غرض معين،       

 . وهذا السلوك المتعلم يجب أن يتوافر فيه خصائص السلوك الماهر. وقت ممكن

 )330 :1994 حطب، أبوو صادق(
 

.  على األداء والتعلم الجيد وقتمـا نريـد        القدرة:  المهارة بأنها   )Cottrell ) 1999 :21 ويعرف كوتريل 

وكـل مهـارة مـن      . والمهارة نشاط متعلم يتم تطويره خالل ممارسة نشاط ما تدعمه التغذية الراجعـة            

المهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر منها، والقصور في أي من المهارات الفرعية يؤثر على جودة                

 .  األداء الكلي

شيء يمكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينـه لـدى           "  للمهارة بأنها  تعريفاً)  213 :1997( ويستخلص رحاب   

المتعلم ، عن طريق المحاكاة والتدريب، وأن ما يتعلمه يختلف باختالف نوع المادة وطبيعتها وخصائصها               

 ".والهدف من تعلمها
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قة وجودة الـتعلم     شكل من أشكال النشاط يخضع في بادئ األمر لإلرادة والشعور، ومع د            :فهيأما العادة   

 ومن المحتمل أن تظل تلك العادة مستمرة بعد أن يختفي           عادة، ويتحول إلى    آليا،لهذا النشاط يصبح تكراره     

 ". نوع من أنواع السلوك المكتسب يتكرر في المواقف المتشابهة"الهدف من النشاط األصلي، ومن ثم فهي

 )27 :1989 سليمان،(
 

بين المهارة واالستراتيجية بأن المهارات هي الطرق المعرفيـة         ) 40 :1993 ( الشيخ وعبد الرحيم  ويفرق  

الروتينية لدى الفرد ، ألداء مهام خاصة، بينما االستراتيجيات وسائل اختيار وتجميع أو إعادة تصميم تلك                

 .الطرق المعرفية الروتينية
 

 :المهارات اإلرشاديةتعريف 

تم تعريفها إجرائياً وحسب ما هو مقصود بهـا فـي الدراسـة    وحيث لم يجد الباحث تعريفاً محدداً لها فقد       

بأنها مجموعة من الفنيات العملية التي يقوم بها المرشد النفسي بهدف تحقيق األهداف اإلرشـادية               الحالية  

، وقد تكون هذه الفنيات أو المهارات فـي المقـابالت الفرديـة مـع               بالصورة المناسبة وبالطرق السليمة   

 . مقابالت الجمعيةالمسترشدين أو ال
 

 :وقد وجد الباحث عدة تعريفات للمهارات االجتماعية كالتالي

 -":ليبيت ولونيسون" تعريف . 1

نه لم يحدد طبيعة تلك السلوكيات بشكل مفصـل التـي           يالحظ أ " رد على إصدار السلوكيات     هي قدرة الف  

  .ي تثير معارضتهم و عقابهمرين و يتجنب إصدار السلوكيات التجلب االستحسان و الدعم من اآلختست
 

 -":ريم و ماركل" تعريف . 2

   إنها مجمل السلوكيات اللفظية التي يؤثر بها الفرد في استجابات األجرين في سياق العالقـات الشخصـية                 

 . التي يحصل بموجبها على نواتج مرغوبة و يتجنب غير المرغوبةو
 

 

 

 

 



 )اإلطار النظري للدراسة : (الفصل الثاني

 102

 -":جيزفهان" تعريف . 3

 و تتحرك نحو المعالجـة      ،يات تبدأ باإلدراك الدقيق للمهارة في العالقات الشخصية       إنها سلسلة من السلوك   

 و هو ما ينطـوي علـى     ، ثم إصدار البديل المناسب    ، لتوليد االستجابات المحتملة البديلة و تقويمها      ،المرنة

 .إدخال العديد من العناصر المعرفية في التعريف

 

 -": ريجيودرونا ل" تعريف . 4

 المهـارة فـي     و في كل مستوي يتم اإلفصاح عن      ) ي اجتماع -انفعالي( يه تنتظم في مستويين   دالمهارات ل 

 . )117: 2003فرج، ( ) التعبير، واالستشعار، والضبط  ( ثالثة مجاالت

 

 -:المهارات اإلرشادية

  ):Asking Questions( مهارة طرح األسئلة : أوالً

 

  خالل يقوم به ة في يد المرشد النفسي في كل عمل         لرئيسسئلة هو النشاط أو األداة ا     توجيه األ يعتبر  

ال   فالتساؤل هو وسيلة المرشد لمعرفة ما      المسترشد، عما يريد معرفته من       من خاللها   ويستقصي ،المقابلة

 حصيلة مجموعة مـن     إالهي   علومات التي يحصل عليها المرشد ما     م وبالتالي فإن كل البيانات وال     ،يعرف

 المسترشد وبقدر ما تكون األسئلة هامة وتمس النقاط الجوهرية أو المفتاحية فـي              ىإلالتي وجهت    األسئلة

وبقدر ما يكون أسلوب التساؤل وطريقته جيدا بقدر ما          بقدر ما يكون التساؤل مفيد وفعال،        حياة المسترشد 

ـ وبالتالي يكون لدى المرشد ما يع      قيمتها،يحصل المرشد على معلومات لها       ه علـى تشـخيص حالـه       ين

 .المسترشد على نحو أكثر دقة
 

 . بينه وبين المسترشد   االتصال لتنمية    المرشد أيضاً  أداه،وعالوة على ذلك فإن توجيه األسئلة بأنواعها هي         

 محـددة،  المسترشد بدون غاية إلىولكن قيمة توجيه األسئلة ال ينبغي أن تغري المرشد بأن توجيه األسئلة         

 أن وراءها خطة    يبدو سئلة المتالحقة أو التساؤالت العشوائية التي ال       يمطر المسترشد بالعديد من األ     أنأو  

 وكأنه في    دفاعياً  موقفاً يأخذ وقد يجعله    ،معينة ، فهذه األنماط من التساؤل يربك المسترشد ويشعره بالحيرة         

  ).62: 1999كفافي، (   متحدياً عنيداً موقفاًيأخذتحقيق للشرطة أو أن 
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 :  التساؤلمهارةارسة القواعد األساسية في مم

م مقاطعة كالم المسترشد من أجـل طـرح         د اختيار الوقت المناسب والمقصود بالوقت المناسب هنا ع        -1

 . ولكن يجب استغالل وقفات المسترشد من أجل طرح سؤال،سؤال

 .ستجابهرشد النفسي بأن المسترشد مهيأ لال أن يتأكد الم-2

 .ع عن الموضواًيكون السؤال بعيد  أن ال-3

 المرشـد النفسـي مـع       إليه في ضوء الهدف الذي يسعى       االختيار ويكون هذا    :المالئم اختيار السؤال    -4

 :  ولكل نوع عيوب ومميزات ومن هذه األنواع، من األسئلةمالحظة أن هناك أنواعاً

  مثال حدثني عن مفهوم المسئولية؟:المفتوحةألسئلة  ا-

  التي تدخن فيها في اليوم؟مثال كم عدد المرات: األسئلة المقفلة -

  مثال هل تحب مدرستك ؟:المباشرة األسئلة -

 يبدو لي أنك تحب مدرستك؟ مثال: األسئلة غير المباشرة -

 ولكن يجب أن يصـاغ السـؤال        ، األسئلة المعقدة والمركبة التي تحتمل إجابات كثيرة       إلى عدم اللجوء    -5

 .لخدمة هدف واحد

 .للمسترشدلصياغة والمحتوى مع الخلفية الثقافية  أن يتالءم السؤال من حيث ا-6

 .المعقولعن الحد )   أو منخفضاًيكون مرتفعاً أن ال(  يجب أن يطرح السؤال بصوت مسموع -7

 . )64: 2005سعفان،  (  وليس بهدف التكرارجديدة أن يطرح السؤال لكسب معلومات -8

 
 

 :ن من األسئلة يمكن استخدامهااوهناك نوع

 

 -:) open questions (لة المفتوحة  األسئ-1

 -): closed questions( األسئلة المغلقة -2

 علـم    علـى   وعليـك أن تكـون     ، ممكن أن يكونا مفيدين في الجلسة اإلرشـادية        وهذان النوعان 

 .وقته منهما في  وبهذا يصبح لديك المعرفة متى تستخدم كالً، من األسئلةبين هذين النوعينختالف االب
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 مثال هـل    .ال من كلمة نعم أو      ةمكونتكون   و ة جوانب محدده وقصير   إلىهي التي تقود    و :لمغلقة ا األسئلة

والعميل هنا يختار الجواب الذي يناسبه ومن هذه األسئلة هل تحب زوجتك ؟؟             " نعم"أتيت اليوم بالباص ؟؟     

 فـي   أحيانـاً  و .محـدد وهو  " 24" سكنت في اإلمارات ؟؟ الجواب       اً سألت كم عام   وإذاهل أنت غاضب؟؟    

 معينه ومعروفه   ألجوبة اً تكون محتاج  ألنك ؛ استعمال األسئلة المغلقة   إلىبعض الجلسات اإلرشادية تحتاج     

 .ومحددة
 

 وإمكانيـة  ى العميل الكثير من الرؤ    ح من السؤال المغلق حيث تمن     أصعب تأثير   لسؤال المفتوح ول

 .فيةاإلضا المعلومات إفشاء و تشجع العميل على .شامل كشف إجراء

 والجـواب   .بهـا فالعميل له حرية اإلجابة بأن يفسر لك الطريق التي سـافر            "  هنا ؟  إلىكيف أتيت    "مثال

  ).68: 1998الزيود، ( لتفسيرات باالمتوقع غني 
 

  :إرشادات في استخدام التساؤالت

البسـيطة فـي     تذكر بعض القواعد     إذاألسئلة  ل ه أن يزيد من فاعلية وكفاءة استخدام       النفسي يمكن للمرشد 

 : بمهارة، ومن هذه القواعد ما يلياستخدامها

 استخدام أسئلة تركز على مشغولية المسترشد وعادة فإن األسئلة الفعالة تبرز مـن خـالل مـا قالـه                    -1

 .لالنتهاء وليس من فضول المرشد أو حاجته المسترشد فعالً

تكون لديه    وتذكر أن المسترشد قد ال     ،ة للمسترشد توقف لتعطيه فرصة كافية لإلجاب       عندما توجه سؤاالً   -2

 وهذا بدوره يهـدد     ، فإنه يشعر بالتهديد   ؛ من شخص أن يجيب بسرعة     وعندما يكون مطلوباً  .  جاهزة إجابة

 .العالقة اإلرشادية المتصفة باألمن

 ىإلفذلك يؤدي   . وال توجه عدة أسئلة في الوقت الواحد       ، في الوقت الواحد   اً واحد  وجه للمسترشد سؤاالً   -3

 وقد يكون أقل هذه األسئلة أهمية هو الـذي          ، وقد يجيب على واحد من هذه األسئلة فقط        ، المسترشد إرباك

 .اختاره المسترشد لإلجابة عليه

 هجومية مـن نبـرة   األسئلةقد يشعر المسترشد أن ف ،تجنب األسئلة التي تشتمل على اتهامات أو هجوم    -4

 أن يصبح المسترشـد     إلىلماذا؟ وقد تؤدي األسئلة الهجومية       االستفهام ألداةصوت المرشد أو الستخدامه     

 .دفاعياً
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يستثنى من  ( التي تقدمها خالل المقابلة      لالستجابةألولى  ا على األسئلة على أنها الوسيلة       االعتماد تجنب   -5

 )ذلك جمع البيانات األولية أو الحصول على تاريخ المسترشد أو في جلسات التقويم والقياس
 

ي جميـع األحـوال     وهو ف  اإلقحام،لثقافات فإن توجيه األسئلة يعتبر بمثابة االتهام أو         وفي بعض ا  

      االمتعـاض  كما يثير حالـة مـن        ، بمثابة الخبير ويقلل مشاركة المسترشد ومسئوليته      يجعل المرشد يبدو  

 إلـى مسـاءلة   ال المسترشد المتراخي بأنه في موقـف     وقد يؤدي الشعور الذي يتولد لدى      ، لديه االستياءأو  

 .جديـدة ح الفرصة الستبصارات جديدة وتنمـي معلومـات         تيوتزداد فاعلية األسئلة عندما ت    . اإلضرار به 

  فإنـه ال   ، السؤال الذي يود أن يوجهه للمسترشد فإذا وجد إجابة عليـه           ويمكن للمرشد أن يسأل نفسه أوالً     

ابات التصرف أكثر فاعلية وفائدة      وقد تكون طريقة أخرى من طرق استج       ، أن يوجه للمسترشد   حينئذحاجة  

 . )103: 1996الشناوي،  ( في هذه الحالة

 

أن يصوغ السؤال في لغـة واضـحة        عليه   المرشد لكي يحسن استخدام فنية التساؤل        ويتضح مما سبق أن   

 وعليه أن يراعي التوقيـت فـي        ، فللمرشد أن يسأل عما يريد بوضوح      ،ومحددة ال لبس فيها أو إيحاءات     

ها ئلة، ومن هنا يؤجل األسئلة الحساسة لمراحل متأخرة في المقابلة أو في العملية اإلرشادية كل              توجيه األس 

 بروح الرغبة في المعرفة بهدف المساعدة وليس بهـدف أن يعـرف             وعليه أن يطرح السؤال وهو مشبع     

أن يكـون   وال ينبغي في كل الحاالت      . مكنونات المسترشد وأسراره وأن يصل هذا المعنى إلى المسترشد        

 في الحصول على إجابة سؤال معين في نفس المقابلة حتى ال يزيد عناد المسترشد وتهربه                المرشد لحوحاً 

 .من اإلجابة

 

 : )Empathy( مهارة التعاطف : ثانياً

لمسترشد ويدرك ما يشعر بـه      لمع  تفهم ويس تالتعاطف بأنه محاولة المرشد ألن ي     ) العزة  ( يعرف   

  ).30: 2001العزة، ( شد من خالل عالمه الخاص به أي أن يرى عالم المستر

وهو نوع من أنواع المشاركة الوجدانية الضرورية لنجاح العالقة         . يختلف عن العطف والشفقة   التعاطف  و

والتعاطف يجب أن يعكس شعوراً     . المهنية، ويتضمن التفهم وليس بالضرورة الموافقة على ما يقوله العميل         
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 المرشد للمشاعر التي تمتلك المسترشد محاوالً معايشتها من وجهة نظر المرشـد،             بالتقدير الدقيق من قبل   

ولكن ال يجب أن تفسر هذه المشاعر بنفس التفسير الذي يتبناه المسترشد، وتزداد أهمية هذه المهارة فـي                  

  ).86 :1988إبراهيم، ( بعض المشكالت الصعبة كالسلوك المضاد للمجتمع 
  

يستدعي أن يستجيب المرشـد بحساسـية ودقـة         ) التعاطف  ( ركة الوجدانية   إن القدرة على المشا    

والمشاركة الوجدانية تعني القدرة علـى تبنـي اإلطـار      . لمشاعر المسترشد وخبراته كما لو كانت تخصه      

المرجعي الداخلي للمسترشد بحيث يمكن فهم العالم والمعاني الخاصة بالمسترشد بدقة ومن ثم توصيلها من               

وتشبه العالقة التي يكونها القارئ مع بطل الرواية التي         ) تقمص التجربة   ( ه، وهذه العملية تسمى     جديد إلي 

 :هذه العملية على النحو التالي ) Truax & Mitchellترواكس وميتشل ( يقرؤها وقد وصف 

عندما نحاول معرفة بعض من رغباته أو بعض من حاجاته وبعض من إنجازاته وبعض مـن إخفاقاتـه                  

عض من قيمه، فإننا نجد أنفسنا نعيش مع الشخص اآلخر على النحو الذي نفعلـه مـع بطـل إحـدى                     وب

ونصل إلى أن نعرف الشخص من وجهة نظر إطاره المرجعي الداخلي، ومن ثم نكسب بعـض           . الروايات

  ).62: 1996الشناوي، ( التفهم وبعض التذوق لخبراته كما يعيشها من لحظة للحظة أخرى 
 

عن التعاطف بأنه فهم الفرد دوافع اآلخرين فهماً مشبعاً بالتعاطف وتقدير هذه الـدوافع              ) كفافي(وقد تحدث   

وعندما يتفهم المرشد المسترشد فإنه يتعاطف معه ولو كان مختلفـاً           . حتى ولو كانت خاطئة أو غير سوية      

يتفهم المرشد دوافـع    وعندما  . معه، فهو في هذه الحالة يقدر الظروف التي شكلت سلوكه وأساليب توافقه           

المسترشد فإنه يستطيع أن يساعده، كما أن المسترشد يستجيب على نحو طيب عندما يجـد الـتفهم مـن                   

ولذا فإن المرشد ال يستطيع أن يقـدم خدمـة إرشـادية أو             . مرشده، وهو الذي اعتاد االنتقاد من اآلخرين      

  ).66: 1999كفافي، ( عالجية لمسترشده أو مريضه ما لم يتفهمه أوالً 
 

ولكي يستجيب المرشد بتفهم قائم على المشاركة لما يقوله المسترشد، فإن المرشد يحتاج أن يكون               

حساساً التصاالت المسترشد سواء كانت لفظية أو غير لفظية، وأن يكون مدركاً لها، ويقصد بالحساسـية                

درة على الفهم، فالحساسـية     كما أن اإلدراك يشير إلى الق     ) المسترشد  ( وجود وعي زائد بالشخص اآلخر      

مهارة أساسية تسمح للمرشد أن يتعرف على مشاعر المسترشد، كما أن اإلدراك مهـارة معرفيـة تمكـن       
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تتظافران معاً لتنتجـا    ) الحساسية واإلدراك   ( المرشد من أن تعرف على مثير الشعور وهاتان المهارتان          

لمشاركة، فالمشاركة تعطي الفرصة للمرشد بأن يسـمع        االستجابة المتقدمة المتمثلة في التفهم القائم على ا       

وأن يستجيب لمشاعر المسترشد، أي لغضب المسترشد والمتعاضـه، ولخوفـه، ولعدائيتـه، والكتئابـه،               

 .ولفرحه
 

ويرى روجرز أنه عندما يصبح بوسع المرشد أن يتعرف على العالم الداخلي للمسترشد بـدون أن    

) برامر وشوسـتروم  ( كما يحدد   . إن التغير يصبح حينئذ محتمل الحدوث     يفقد هويته الخاصة في العملية، ف     

  ).63: 1996الشناوي، ( أن االستجابة للمشاركة للمسترشد تعني التفكير معه وليس له أو حوله 

 

 : )Clarification (  مهارة اإليضاح:ثالثاً

 

مسترشد لتوضـيح بعـض      اإليضاح بمثابة تغذية راجعة مباشرة من جانب المرشد لل         هارةتعتبر م  

النقاط التي قد تكون غامضة وغير مفهومة في المناقشة التي تدور بينهما خالل المقابلة اإلرشادية حيث ال                 

وحتى يستخدم المرشد مهارة اإليضاح بكفاءة يجب       . يمكن أن تستمر المناقشة دون أن يفهم أحدهما اآلخر        

يريد أن يستوضحه منه مركزاً على توضيح المعـاني         عليه أن يجذب انتباه المسترشد ويلفت نظرة إلى ما          

المشتقة من تفاعله مع اآلخرين ومشاعره نحوهم، وال سيما تلك المعاني المشتقة مـن الصـراعات التـي         

وحتى تحقق مهارة اإليضاح أهدافها يجـب       . يعاني منها، واالتجاهات التي يعتنقها، والمقاومات التي يبديها       

. وبها بما ليس فيها من تخمينات وافتراضات ومزاعم حول ما يقوله المسترشـد على المرشد النفسي أال يش   

وبناء عليه، يجب على المرشد النفسي أال يخجل وأال يتردد في أن يستفسر من المسترشد عمـا ال يفهمـه     

   ).459: 1992عمر، ( وعما قد يكون غامضاً عليه من حديثه إليه 
 

تي يستعملها المرشد في المقابلة اإلرشـادية، وقـد يكـون           فطلب االستيضاح هو أحد األساليب ال      

المرشد أحياناً متردداً في طلب االستيضاح؛ لكي ال يبعد المسترشد عن موضوع المقابلة، وإذا كان المرشد                

 :غير قادر على اللحاق بأفكار المسترشد عليه أن يطلب منه االستيضاح ويستطيع أن يقول

 رى على مسامعي؟هل تستطيع أن تعيد ذلك مرة أخ -
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 هل هناك من طريقة أخرى لنقل مشاعرك؟ -

  ).101: 2001العزة، (  ماذا تعني عندما قلت قبل قليل بأن والديك غير مهتمين؟ -

 

 :أن هناك مجموعة من العمليات التي تساعد على اإليضاح باستخدام األسئلة كما يلي)سعفان( وقد ذكر

 .ومدى تطور المشكلة) إلخ ..... األسرة، المدرسة( السؤال عن مصدر المشكلة  .1

 .السؤال عن التعريفات الخاصة باأللفاظ أو األفكار ويمكن طلب إعطاء أمثلة للمساعدة في اإليضاح .2

 .طلب معرفة جوانب التشابه واالختالف بين فكرتين أو موقفين أو مشكلتين .3

ستقبل أو يـتم ممارسـته      السؤال عن النتائج المحتملة لفعل ما تم في الماضي أو يمكن حدوثه في الم              .4

 .اآلن

هل تفسيري صحيح؟ هل    : السؤال عن المعنى حيث يقوم المرشد بتفسير عبارات المسترشد فيقول مثالً           .5

 .هذا ما تقصد؟

السؤال عن الجوانب الصعبة مثل ما الذي يشغلك اآلن؟ وعند تطبيق إجراءات اإلرشاد يسأل المرشـد                 .6

 ي االتجاه الصحيح؟عن مستوى النجاح، فيسأل هل األمور تسير ف

 ماذا تريد من وراء هذا الفعل؟ ما الذي تحاول أو تصل إليه؟: السؤال عن األهداف المقصودة مثل .7

السؤال عن القيمة مثل ما قيمة هذا الفعل؟ ماذا تكسب إذا تركت المدرسة؟ في حالة وصولك إلى مـا                    .8

 تريد، فما قيمة ذلك بالنسبة لك وألسرتك ولمجتمعك؟

د إجراءات اإلرشاد النفسي حيث يقوم المرشد النفسي هنا بتلخـيص الخطـوات التـي               اإليضاح بتحدي  .9

اتبعت والمعلومات التي تم التوصل إليها وتشخيص المشكلة، ووضع البدائل واالتفـاق علـى خطـة                

العالج أو إتمام اإلحالة، ويمكن أن يستمر المرشد النفسي في استخدام فنية اإليضاح أثناء تنفيذ العملية                

  ).68 : 2005سعفان، . ( رشادية وعند تقويم النتائجاإل
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 :أهداف مهارة اإليضاح

يهدف استخدام مهارة اإليضاح بالدرجة األولى إلى تدعيم االستجابة التلقائية مـن المرشـد إلـى                 

المسترشد إذا حدث توتراً في التواصل بينهما عندما ال يفهم أحدهما ما يقولـه اآلخـر، وعنـدما يعجـز                    

ومن ثم يطلب إعادة ما يقال مـرة أخـرى، أو يستوضـح             . رفان عن فهم ما يدور في المناقشة بينهما       الط

هذا األمر يتطلب مساعدة المسترشد على التعبير عن نفسه بما يقدمـه لـه              . المعنى بأسلوب ميسر مبسط   

السترسـال  المرشد من تيسير للمعنى وتبسيط للمفهوم من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة المسترشد على ا              

في اإلدالء بمعلومات واالنفتاح على نفسه في حديثه بما يقدمه له المرشد من تشجيع على إعادة ما يقولـه                   

وتوضيحه وبناء عليه يحقق استخدام مهارة اإليضاح تحسين وتدعيم التواصل بين المرشد والمسترشد حتى              

  ).459: 1992عمر، ( يصل إلى الجودة المطلوبة 
 

 :أن مهارة اإليضاح لها أربع خطوات أساسية وهي) اويالشن(وقد ذكر 

 التعرف على المحتوى اللفظي وغير اللفظي لرسائل المسترشد، ماذا أخبرك المسترشد؟ .1

 .التعرف على ما إذا كانت هناك أجزاء غامضة أو مبهمة أو مشوشة تحتاج إلى التعرف على دقتها .2

 ).السؤال( تقرير بداية مناسبة للعبارة التي تستوضح بها  .3

 ؟............هل يمكنك وصف* 

 ؟...........هل يمكنك توضيح* 

 ؟...........هل تقصد أن تقول* 

 .تذكر أن تتعرف على مدى فاعلية أسلوبك في االستيضاح بمراقبة استجابات المسترشد .4

  )92 : 1996الشناوي، ( 
  

العميـل ومشـاعره وفهمهـا      فمهارة اإليضاح تتضمن قيام المرشد النفسي بعملية توضيح أفكار          

وترديدها دون نقد أو لوم أو شجب أو استهجان أو تأنيب أو البحث عن تعليل وتبرير لها أو الرد عليـه،                     

وإنما القبول فهذه المشاعر تعبر عن وجود تناقضات أو مشاعر عدائية أو مشاعر نقص وأياً كان نوعهـا                  

 .شاعر وتوضيح هذه المشاعر دون تفسيرهافعلى المرشد أن يساعد العميل على أن يتقبل هذه الم

  )109: 2004حسين، ( 
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 :قواعد استخدام مهارة اإليضاح

 

 -:الكلمات البسيطة: أوالً

فيجب على المرشد النفسي أن يبتعد عن الكلمات الصعبة، أو التي تحتمل أكثر من معنى، فيستخدم                 

 .ومها بعيداً عن اللبسالكلمات البسيطة الواضحة في نطقها والصريحة في معناها ومفه
 

 -:التفسير الميسر: ثانياً

حيث يجب على المرشد استخدام ما تيسر من التفسير ألي جزء من المناقشة بينه وبين المسترشد                 

كلما دعت الضرورة لذلك على أن ال يكون ذلك مطوالً أو ممالً، وهذا يتوقف علـى تفكيـر المسترشـد                    

 استيعابه وسرعة بديهته؛ ولذلك يجب عدم التسرع في التفسـير إذا            وثقافته ومدى إدراكه ووعيه وإمكانية    

 .كان األمر يحتاج لوقت ليفهمه المسترشد وال يبطئ فيه إذا استوعبه المسترشد
 

 -:التسامح واالحترام: ثالثاً

فيجب على المرشد أن يستخدم مهارة اإليضاح مع التسامح في كل ما قد يقع فيه المسترشـد مـن         

تعبير عن نفسه واحترم كل ما يقوله وال يقوم المرشد بنهيه أو زجره وذلـك دون تعليـق أو                   أخطاء في ال  

 . للمسترشد ولشعورهجإحرا
 

 -:الثقة في النفس: رابعاً

حيث يجب على المرشد أن يكون واثقاً من نفسه أثناء استخدامه لهذه المهارة وفقاً للقواعد العامـة                  

يب استخدامها مما قد ينتج آثاراً عكسية ضارة تؤثر على التواصـل            لها وبما ال يتسبب في أي خلل قد يص        

  ).460: 1992عمر، ( بينه وبين المسترشد 

 

  ):Listening( مهارة اإلنصات : رابعاً

 

يقصد باإلنصات أو اإلصغاء أو االستماع الفعال قيام المرشد النفسي باالستماع الفعـال وباهتمـام            

عكس مدى اهتمام المرشد النفسي لما يقوله المسترشـد ويفعلـه فيشـعر             عندما يتحدث المسترشد، وذلك ي    
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المسترشد باالرتياح واإلقبال اإليجابي على مواصلة الجلسات اإلرشادية، وهذا يساعده على االنفتاح علـى              

  ).66: 2005سعفان، ( نفسه واإلدالء بالمعلومات دون تحفظ 
 

وهو يشبه مهارة الصمت لكنة يختلف عنه؛ ألن        ويعتبر اإلنصات من مهارات التواصل األساسية        

اإلنصات عمل فعال يعكس تجاوباً من الطرف اآلخر الذي يتحدث بل إن اإلنصات الجيد ينقل للمسترشـد                 

 .رسالة تفيد أن ما يقوله موضع اهتمام من المرشد، وأنه كشخص موضع التقبل من جانب المرشد أيضاً

  )59: 1999كفافي، ( 
  

استقبال الرسالة، تشغيل الرسالة بمعنى : أن اإلنصات يشتمل على ثالث عمليات هي) ر كورميي( ويرى 

 .معالجة المعلومات التي تشملها، وإرسال رسالة

يتلقـاه المرشـد   ) مثيـر  ( هي منبـه   ) سواء كانت لفظية أو غير لفظية       ( فكل رسالة يوجهها المسترشد     

واستقبال الرسالة عملية ضمنية غير ظاهرة،      . د يتلقاها ويحلله، وعندما يرسل المسترشد رسالة فإن المرش      

ويمكن أن يحدث إخفاق فـي اسـتقبال كـل          . بمعنى أنه ال يمكننا أن نرى كيف وال لماذا يستقبل المرشد          

لكن عملية اإلنصات تشمل جميع الرسائل اللفظية       ). الحضور  ( الرسائل عندما يتوقف المرشد عن االنتباه       

  ).88: 1996الشناوي، (  من جانب المرشد وغير اللفظية المرسلة
 

وانه من الضروري والمالئم كثيراً اسـتعمال       . وتبنى مهارة اإلنصات على االستدالل واالستنتاج      

أدنى اإلجابات والردود القليلة أحياناً ومنها غير الشفوي أو غير اللفظي حركة الرأس أو استخدام تعبيرات                

عند الحديث مع العميل باستمرار لظهور المرشد       ) صحيح  .  معك حق  .OK. نعم. همـ. أه: ( لفظية مثل 

  ). 32 :1998الزيود، ( أمام المسترشد أنه يسمعه ومنتبه إليه 
 

 -:أهداف مهارة اإلنصات

 .فهم كل ما يفكر فيه العميل وما يشعر به نحو اآلخرين، وال سيما من لهم بصمات واضحة في حياته .1

وما يشعر به نحو نفسه والتعرف على طرق تفكيره وكيفيـة استبصـاره             فهم كل ما يفكر فيه العميل        .2

 .الداخلي لذاته

 .فهم رؤية العميل لحالته ومدى إحساسه بها وكيفية مشاعره نحوها .3
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فهم رؤية العميل المستقبلية حول نفسه ونظرته المستقبلية حول حالته ومـدى توقعاتـه وطموحاتـه                 .4

 .المستقبلية

أن يراعي عدداً من القواعد الهامة التي يجب أن تؤخذ فـي الحسـبان عـن                ويجب على المرشد النفسي     

اإلنصات إلى النقاط الهامة حول الذات، واإلنصات إلى النقاط المتكررة          : استخدامه لمهارة اإلنصات وهي   

 . في حديث العميل، واإلنصات بإيجابية لفظية وغير لفظية، واإلنصات لفترات كافية من الزمن

  )108: 2004حسين، ( 
 

 :أهمية مهارة اإلنصات في التالي) عمر(هذا وقد حدد 

 .تعتبر وسيلة فعالة في تحقيق الفهم المتبادل بين المرشد والمسترشد: أوالً

 .تحقق معنى الفهم التعاطفي للمسترشد والفهم العميق لما يقوله؛ مما يشعره باالرتياح والتقبل: ثانياً

 .بادل في العملية اإلرشادية بين المرشد النفسي والعميلتحقق معنى االحترام المت: ثالثاً

تحقق معنى الرعاية للمسترشد لما يوفره اإلنصات الجيد من االهتمام بحالته ومساعدته في التعبيـر               : رابعاً

  ).435: 1992عمر، ( عن أزمتة النفسية 
 

  ):Confrontation( مهارة المواجهة : خامساً

 المتناقضات بين ما يقوله المسترشد وما يفعله، مما يجعله أكثـر            وهي مهارة تستخدم للكشف عن    

قدرة على رؤية نفسه وسلوكه مثلما يراها اآلخرون، ال كما يراها هو، وذلك بكسر الحواجز التي تفصـل                  

بين ما يقوله وما يفعله، وبتحطيم الحيل الدفاعية التي تباعد بينها، ومن ثم يرى الفرد نفسه كما هي علـى                    

ا بما يتفق مع رؤية اآلخرين لها دون زيف وبال إنكار، ويدرك سلوكه كما هو في واقعه بما يتفـق                    حقيقته

  ).407 : 1992عمر، ( مع وجهة نظر اآلخرين حوله دون مجاملة وبال نفاق 
 

ومهارة المواجهة من االستجابات المفيدة للمرشد حيث يجب أن ال تكون على شكل محاضـرة أو                 

، فهي تمكن المسترشد من مواجهة ما يريد وماذا عليه أن يتجنبه، فهي تساعده على               هجوم على المسترشد  

 :التعرف على التناقض أو على الخلل أو العيب في سلوكه، ومن فوائدها
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 .أنها تساعد المسترشد على التوافق .1

 .أنها تظهر التناقض في سلوكيات المسترشد .2

 .لمسترشدأنها حوافز وليست انعكاسية كالتي تعكس مشاعر ا .3

 .أنها تعكس سلوك المسترشد وتقدم له التغذية الراجعة اإليجابية .4

  ).                    102: 2001العزة، ( أنها تعمل على تغيير سلوك المسترشد نحو األفضل  .5
 

ولمهارة المواجهة مستويات أو درجات، وعلى المرشد النفسـي أن يسـتخدم هـذه المهـارة مبتـدئاً                  

 أو البسيطة، وأن يتقدم في استخدام المستويات األعلى حسب حالة المسترشد واسـتعداده،              بالدرجات الدنيا 

وحسب المرحلة التي قطعها في العملية اإلرشادية، وفي بعض الحاالت قد تكون مهارة المواجهـة مثيـرة           

هـذه الحالـة    للمشاكل كما في الحاالت التي يكون فيها المسترشد متكدراً أو مشوشاً وشاعراً بالخلط، وفي               

  ).67 :1999كفافي، ( ربما تضيف هذه المهارة من كدرة وشعوره بالخلط 
 

ثالثة مستويات لمهارة المواجهة، حيث يبدأ المرشد النفسي باستخدامها بشكل متدرج           ) سعفان(وقد ذكر   

 -:تصاعدي وهي كالتالي

 .دون التعليق عليهاإعطاء فرصة للمسترشد لعرض أفكاره واتجاهاته بما؛ فيها من متناقضات * 

 .لفت نظر المسترشد إلى بعض المتناقضات* 

  ).66: 2005سعفان، ( لفت نظر المسترشد إلى كل المتناقضات* 
 

 -:أهداف مهارة المواجهة

مساعدة المسترشدين على اكتشاف طرق أخرى إلدراك أنفسهم أو إلدراك قضية ما مما يـؤدي فـي                  .1

 .ةالنهاية إلى تصرفات أو سلوكيات مختلف

مساعدة المسترشد على أن يصبح أكثر وعياً بالفجوات وصور عدم التطابق فـي أفكـاره ومشـاعره                  .2

 .وتصرفاته

 .التعامل مع الرسائل المختلطة للمسترشد بتوضيح التناقض الموجود فيها .3

 .التعامل مع الرسائل التي تشتمل على معلومات ال يريد المسترشد أن يتعامل معها .4

  ).                    105: 1996الشناوي، ( رشدين أثناء العملية اإلرشادية تعديل سلوكيات المست .5



 )اإلطار النظري للدراسة : (الفصل الثاني

 114

 :عدة حاالت تكون فيها مهارة المواجهة أكثر مالئمة ومنها) الزيود(وقد ذكر 

 .يكون العميل متجنباً قضية أساسية تبدو مزعجة له 

 .يفشل العميل في التمييز بين سلوكه التدميري وسلوكه الدفاعي 

 .لعميل في التعرف على النتائج الخطيرة لسلوكهيفشل ا 

 .يفقد العميل االتصال مع واقعه 

 .يقوم العميل بتصريحات متناقضة مع بعضها البعض 

يشكل العميل متاعباً وبشكل غير مالئم في حديثه عن الماضي والمستقبل، وهو غير قابل للتركيز على  

 .الحاضر

 .لك من خالل إعادة القصة نفسها باستمرارتشعر أن العميل يسير في دائرة مغلقة، وذ 

 .عندما تكون سلوكيات العميل غير اللفظية ال تتساوى مع سلوكياته اللفظية 

  ).94: 1998الزيود، ( تحتاج إلى إعطاء االهتمام، لما يحدث في العالقة بين المرشد والمسترشد 
 

 -:اعتبارات هامة لدى استخدام المرشد لمهارة المواجهة

على المرشد النفسي أن يكون نموذجاً حسناً أمام المسترشد، بمعنى عدم إظهاره ألية تناقضات بـين                : أوالً

 .أقواله وأفعاله وتناسب إطاره المرجعي الداخلي مع إطاره المرجعي الخارجي
 

 عدم استخدام مهارة المواجهة إال بعد بناء المرشد النفسي لعالقة طيبة وقوية ومهنيـة بينـه وبـين                 : ثانياً

 .المسترشد
 

قيام المرشد بإزالة أية حساسية بينه وبين المسترشد قبل استخدامه لمهارة المواجهة، وعليه استخدام : ثالثاً

 .هذه المهارة أوالً على قبيل التجريب بالتلميح الخفيف
 

رشد استخدام مهارة المواجهة بتدرج من المستوى البسيط إلى المستوى األعلى دون مفاجأة للمست: رابعاً

 .بذلك وممهداً لكل مستوى يبدأ باستخدامه قبل البدء به
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يجب على المرشد استخدام مهارة المواجهة باستمرار كلما وجد تناقضاً فـي سـلوك المسترشـد                : خامساً

اللفظي وغير اللفظي، وال يترك أي تناقض مهما كان صغيراً أو تافهاً من أجل تنمية شخصية المسترشـد                  

 .وتعديل سلوكه
 

 .يجب على المرشد النفسي استخدام مهارة المواجهة بكلمات رقيقة دون أي انفعال أو غضب: ساًساد
 

على المرشد النفسي أن يدرب المسترشد على كيفية تقبل مهارة المواجهة وكيفية االسـتجابة لهـا،                : سابعاً

  ).420: 1992عمر، ( والموضوعية في استخدامها دون حساسية 

 

  ):Silence ( مهارة الصمت: سادساً

يعتبر الصمت من المهارات التي تساعد على التواصل الجيد بين المرشد والمسترشـد، وتعكـس                

اهتماماً رغم التناقض الظاهري بين مظهرها ووظيفتها، حيث يمكن للمرشد أن يستثمر مهـارة الصـمت                

على المرشد أن يفهـم     على نحو جيد في خدمة أهداف العملية اإلرشادية، فالصمت مطلوب أثناء الحديث و            

 . صمت المسترشد ودوافعه وأن يتدخل لتناول هذه الدوافع إذا كانت من معيقات التواصل

  )59 :1999كفافي، ( 

وعادة ما يكون شعور المسترشد بالقلق في موقف الصمت أشد من شعور المرشد النفسي، ولهـذا                 

 خطأ أن صمت المسترشد معناه أنه أنهـى      فهو يقطع الصمت باستئناف المحادثة، ويحدث أن يعتقد المرشد        

كالمه؛ ولذا فقد يقفز إلى إلقاء أسئلة أخرى ويتسبب هذا الفعل بإضعاف التفاعل والتواصل بـين المرشـد                  

والمسترشد، فعلى المرشد أن يدرب نفسه على اإلصغاء والصمت واالستماع لحديث المسترشد كامالً دون              

  ).86 :1988إبراهيم، ( ضوع الرئيس مقاطعة؛ ألنها تشتت المسترشد عن المو
 

 -:أنواع الصمت وأهدافه

 . المسترشد أو يسألهةحيث يصمت المرشد؛ لكي يجمع أفكاره وينظمها لمواجه: صمت المرشد 

حيث قد يصمت المسترشد؛ لكي ينظم أفكاره ويعد إجاباته على أسئلة المرشد، وقد             : صمت المسترشد  

 .في تحمل المسؤوليةيكون ذلك وسيلة دفاعية وعدم رغبة 
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أريد منك أن تفكر    ( ويستخدم في مواقف محددة لنقل رسائل عالجية للمسترشد مثل          : الصمت العالجي  

 ).فيما قلته قبل قليل 

وهذا يحدث عندما ال تكون هناك كلمات الستجابة مناسبة للمشاعر الموجودة فـي             : الصمت الحريص  

 .المسترشدالجلسة اإلرشادية، كأن تكون فترة صمت لبكاء 

حيث يركز المرشد انتباهه للحظة ما تشبه حالة التوقف لالستماع تتاح فيـه الفرصـة               : تركيز الصمت  

  ).103 :2001العزة، ( للمسترشد أن يستمع لنفسه 
 

ويجب على المرشد النفسي أن يفرق بين األنماط المختلفة للصمت حتى يدرك كيفية التعامل مـع                

في المواقف المتباينة بدرجة عالية من الكفاءة مما يحقق الهدف منهـا، وقـد              أي منها أو كيفية استخدامها      

 -:عدداً من أنماط الصمت المختلفة ومنها ما يلي ) 1973مايرز ( اقترح 

قد يدل الصمت على الكره حيث يعكس ما يخفيه المسترشد من غضب وعدم الرغبـة فـي حضـور                    .1

 .المقابالت اإلرادية
 

 حيث يعكس عجز المسترشد عما يريد أن يقوله أو يخبر عنه؛ الفتقـاره              قد يدل الصمت على الحيرة     .2

 .إليه

 

قد يدل الصمت على الجهل حيث يعكس عدم فهم المسترشد ألسئلة المرشد النفسي، وبالتالي لم يتمكن                 .3

 .من اإلجابة عنها أو االستجابة لها

 

ي نفس الحديث العتقاده    قد يدل الصمت على تشبع الحديث حيث يعكس رفض المسترشد االستمرار ف            .4

 .بأنه استوفى حقه، أو هروباً من االسترسال فيه

 

قد يدل الصمت على الحزن حيث يعكس حزن المسترشد على عزيز فقده عندما يتطرق بالحديث عنه                 .5

 .وعن ذكراه

 

قد يدل الصمت على التحدي حيث يعكس تشكك المسترشد غير اللفظي فـي مقـدرة المرشـد علـى                    .6

  ).                                                 428: 1992عمر، (  أزماته مساعدته في عبور
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  ):Reflection( مهارة عكس المشاعر : سابعاً

 

وهي تعني أن يقوم المرشد النفسي بتكرار وترديد المقاطع األخيرة التي يقولها العميل، أو إعـادة                 

ل، أو جانب مما يقوله بنبرة صوت تنقـل للعميـل فهـم             محتوى ما يقوله العميل أو تكرار ما يقوله العمي        

المرشد له دون أي استهجان أو استحسان، أي إعادة صياغة مشاعر العميل في كلمات تعكس جوهرهـا،                 

وهنا يكون دور المرشد بمثابة مرآة تعكس مشاعر العميل وآرائه، أو يكون دور المرشد عكس اتجاهـات                 

جاهات بناءة أو سلبية، وسواء كانت متسقة مع بعضها أو متناقضـة            ومشاعر العميل سواء كانت هذه االت     

  ).107: 2004حسين، ( دون نقد أو لوم أو مدح 
 

وتعتبر مهارة عكس المشاعر بمثابة مرآة صادقة يعكس بها المرشد مشاعر المسترشد وأحاسيسه،              

احة أو حجبها عن الرؤيـة      ويعكس بها تعبيراته وانفعاالته، ما ظهر منها وما بطن، سواء عبر عنها صر            

المتاحة، لذلك تعتبر هذه المهارة استجابة تفسيرية تستخدم كرد فعل مقصود على ما يمكن للمسترشـد أن                 

  ).453: 1992عمر، ( يعبر عن نفسه بصورة لفظية أو غير لفظية 
 

ر وتختلف مهارة عكس المشاعر عن مهارة إعادة الصياغة، ذلك ألنها مهارة تتعامل مـع الشـعو                

الحسي للمسترشد وانفعاالته بينما تتعامل مهارة إعادة الصياغة مع المعلومات واألفكار التي تعالج محتوى              

  ).45: 1998الزيود، ( ما قاله المسترشد في الجلسة اإلرشادية 
 

 :أهداف مهارة عكس المشاعر

 .مساعدة المسترشدين على الشعور بأن المرشد قد تفهمهم 

 .لتعبير عن المزيد من مشاعره حول المواقف واألشخاصيساعد المسترشد على ا 

مساعدة المسترشد على التعامل مع المشاعر، وهو أمر هام في االنفعاالت المشـاعر الشـديدة مثـل                  

 .الخوف والغضب

 .تقليل الصراع الذي يمكن حدوثه إذا حاول كل من المرشد والمسترشد أن يكون مسموعاً 

عر المختلفة ومساعدة المرشد في عكس مشاعر المسترشـد لتحسـين           المساهمة في التمييز بين المشا     

  ).95: 1996الشناوي، ( فهمه للحاالت المختلفة للمزاج 
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وتهدف هذه المهارة بشكل عام إلى المحافظة على أفكار العميـل المتدفقـة وتنقيتهـا ممـا يشـوبها                   

لنظام القيم الذي يؤمن به في ظل       ومساعدته على ترجمتها إلى سلوك سوي يرتضيه وترتاح له نفسه وفقاً            

أخالقيات المجتمع الذي يعيش فيه، وكذلك مساعدته على رؤية مشـاعره الدفينـة وأحاسيسـه العميقـة                 

  ).108: 2004حسين، ( اضطراباته 
 

 :خطوات استخدام مهارة عكس المشاعر

 -:ست خطوات أساسية الستخدام مهارة عكس المشاعر وهي) الشناوي(حيث ذكر  
 

الغضـب،  ( غاء لكلمات المشاعر أو الوجدان، وهي عادة تشمل سبع مجـاالت رئيسـة هـي                اإلص .1

ومعرفة هذه المجاالت يسـاعد فـي       ) والخوف، وعدم التأكد، والحزن، والسعادة، والقوة، والضعف        

 .معرفة تعبيرات المسترشدين، ويوسع من المفردات التي يستخدمها المرشد لوصفها
 

 .ي الذي يرافق الرسالة اللفظية التي يوجهها المسترشدمراقبة السلوك غير اللفظ .2

 

عكس المشاعر في صورة لفظية مرة أخرى للمسترشد باستخدام كلمات أخرى، واختيار الكلمات أمر               .3

 .هام في هذه الخطوة
 

بدء عبارة عكس المشاعر ببداية مناسبة، وكلما أمكن تكون هذه البداية متسقة مع أسلوب المسترشد في                 .4

 ).يظهر أنك غاضب اآلن (  عن مشاعره مثالً التعبير

 

 .إضافة الوقف الذي تحدث فيه المشاعر، وذلك بإعادة صياغة للمشاعر مختصرة .5

 

التعرف على مدى فاعلية عكس المشاعر من خالل مالحظة استجابة المسترشد وردود فعله وتصرفاته               .6

                               ).                                    97: 1996الشناوي، ( 
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  ):Summarizing( مهارة التلخيص : ثامناً

 

مهارة التلخيص تكمن في قيام المرشد النفسي بإيجاز ما قاله المسترشد في عبـارات مختصـرة                 

ومركزة، وهي مهارة جيدة تجعل المسترشد يستبين بعض القضايا التي قد تكون غير واضحة لديه أو غير                 

  ).64: 1999كفافي، ( و غير مؤكدة، وهو ما ينطبق على األفكار والمشاعر جميعاً متبلورة أ
 

وتعتبر مهارة التلخيص عملية ربط وتجميع لكل ما يمكن طرحه مـن خـالل عمليـة التواصـل                 

البينشخصي في ما بين المرشد والمسترشد في الجلسة اإلرشادية وفي أقل ما يمكن مـن ألفـاظ وكلمـات      

م التوصل إليها وأدت إلى التوصل إلى حل لمشكلة المسترشد، حيث تساعد مهارة التلخـيص               هادفة ودالة ت  

 . المسترشد في فهم مشكلته أكثر والتمسك بتطبيق الحلول التي تم التوصل إليها بإرادته

  )91: 2004الخطيب، ( 
 

 :ستخدم فيها مهارة التلخيصاألغراض التي ت

 .ئل المسترشدالربط بين مجموعة من العناصر في رسا 

 .التعرف على موضوع مشترك يبدو واضحاً من عدة رسائل 

 .تعتبر وسيلة تساعد المرشد على إيقاف استرسال المسترشد الكبير، فهي أداة جيدة لمقاطعة المسترشد 

 .تساعد في تهدئة الجلسة وإعطاء فرصة اللتقاط األنفاس 

 .مراجعة التقدم الذي تم إحرازه في جلسة أو أكثر 

 . وسيلة هامة إلنهاء الجلسات وافتتاحها، وكذلك عند إنهاء عملية اإلرشاد كلهاتعتبر 

  )98 :1996الشناوي، ( 
 

ويجب على المرشد النفسي استخدام مهارة التلخيص من وقت آلخر أثناء العملية اإلرشادية حتـى               

ل ما يقوله ويحولـه     يتمكن المسترشد من اإليضاح والتعبير عن أفكاره وتركيب العناصر المختلفة من خال           

إلى محتوى مفهوم، وخاصة في نهاية الجلسة اإلرشادية حيث يلخص المرشد المواضـيع الرئيسـة التـي       

نوقشت وتم التعامل معها خالل العملية اإلرشادية، ويقوم بربط الخواطر واألفكار بالمشـاعر التـي تـم                 
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طاعته التعامل مع الواقع، وكـل هـذا        اإلعراب عنها في الجلسة، وترك المسترشد بأقل حيرة ويكون باست         

  ).78: 1998الزيود، (يجعل باستطاعة المرشد بسهولة أن يتقدم إلنهاء العملية اإلرشادية 
   

 -:عدة خطوات أساسية لمهارة التلخيص كما يلي) الشناوي(وقد ذكر 

 .االنتباه واسترجاع رسائل المسترشد سراً .1

 . والرسائل المتكررة للمسترشدالتعرف على األنماط والموضوعات والعناصر .2

 ).أنت ( تخير بدايات مناسبة لعبارات التلخيص واستخدام ضمير المخاطب  .3

 .قوم استجابة التلخيص عن طريق اإلصغاء للمسترشد ومالحظة مواقفه أو إنكاره لما قلت .4

 

  ):Paraphrasing( مهارة إعادة الصياغة : تاسعاً

رشد النفسي بإعادة بعض العبارات كما نطقهـا المسترشـد،          ونعني بمهارة إعادة الصياغة قيام الم     

وهو في هذا يعطيها بعض القوة والتأكيد، ويوحي للمسترشد أنه يتابع حديثه جيـداً، وقـد تكـون إعـادة                    

العبارات كما هي بدون تغيير، وقد يحدث التغيير في ضمير المتكلم بحيث يحوله المرشـد إلـى ضـمير                   

د، وقد يعيد العبارات مع حذف الحشو أو الكلمات أو العبارات غير الهامة             المخاطب ألنه يخاطب المسترش   

وتقتصر اإلعادة على جوهر الفكرة، وفي هذه الحالة األخيرة قد يسمح المرشد لنفسه بأن يستخدم األلفـاظ                 

  ).64 :1999كفافي، ( من عنده للتوضيح 
 

رشد هو أن يسمع حـديث المسترشـد     إن مهارة إعادة الصياغة تعتبر أمراً سهالً حيث ما على الم          

ويعيده بكلماته وألفاظه الخاصة مع التركيز على جوهر الحديث، وهذا يجعل المسترشد يشعر بأنك تسمعه               

  ).43: 1998الزيود، ( وأكثر إدراكاً لما قاله ويشعر باهتمام المرشد به ويخفف من ارتباكه 
 

 : يليأربع طرق لمهارة إعادة الصياغة كما) عمر(وقد ذكر 

 .إعادة عبارات المسترشد بدون تغيير .1

 .إعادة عبارات المسترشد مع تغيير ضمير المتكلم .2

 .إعادة األجزاء الهامة من عبارات المسترشد .3

  ).                                        450: 1992عمر، ( تلخيص عبارات المسترشد وإعادتها  .4
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ب، ومنها أن المرشد النفسي يخبر المسترشد أنه قـد          وتهدف مهارة إعادة الصياغة إلى عدة جوان       

فهم رسالته، وإذا كان الفهم كامالً فإن المسترشد سيزيد من توسيع وتوضيح أفكاره، وكذلك فهـي مهـارة                  

تشجع المسترشد على المضي نحو فكرة رئيسة بشكل عميق، كذلك يمكن عن طريـق إعـادة الصـياغة                  

قف أو واقعة أو فكرة أو سلوك معين وتوقف المسترشـد علـى             مساعدة المسترشد على التركيز على مو     

 . لشحذ فكرهتالمضي في تكرار قصته، كذلك فهذه المهارة تساعد المسترشد الذي يحتاج إلى اتخاذ قرارا

 :وتشمل مهارة إعادة الصياغة خمس خطوات أساسية وهي
 

 .االنتباه واسترجاع رسالة المسترشد سراً .1

 ). الفكرة – الموضوع – الشخص –الموقف ( ة التعرف على محتوى الرسال .2

 .تخير البداية المناسبة إلعادة الصياغة، وتكون مناسبة لما استخدمه المسترشد من عبارات .3

 .ترجمة المحتوي الرئيس والتراكيب األساسية للكلمات الخاصة وتوجيهها في صورة لفظية للمسترشد .4

 .صغاء المسترشد واستجاباته لما تقولالحكم على فاعلية هذه المهارة من خالل طريقة إ .5

  )94: 1996الشناوي، ( 
 

  ):Termination( مهارة اإلنهاء : عاشراً

 

تعتبر مهارة اإلنهاء من أهم المهارات اإلرشادية التي ينبغي أن يلم بها المرشد النفسي، كما يمكن                 

مرشـد النفسـي اسـتخدام      أن تكون من أصعب المهارات وأكثرها إحباطاً للمسترشد؛ لذا يجب علـى ال            

الممهدات العامة إلنهاء المقابلة اإلرشادية والتي من شأنها تجنب الكثير من المشكالت الخاصـة بعمليـة                

  ).89: 1988إبراهيم، ( اإلنهاء 
 

وربما يحدث اإلنهاء باالتفاق بين المرشد والمسترشد حيث يوافق الطرفان على تحقيـق أهـداف                

 االتفاق على إنهاء الجلسات اإلرشادية، وقد يصل األمر إلى قلق المسترشد لما             العملية اإلرشادية، ومن ثم   

كان يمثله المرشد من مصدر لألمن في حياته وإن المزيد من المناقشة والحوار بين المرشد والمسترشـد                 

نهـاء  يجعله يفكر في اإلنجاز الذي تم تحقيقه بدالً من التفكير في عالقة قد انقطعت، ولكـي ال يكـون اإل                   

  ).69: 1999كفافي، ( صادماً ومحبطاً فعلى الطرفين أن يتفقا على موعد الجلسة األخيرة 
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ويحتاج المرشد في نهاية الجلسات اإلرشادية ألن يوجه المسترشد بما حدث وأن يفسر لـه مـدى                  

ابعين آلخر  تحقق األهداف اإلرشادية، ولكي يكون اإلنهاء متوقعاً على المرشد النفسي أن يعقد موعدين مت             

  ).110: 1998الزيود، ( جلستين في العملية اإلرشادية 
 

ويفضل عدم إنهاء المقابالت اإلرشادية إال بعد أن يكون المرشد النفسي قد نحج في بعث قدر كبير                  

من الطمأنينة والراحة لدى المسترشد، فمن المعروف أن موقف المقابلة عادة يكـون لـدى الكثيـر مـن                   

اً مشحوناً باالنفعاالت بسبب الموضوعات الحساسة والمشكالت التي أثيرت، والـذكريات           المسترشدين موقف 

المؤلمة التي تحدث عنها العميل، وكذلك بعض األسرار التي تجرأ المسترشد على قولها ألول مـرة فـي                  

الثقـة  حياته، ففي مثل هذه المواقف والظروف يجب دائماً أن تنتهي المقابلة والمسترشد يشعر بالراحـة و               

وقد ينصح بزيـادة اسـتخدام مهـارات التعـاطف        . واألمل اإليجابي في نجاح العالقة المهنية مع المرشد       

والمشاركة الوجدانية من قبل المرشد وذلك في إيضاح الصعوبات التي حدثت في الجلسات وما أثير فيهـا                 

  ).89: 1988إبراهيم، ( من ذكريات حزينة 
 

مرشد النفسي أن يراعي عدة اعتبارات هامة عند إنهاء المقابالت          أنه يجب على ال   ) عمر(وقد ذكر   

 :اإلرشادية ومنها

أال يترك المسترشد يخرج من عنده وهو يحمل في نفسه أي أثر سيئ، وأية خبـرة مؤلمـة للعالقـة                     

اإلرشادية بينهما، بل يجب عليه أن يبذل قصارى جهده ليرضيه ويطيب خاطره ويغرس األمل فيـه،                

 .الفائدة من المقابلةوأن يشعره ب
 

أن يعمل على تشجيع المسترشد للمشاركة معه في وضع الخطط المستقبلية فيما يتعلق بحالتـه حتـى                  

 .يشعر بأهميته، وأهمية مساهمته في وضع استراتيجيات اإلرشاد النفسي
 

 .التمهيد إلنهاء المقابلة اإلرشادية بحيث يصبح المسترشد مستعداً لذلك 
 

شد الحديث عن موضوع ما ومناقشته في نهاية المقابلة فعلى المرشـد تحديـد جلسـة                إذا أراد المستر   

 .مستقبلية قريبة لمناقشة هذا الموضوع
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إذا طرح المسترشد كالماً مهماً وثقيالً في أخر موعد إلنهاء المقابلة حيث إن هذا الموضوع هام وبـه                   

ن، عندها ال ينبغي على المرشـد أن يكـون          الكثير من التفصيالت وال يحتمل التأجيل خوفاً من النسيا        

جامداً وينهي المقابلة مهما كان، ولكن يمكنه بمرونة أن يسمع النقاط األساسية لهـذا الموضـوع دون                 

 .الدخول في التفصيالت وتأجيل التفاصيل لجلسة قادمة قريبة يتم تحديدها مع المسترشد

  )321: 1992عمر، ( 
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 :لى اإلطار النظريتعقيب عام ع 

       لقد قدم الباحث شرحاً تفصيلياً تناول المتغير األول من متغيرات الدراسة وهو اإلرشـاد النفسـي،                

عمليـة إنسـانية     اإلرشاد النفسي بأنه عبارة عن       الباحثيرى   حيث والذي تناول مفهوم اإلرشاد وأهدافه،    

وهـو محـور    ) المسترشد  ( العملية اإلرشادية، و  وهو قائد   ) المرشد( هادفة ومخططة، قائمة بين طرفين      

العملية اإلرشادية، وذلك في جو مهني هادئ يتم التعرف فيه على حالة المسترشد وإمكانياتـه وقدراتـه،                 

والعمل على مساعدته في استغالل هذه القدرات واإلمكانيات للتخلص من مشكلته، وذلك بهدف الوصـول               

 .لحالة من التوافق والصحة النفسية
 

من ثم تم الحديث عن بعض المفاهيم ذات العالقة باإلرشاد النفسي، ثم تبع ذلك تفصيٌل لتـاريخ اإلرشـاد                   

حيـث   النفسي ومراحل تطوره، ثم تطرق الباحث إلى حاجة اإلرشاد النفسي ومدى أهميته في المـدارس،              

ن أبنـاء الشـعب      أ خاصـة  في المجتمع الفلسطيني      النفسي إلرشادلأن هناك ضرورة هامة      رأى الباحث 

عديد من النكبات والصـدمات     ل ل تعرضال و  النفسية كثير من األزمات  ال  وما زالوا يعانون   الفلسطيني عانوا 

اجتماعية وثقافية واقتصادية وتعليميـة     و مما نجم عنها تغيرات أسرية        اإلسرائيلي؛النفسية نتيجة لالحتالل    

 الدراسة والتغيير    واالنتظام في  المتابعة مباالة وعد  والالم ةتفكك األسر والتي أثرت بدورها على      ،وتربوية

 كما يرى الباحث أن هناك      .األصليةفي القيم واالتجاهات السوية والسليمة وعدم االلتزام بالتقاليد والعادات          

ضرورة ملحة لتطبيق برنامج التوجيه واإلرشاد في المدارس لتقديم المسـاعدات والخـدمات اإلرشـادية               

 .المراحل العمرية على مختلف للطالب والطالبات
 

ثم تطرق الباحث إلى الحديث عن أهداف اإلرشاد النفسي ومناهجه، ومبادئه، ومسلماته، واألسس العامـة               

لإلرشاد النفسي ومجاالت اإلرشاد النفسي، ثم تم الحديث عن األدوات المستخدمة في العمليـة اإلرشـادية                

 اإلرشادية حيث تحدث الباحث عن أهم النظريات فـي          وبعض طرق وتقنيات اإلرشاد النفسي والنظريات     

نظرية التحليل النفسي، والنظرية السلوكية، ونظرية اإلرشاد المتمركز حول         ( مجال اإلرشاد النفسي، وهي     

حيث يرى الباحـث    )العميل، ونظرية السمات والعوامل، والنظرية الوجودية، والنظرية العقالنية االنفعالية          

نب مهمة وخصوصاً اليوم، حيث إن كل فرد يمر من خالل مراحل نمـوه بمشـكالت                أن جميع هذه الجوا   

متعددة نتيجة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والتطورات التي حدثت في ميدان التربية والتعليم، كما أن              
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ـ                ذي المهنة وطبيعة العمل هي األخرى قد شملتها التطورات والتغيرات الحديثة في عصرنا هذا، األمر ال

جعل لبرنامج التوجيه واإلرشاد النفسي حاجة ملحة في المدرسة، وهذا جزء ما تضمنه اإلطار النظـري؛                

كي يساعد المرشد النفسي في تنفيذ مهامه اإلرشادية والتربوية على وجـه متكامـل وإتقانـه للمهـارات                  

 .اإلرشادية
 

 و المرشد النفسي والمهارات اإلرشادية،       وقد تناول اإلطار النظري كذلك المتغير الثاني للدراسة وه

الشـخص الـذي يقـوم بمسـاعدة        حيث تم التطرق إلى تعريف المرشد النفسي حيث عرفه الباحث بأنه            

 بالطريقة الفرديـة     إما المسترشدين في حل مشكالتهم النفسية والسلوكية واالجتماعية والتعليمية واألخالقية        

ن خصائص المرشد النفسي وكفاياته والمهام المنوطة به، وكـذلك          ، ثم تم الحديث ع     بالطريقة الجماعية  أو

األخالقيات التي ينبغي تواجدها في المرشد النفسي، ومن ثم تم الحديث عن الصـعوبات التـي يواجههـا                  

 .المرشد النفسي أثناء قيامه بالعملية اإلرشادية
 

اليقظة وسرعة البديهة   :  هي ين التي تميز المرشد النفسي عن اآلخر      الخصائصيرى الباحث أن أهم     حيث  

القدرة على حل المشكالت والرغبة في تقديم المساعدة والتفوق النفسي والصبر والنشـاط والتفاعـل مـع         

اآلخرين والثقة بالنفس والنضج االنفعالي واالجتماعي واإلصغاء والصدق والدقة والنظـام والموضـوعية             

 .لقراراوالشفافية والخبرة السابقة والقدرة على اتخاذ 
 

مجموعة من الفنيـات             ثم تطرق الباحث إلى تعريف المهارات اإلرشادية حيث عرفها الباحث بأنها          

، العملية التي يقوم بها المرشد النفسي بهدف تحقيق األهداف اإلرشادية بالصورة المناسبة وبالطرق السليمة             

 ثم طرح   . المسترشدين أو المقابالت الجمعية    وقد تكون هذه الفنيات أو المهارات في المقابالت الفردية مع         

ارة طرح األسئلة، ومهارة اإلنصـات،      مه: الباحث أهم خمس مهارات أساسية في العملية اإلرشادية وهي        

         .عكس المشاعر، و الصياغةإعادة، والمواجهةو

 

 الخاصة بتطبيـق    وتم توضيح ماهية كل مهارة وأهميتها وأهدافها وكيفية تطبيقها وبعض االعتبارات    

إن دور أي شخص في     كل مهارة من هذه المهارات اإلرشادية، وذلك لما لهذه المهارات من األهمية حيث              

 فإما  ، فهو يعكس األداء الذي عليه هذا الشخص       ، أم إيجابياً  المهنة التي يزاولها سواء أكان هذا الدور سليباً       
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سيما إذا كانت هذه المهنة هي اإلرشـاد النفسـي           وال ،قياً ومنط  أو هزيالً   ونشيطاً ن يكون هذا األداء فعاالً    أ

هم مع الجانب النفسي من شخصية اإلفراد ومحاولـة    لما لتع المجال النفسي  مختص في    يقوم بمزولتها والتي  

 لذلك كان لمعرفة دور المرشد النفسي في المـدارس          ،مساعدتهم وتقديم الخدمات النفسية لهم قدر اإلمكان      

، فإن إتقان هذه المهارات يساعد المرشدين النفسيين        يقة بأدائهم في مهنة اإلرشاد النفسي     األساسية عالقة وث  

على القيام بمهامهم اإلرشادية بشكل أفضل خاصة فيما يتعلق بالقيام بالمقاالت اإلرشادية الفردية والجمعية،              

 .شكل المطلوبوهي من أساسيات العمل اإلرشادي الذي ينبغي على المرشد النفسي القيام به بال
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 . النفسي وبرامجهباإلرشادالدراسات المتعلقة : أوالً
 

 .ه ودوره وتنمية قدراتهالمرشد النفسي وأدائبالدراسات المتعلقة : ثانياً
 

 .دراسات تتعلق بتنمية المهارات وتطويرها بشكل عام: ثالثاً
 

 . السابقةتعقيب عام على الدراسات: رابعاً
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 "الدراسات السابقة " 

 : مقدمة

   بعد اإلطالع الواسع من قبل الباحث علي األدب التربوي والتراث العلمي وكذلك مخزون علم النفس في                

يـة  مجال اإلرشاد النفسي، و قيام الباحث بتجميع أكبر عدد من البحـوث و الدراسـات المحليـة والعرب                 

واألجنبية، لذا فقد قسم الباحث الدراسات السابقة حسب ارتباطها بموضوع الدراسة الحالية إلى ثالثة أقسام               

 : كالتالي

 . النفسي وبرامجهباإلرشادالدراسات المتعلقة : أوالً

 .بالمرشد النفسي وأدائه ودوره وتنمية قدراتهالدراسات المتعلقة : ثانياً

 .ية المهارات وتطويرها بشكل عامدراسات تتعلق بتنم: ثالثاً

 :وفيما يلي توضيح مفصل لكل من الدراسات السابقة حسب موضوعها كالتالي

 

 -: النفسي وبرامجهباإلرشادالدراسات المتعلقة : أوالً

 :)1996، الرواد(دراسة  .1

القـرار  أثر برنامج تدريبي في اإلرشاد والتوجيه الجمعي المهني علي النضج المهني واتخـاذ              "بعنوان   

 ."العاشر في مدارس محافظة معانالصف لدي طالب 

 اختبار أثر برنامج تدريبي في اإلرشاد والتوجيه الجمعي المهني علي النضج المهنـي             إلىوهدفت الدراسة   

شر بمحافظة معان، وتألفت عينة الدراسة من أربـع شـعب           اواتخاذ القرار المهني، لدي طالب الصف الع      

  طالبـاً  45تجريبيـة عـدد طالبهـا       : الباً تم توزيعهم عشوائياً إلي مجموعتين     ط) 90(صفية عدد طالبها    

وهم طالب  ) 470( طالباً، وهي محصلة لمجتمع الدراسة الذي بلغ        ) 45( عدد أفرادها   ومجموعة ضابطة   

حيث استخدم الباحث مقيـاس النضـج       1994ن في العام الدراسي     امدارس محافظة مع  شر في   االصف الع 

س اتخاذ القرار وحل المشكالت لغاية جمـع البيانـات، ومقارنـة األداء القبلـي والبعـدي             المهني، ومقيا 

 وذلك بعد تعريض المجموعة التجريبية لبرنامج تدريبي فـي التوجيـه            ،للمجموعتين التجريبية والضابطة  

ح للصـا ) 0.05( اإلرشاد الجمعي المهني، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة عند المستوي           

المجموعة التجريبية علي مقياس النضج المهني ويشير ذلك إلي فعالية البرنامج التدريبي المسـتخدم فـي                
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 النتائج عدم وجود فـروق      بينت لدي المجموعة التجريبية كما      ،الدراسة في تحسين مستوي النضج المهني     

قـرار وحـل المشـكالت،      ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة علي مقياس اتخاذ ال          

سين مهارات اتخاذ القرار وحل     حويشير ذلك إلي عدم فعالية البرنامج التدريبي المستخدم في الدراسة في ت           

 .المشكالت
 

 :)1998 ،حداد ودحادحة(دراسة  .2

 برنامج إرشاد جمعي في التدريب علي حل المشكالت واالسترخاء العضلي في ضـبط التـوتر              "بعنوان   

 ."النفسي

هدفت إلي التحقق من مدي فاعلية برنامج إرشادي جمعـي باسـتخدام أسـلوب حـل                لدراسة قد   وهذه ا  

 تناول الباحثان   قد و النفسي، وبرنامج إرشاد جماعي في االسترخاء العضلي علي ضبط التوتر           المشكالت،

عـت   ثـم وز   .النفسـي  من طالب الصفين السابع والثامن من الذين يعانون من التوتر            اًب طال 30 من   ةعين

 ومجموعـة تجريبيـة ثانيـة       15مجموعة تجريبية أولي وعـددها      . العينية عشوائياً إلي ثالث مجموعات    

    ثم أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصـائية        . 15وعددها  : ، ومجموعة ثالثة ضابطة   15وعددها  

في القيـاس   ) وليسكروسكال ر (بين المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة علي اختبار        )  0.05( 

 .المباشرلصالح المجموعتين التجريبيتين األولي والثانية في المقياس ) االحتفاظ(المباشر واآلجل 

 

 :)2000 ،الشيخ علي(دراسة  .3

فاعلية برنامج إرشادي في الدراما النفسية في خفض التوتر وتحسين الكفاءة الذاتية المدركـة              "  بعنوان

 ".األساسية من طالب الصف السابع لدي عين

حيث هدفت الدراسة إلي فحص أثر برنامج إرشادي في الدراما النفسية في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة                

  شعب الصف السابع األساسي البالغ عددها ثالث شعب تم اختيار الشـعبتين عشـوائياً              عندوخفض التوتر   

ن المجموعة التجريبية وعدد أفرادهـا       لتكو  أيضاً ن إحدى الشعبتين عشوائياً   يعن طريق القرعة، ثم تم تعي     

 ثالث عشرة جلسة مدة كل منها سـاعة          من تلقوا البرنامج اإلرشادي في الدراما النفسية مكون        طالباً )21(

 احتوت علي تدريبات لتطوير مهاراتهم علي اسـتخدام اسـتراتيجيات           ، أسبوعاً ةواحدة ولمدة ثالث عشر   

لم تتلق أي   ) 21(انية لتكون المجوعة الضابطة وعدد أفرادها       أدائية حية تتناول موضوعات الصراع، والث     
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مقياس الكفاءة الذاتية المدركة، مقياس التـوتر       :  تتناول الباحث دراسة األدوات التالية     قدبرنامج تدريبي، و  

بعد مرور أربعة عشر أسبوعا من القياس القبلي، وتم حساب المتوسـطات الحسـابية القلبيـة والبعديـة                  

نتائج الدراسة إلـي وجـود      ، وأظهرت   لبة علي مقياس كما تم استخدام أسلوب تحليل التغاير        لعالمات الط 

 بين لمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية علي جميـع أبعـاد             فروق دالة إحصائياً  

 ،قياس التوتر مدالة إحصائياً علي بعدين من أبعاد       روق  فلذاتية المدركة، وكذلك فقد ظهرت      مقياس الكفاءة ا  

 أن البرنامج اإلرشادي في الدراما النفسـية        دخلصت تفي ، والنتيجة التي    ). والبعد العام    البعد النفسي ( هما  

 في خفـض    الًا وكذلك فإنه كان فع    ، في تحسين مستوى الكفاءة الذاتية المدركة علي جميع األبعاد         كان فعاالً 

 .مستوي التوتر علي بعدين النفسي والعام

 

 :)2000 ،األسمر( دراسة .4

رشاد جمعي في تحسين مهارة المرشد الزميل على التواصل ومسـاعدة الطلبـة             إأثر برنامج   " بعنوان   

 ". الذين يواجهون مشكالت تكيف مدرسي 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر فاعلية برنامج تدريب على مهارات التواصل في زيـادة قـدرة                  

 لزميالتهن اللواتي لديهن اتجاهات تميل للسلبية نحـو المدرسـة، وتناولـت             الطالبات على تقديم المساعدة   

 طالبة في الصـف     18مهارات التواصل وعددهن    على  الباحثة عينة الدراسة من الطالبات اللواتي تدربن        

السادس من المدرسة األهلية للبنات في عمان، وتم تقسيم األفراد عشـوائياً إلـى مجمـوعتين تجريبيـة                  

      توصلت نتائج الدراسة إلى استنتاج أن التدريب على مهارات التواصل بنـاء علـى برنـامج               وضابطة، و 

جراء ذا فاعلية في تحسين االتجاهات نحو المدرسة مما يثبـت فرضـية هـذه    إكان  )الصديق المساعد   ( 

 .الدراسة

 

 :)2001 ،عثمان(دراسة  .5

 ".ات تعليميةمدى فاعلية برنامج إرشادي لألطفال ذوي صعوب"بعنوان   

حيث هدفت الدراسة إلى التحقق من كفاءة وفاعلية البرنامج اإلرشادي التربوي الذي أعد وطبـق بهـدف                 

 ،رفع مستوى أداء بعض العمليات المعرفية والسلوكية لفئة صعوبات التعلم من تالميذ المرحلة االبتدائيـة              
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 الصف الثالـث والرابـع مـن التعلـيم           طفالً وطفلة من تالميذ    24حيث تناول الباحث عينة الدراسة من       

: األساسي، وقد قسموا عشوائياً إلى مجموعتين تجريبيتين وضابطة، حيث استخدم الباحث األدوات التاليـة             

، مقياس وكسلر لقياس الذكاء لألطفال، استمارة البيانـات         "لجودانف هاريس   " اختبار رسم الرجل والمرآة     

استمارة المستوى االقتصـادي  ووريا نبراسكا للتقويم العصبي النفسي، بطارية لوعداد الباحثة،   إاألولية من   

استمارة تاريخ الحالة وقائمة تقدير     وعداد الباحثة،   إاستمارة مقابلة مقننة من     وق البوهي،   وواالجتماعي لفار 

السلوك والبرنامج اإلرشادي واستمارة تسجيل البيانات وكلها من إعداد الباحثة، حيـث أظهـرت نتـائج                

كذلك تم رفع مستوى بعض العمليات المعرفيـة         ،دراسة فاعلية البرنامج المستخدم مع اآلباء والمدرسين      ال

 .  وهو ما يشير إلى فاعلية البرنامج،والسلوك من خالل البرنامج المقدم لألطفال

 

  :)2001 ،العاجز( دراسة .6

 " وحلول واقع المشكالتفظات غزةعليا والثانوية بمحااإلرشاد التربوي في المدارس األساسية ال"بعنوان 

لتعرف على واقع اإلرشاد التربوي ودور المرشد التربوي باإلضافة إلـى المشـكالت   اهدفت الدراسة إلى    

التي تواجهه في المدارس األساسية العليا والمدارس الثانوية بمحافظات غزة، ومدى عالقة هذه المشكالت              

 التعليمية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المرشـدين بهـذه           بمتغير الجنس والمرحلة التعليمية والمنطقة    

مرشداً ومرشدة ) 88(وبلغت عينة الدراسة ) مرشد ومرشدة(من المرشدين   ) 105(المدارس والبالغ عددهم    

، ولجمع  ئية البسيطة من المديريات الثالث    من مجتمع الدراسة، تم اختيارهم بالطريقة العشوا      %) 84(بنسبة  

 مجاالت باإلضافة إلى سؤال     ةفقرة موزعة على ثالث   ) 27(مة تم تصميم استبانة اشتملت على     البيانات الالز 

مفتوح في نهاية االستبانة، وبينت نتائج الدراسة أن واقع اإلرشاد التربوي في المدارس بحاجة إلى عنايـة                 

أسفرت النتـائج   واهتمام أكبر مما هو موجود، وأن دور المرشد التربوي فاعل وعليه مهمات كبيرة، كما               

عن أن مجال المشكالت المتعلقة باإلعداد والتدريب حاز على المرتبة األولى ثم ظروف العمل، ثـم بعـد                  

ذلك اإلدارة والهيئة التدريسية، وأظهرت النتائج كذلك عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين                   

ة التعليمية والمنطقة التعليمية    جنس المرشد والمرحل  ت لدى المرشدين تعزي إلى كل من        متوسطات المشكال 

 .التي يعمل بها
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 :)2002 ،أبو حطب( دراسة .7

ي بمحافظات  اسساألفاعلية برنامج مقترح لتخفيف السلوك العدواني لدي طالب الصف التاسع           " بعنوان  

 ."زةغ

هدفت الدراسة إلي التعرف علي مدي فاعلية البرنامج المقترح في خفض السلوك العدواني لـدي طـالب                 

 .شادي علي عينة الدراسة   رتصميم وتطبيق البرنامج اإل   حيث تم    ،صف التاسع األساسي بمحافظات غزة    لا

 ، بناء علي درجات في مقياس السلوك العـدواني        طالباً) 89(تار الباحث العينة من فصلين قوامهما       وقد اخ 

 -:كما واستخدم الباحث في دراسته األدوات التالية

خدام األساليب   وقام الباحث باست   ،هما من إعداد الباحث    وكال ،نامج اإلرشادي مقياس السلوك العدواني والبر   

نتائج الدراسة   حيث أظهرت    ،لعاملياتحليل  ال و ،ان وتيني ميرسون ومقياس   ب ارتباط   ،لتاإلحصائية منها كا  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعـة الضـابطة فـي                 

 كما بينـت النتـائج وجـود        ،سطات الدرجات لكل من المجموعتين في مقياس السلوك العدواني القبلي         متو

 .فروق ذات داللة إحصائية بين طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في مقياس البعدي

 

 :)2003 ،الحواجري(دراسة  .8

ار الصدمة النفسية لـدى طلبـة مرحلـة         مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من آث       "  بعنوان  

  ".التعليم األساسي في محافظة غزة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الصدمة النفسية ومدى انتشـارها ومـدى عالقتهـا بـبعض                  

المتغيرات األخرى، كما وهدفت إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج إرشادي للتخفيف من اآلثار الناتجـة                

 الباحـث   ختاراسية وإمكانية توظيفه الحقاً على مستوى واسع في البيئة الفلسطينية، حيث            عن الصدمة النف  

 طالبة من طلبة الصف السادس األساسـي مـن          146 طالباً و    194عينة الدراسة على النحو السيكومتري      

: وهـي مدرستين ابتدائيتين بطريقة عشوائية، وتناول الباحث في دراسته األساليب اإلحصـائية المختلفـة              

واختبار ويلكوكسون واختبار   ) ت  ( التحليل العاملي والمتوسط الحسابي ومعامل ارتباط بيرسون واختبار         

، كما تناول الباحث األدوات التالية في دراسته مثل مقياس ردود فعل األطفـال للصـدمة                U وتني   –مان  
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فسي عن األطفال في مرحلـة      ومقياس العصاب أليزنك ومقياس مؤشر الضغط الن      )  الباحث   إعداد(النفسية  

 . ما بعد الصدمة

واستخدم الباحث مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي، حيث كانت من أهم النتائج التي ظهـرت فـي                

الدراسة بأنه ال توجد فروق جوهرية بين درجات طالب المجوعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي               

، ومقياس  PTSDبرات الصادمة ومقياس أعراض ما بعد الصدمة        في كل من مقياس ردة فعل األطفال للخ       

 . العصاب

 

 :)2003 ،مصلح(دراسة  .9

أثر برنامج إرشادي نفسي جماعي في خفض مستوى التوتر النفسي لدى طالبـات المرحلـة               " بعنوان   

  " بغزةاألساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية

شادي جماعي نفسي للتدريب على حل المشكالت في خفض         هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر برنامج إر       

طالبة مـن   ) 40(مستوى التوتر النفسي لدى طالبات الصف التاسع األساسي، وقد تألفت عينة الدراسة من              

ع أفراد المجموعة إلى مجموعتين تجريبية      يوزتم ت الصف التاسع األساسي بمدرسة بنات البريج اإلعدادية،        

وعتين مقياس التوتر النفسي قبل تطبيق البرنامج، وبعد التطبيق مباشرة، وبعد           وضابطة، وطبق على المجم   

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى طالبـات المجموعـة             هاء البرنامج شهرين من انت  

 ).α 0.05 (  التجريبية عند مستوى داللة
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 .وره وتنمية قدراتهبالمرشد النفسي وأدائه ودالدراسات المتعلقة : ثانياً

 )Habner & Martin، 1983(دراسة  .1

  "تقويم أداء المشرد التربوي وعالقة ذلك باألمانة العلمية والخبرة" بعنوان 

ـ التربوي و توقعـات المسترشـدين و ق       لتعرف على صفات المرشد     إلى ا هدفت الدراسة    اعتهم بعمليـة   ن

مانة المرشد و خبرته، حيث تنـاول الباحثـان عينـة           اإلرشاد، كما هدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بين أ        

 الدراسة أن المرشـد الجيـد يتصـف         نتائج وأظهرت   ،مسترشداً ) 72(  و   مرشداً ) 55 (   الدراسة من 

طـراف المشـاركة فـي العمليـة         في عالقاته االجتماعية مع األ     ةابييجواإلبالخبرة و المهارة في عمله،      

 .قة بمن حوله، كما يتصف بتوفير المناخ الجيد و الراحة للمسترشدين و يتصف باألمانة و الث،اإلرشادية

 

 :)Conoway, Christine، 1984(دراسة  .2

مستوى االحتراق الذاتي لدى المرشدين التربويين وعالقتها بالمتغيرات الوظيفية، واإلحصائية،          " بعنوان  

  "والشخصية

 لدى المرشدين التربويين و عالقتها بالمتغيرات       هدفت الدراسة إلى التعرف على مستويات االحتراق الذاتي       

العمر، الجـنس، الحالـة     (والمتغيرات اإلحصائية   ) صراع الدور، غموض الدور، نقص الدعم     (الوظيفية  

 و تكونـت عينـة      ،)التسلط، اإلنجازات، التوتر، تقبل الذات      ( والمتغيرات الشخصية   ) االجتماعية، الخبرة 

 منخفضـة  اًراسة أن المرشدين التربويين حققوا نسبنتائج الد  و أظهرت    ،اًمرشدا تربوي ) 115(الدراسة من   

 نسب االحتراق الذاتي مرتبطـة      قد كانت  أعلى في مقياس اإلنجاز الشخصي و      في مقياس الشخصية و نسباً    

بصورة كبيرة مع عبء العمل، وصراع الدور، والرضا الوظيفي، وضغط العمل و الدعم والوضوح فـي                

ربطت بمقدار احتراق ذاتي مرتفع، والمتغيـرات       و) القلق والجبن (د ومميزات الشخصية    توقعات المسترش 

الوظيفية كمجموعة، كانت أفضل الدالئل لنتائج المقادير، وكما يعـزى اإلرهـاق العـاطفي للمرشـدين                

 والتـي حـددت عالقـتهم و        شرافيةاإلو الذي سببه العديد من المهمات غير        التربويين إلى عبء العمل     

 .االتهم بالطالباتص
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 :)Brent1987,(دراسة برنت  .3

 "أثر اإلعداد المهني على أداء المرشدين واألخصائيين النفسيين"بعنوان 

هدفت الدراسة إلى معرفة أداء المرشدين والمختصين النفسيين من حيث إعداد المرشد أكاديمياً وتأهيلـه،               

 .ومعرفة ما إذا كان المرشد يحتاج إلى إجازة في اإلرشاد

 ومرشدة في مقاطعة أداهو في الواليات المتحدة األمريكية، وبلغ عدد سنوات            اًمرشد) 116: (عينة الدراسة 

من المرشدين حاصلون على درجة أعلـى       % 68:سنوات، وكانت مؤهالتهم  ) 9.4(الخبرة عند المرشدين    

 مـن   %2 و حاصلون علـى دكتـوراه،    % 12منهم حاصلون على ماجستير و    % 18من البكالوريوس، و  

 .ن على بكالوريوسالمرشدين حاصلو

واستخدم الباحث أداة خاصة تتضمن شقين الشق األول يتضمن معلومات حول التأهيل المهني والـدورات               

 . المرشدءالتدريبية التي تلقاها المرشد والشق الثاني تضمن تقييم أدا

ر حماسة من علماء الـنفس      جهة نظر المرشدين التربويين أن المرشدين كانوا أكث       حت الدراسة من و   أوض

 .إلجازة المرشد وتأهيله تربوياً

 

 :)1988 ،أبو عيطة والرفاعي(دراسة  .4

دور المرشد التربوي في تحقيق أهدافه العلمية والمهنية والنفسـية فـي المرحلـة الثانويـة                "عنوان  ب

 ."بالكويت

 وذلك مـن خـالل      ،لثانويةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آراء المديرين والمرشدين في المدارسة ا           

التعرف على درجة مساهمة المرشد التربوي في تحقيق أهداف النشاطات اإلرشادية وحاجة الطالب مـن               

 .هذه النشاطات

وقام الباحثان بتصميم استبانة الدراسة بعد اإلطالع والتحليل لقرارات وزارة التربيـة والتعلـيم الكويتيـة                

المرشد التربوي والتقرير السنوي إلدارة الخدمة النفسية والدراسات        الخاصة بتحديد أهداف اإلرشاد ومهام      

فقرة، صنفت إلى ثالثة    ) 26( واشتملت أداة الدراسة بشكلها النهائي على        ،السابقة المتعلقة بموضوع البحث   

 .المجال األكاديمي، والمجال المهني، والمجال النفسي: مجاالت تتفق مع أهداف البرنامج اإلرشادي، وهي
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 :نتائج التاليةوقد توصلت الدراسة إلى ال

من المديرين والمرشدين أكدوا بأن المرشد يعمل على تحقيق النشاطات اإلرشادية األكاديميـة       % 90إن  * 

 .والمهنية والنفسية التي تحقق النمو الشامل المتكامل لطالب المرحلة الثانوية

بينمـا يـرى    % 91 األكاديميـة قـد بلغـت        يرى المديرون أن نسبة مساهمة المرشدين في النشاطات       * 

 %.92المرشدون أن درجة مساهمتهم في النشاطات اإلرشادية األكاديمية 

 %.90أظهرت إجابات المديرين أن درجة مساهمتهم في النشاطات اإلرشادية النفسية قد بلغت * 

 بينمـا يـرى     %89أشارت النتائج أن درجة مساهمة المرشد التربوي في المجال المهني قـد بلغـت               * 

 %.91المرشدون أن درجة مساهمتهم في هذا المجال بلغت 

 

 :)1993الترك ،(دراسة  .5

م المرشد لتقنيات المقابلة وعالقته بتقييم فعالية المرشد من قبل المشـرفين والمـديرين              ااستخد"بعنوان  

 ".والمسترشدين

بلة وبين تقييم فعالية المرشد من قبل       ستقصاء العالقة بين استخدام المرشد لفنيات المقا      إلى ا هدفت الدراسة   

) 17(وتكونت العينة مـن      استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي     و .المشرفين والمديرين والمسترشدين  

دقيقة ) 30(مرشداً ومرشدة واستخدمت الدارسة لتقدير استخدام المرشد لفنيات المقابلة تصوير مقابلة مدتها             

 بحيث تكون المقابلة أولية تستهدف تعريف الطلبـة بطبيعـة           ،د الواقعية لكل مرشد ومرشدة في بيئة المرش     

العمل اإلرشادي، وقد طلب من مالحظين اثنين مشاهدة هذه المقابلة واإلجابة على قائمة تقـدير المالحـظ        

 والتي تم تطويرها لهذا الغرض، أما بالنسبة لتقديم المرشدين مـن قبـل              ،الستخدام المرشد لفنيات المقابلة   

تم استخدام أدوات خاصة بذلك لكل من المسترشـدين والمـديرين           فقد  لمسترشدين والمديرين والمشرفين    ا

 .والمشرفين

اسة وجود عالقة بين استخدام المرشد لفنيات المقابلة وتقييم فعاليته بغض النظر عـن              هرت نتائج الدر  وأظ

 .المقيم سواء كان مشرفاً أم مديراً أم مسترشداً
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 :)Murrym Beran ،1995(دراسة  .6

 التربويين في المدارس االبتدائية في فرجينيـا لسـنة           المرشدين لدىمستوى الرضا الوظيفي     "بعنوان  

 ". 1988سنة  و1995

هدفت هذه الدراسة إلى مسح للمستوى الحالي للرضا الوظيفي بين المرشدين التربـويين فـي المـدارس                 

مستوى الرضا الوظيفي بين المرشـدين التربـويين فـي     ومقارنتهم مع    1995االبتدائية في فرجينيا لسنة     

وتم استخدام استمارة بيانات إحصائية واستمارة معدلة الستفتاء        . 1988المدارس االبتدائية في فرجينيا سنة      

 االبتدائية، وأظهرت   س في المدار  اً تربوي اًمرشد) 663(الرضا الوظيفي مينسوتا، وكانت العينة مكونة من        

غير راضين، ومنهم من %) 3.7(ن عن وظيفتهم، وأن     ومن العينة الحالية راض   %) 96.3 (ةالنتائج أن نسب  

 مستوى الرضا العـام لسـنة       بالنسبة لسلم التعويضات، كما أظهرت النتائج أن      عبر عن عدم الرضا فقط      

ـ             1998،  1995 ة  يعتبر متشابه وبالنسبة للمجموعة الحالية للمرشدين التربويين لديهم رضا قليل عن نوعي

 .إشرافهم الفنية

 

 :)Crutchfield، Lori ،1995(دراسة  .7

 ". أشكال اإلشراف التحليلي التي تمد المرشدين التربويين بالخبرة والممارسة "بعنوان 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أشكال اإلشراف التحليلي التـي تمـد المرشـدين التربـويين بـالخبرة                  

تغير قبل وبعد التزويـد     متقييم مستوى المرشد بالنسبة لكل      صمم ل والممارسة، وهناك اختبار قبلي وبعدي ي     

 ثـالث   إلـى  كارولينا قسـمت     جنوبوشمال  لدان الريفية في    باإلشراف، وتكونت العينة ومصدرها من الب     

أفراد ساهمت فـي    ) 8(المجموعة األولى تكونت من     و). مجموعتين للتعامل ومجموعة للتحكم   (مجموعات  

أفراد قسموا إلى   ) 10(تكونت من   " اإلشراف"المجموعة الثانية   و. مرشدين التربويين االستشارة والتوجيه لل  

 . فرداً) 11(تكونت من " تطبيق المخطط"المجموعة الثالثة و. أفراد) 5(مجموعتين كل مجموعة تضم 

 افاإلشرن  أ و اإلرشادية اإلجراءات هناك اتجاهات إيجابية نحو كل من        نتائج بأن الدراسة  نتائج  وأظهرت  

 .التحليلي ذو فائدة للمرشدين التربويين

 

 



 )الدراسات السابقة ( : الفصل الثالث

 138

 :)Robs، et. Al، 1995(دراسة  .8

 "تشارة التعاونية وتقدير التعاون مع المرشدين التربويينسعالقة بين فهم طلبة كلية التربية لالال"بعنوان 

ر التعاون مـع    تشارة التعاونية وتقدي  سهدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين فهم طلبة كلية التربية لال           

 وطالبة من كلية التربية في إحدى الجامعات        اًطالب) 258(المرشدين التربويين، وتكونت عينة الدراسة من       

من الطلبة لديهم إلمام بأساليب عرض المشكالت       %) 5(، وبينت نتائج الدراسة أن هناك أقل من         األمريكية

وجد  ي االتعليمية، بينم اإلرشادية أثناء المواقف     بالطرق   إلماممنهم لديهم   %)25(، وأن   التربويعلى المرشد   

يجـابي  نتائج الدراسة إلى أن التقـدير اإل       مع المرشد التربوي، وأشارت      نمن الطلبة يتعاونو  %)85(نسبة  

مبكر، واكتساب المعارف   الللمدرسين عن مهنة المرشدين التربويين يتزايد بمقدار حصولهم على التدريب           

 .النفسيةوالخبرات نحو االستشارات 

 

 :)Duffus Eustace ،1996(دراسة  .9

 "عالقة بين دور المرشدين التربويين، وغموض الدور، والرضا الوظيفيال"بعنوان 

هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقات بين دور المرشدين التربويين، وغموض الدور، والرضا الوظيفي،             

لعملية المسـح، واسـتخدم أسـلوب العينـة         شخصاً استجابوا   ) 166(مرشداً و ) 221(وتكونت العينة من    

 فرضية وجـرت وفحصـت، واسـتخدم أسـلوب          12المترسبة الختيار العينة بطريقة عشوائية، وشكلت       

 المترابط والتحليل أحادي الطريقة في أساليب مختلفة في تحليل البيانات، وأظهـرت النتـائج أن                اإلحصاء

 في المدارس االبتدائية مهم جداً، وبشكل عـام فـإن           العالقة بين صراع الدور والرضا الوظيفي للمرشدين      

 . كان إيجابياًمرتبط بالرضا الوظيفيالالدور 

 

 :)1998 ،رضوان(دراسة  .10

المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في مدارس الضفة الغربية الحكوميـة فـي عهـد               "بعنوان   

 " السلطة الوطنية

 والصعوبات التي تواجه المرشد التربوي فـي المـدارس          تعرف علي المشكالت  الهدفت هذه الدراسة إلي     

الحكومية في الضفة الغربية في عهد السلطة الوطنية، ومعرفة ما إذا كانت المشكالت كمتغير تابع يتـأثر                 
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والمؤهل العلمي والتخصص والموقع السـكني، وقـد         .بالتغيرات المستقلة مثل الجنس والخبرة واإلرشاد     

 المجتمع   على  الدراسة طبقتاس درجة صعوبات هذه المشكالت عند المرشدين، و       الباحثة بتطوير مقي  قامت  

مرشداً ومرشـدة،    ) 200( الكلي بسبب نشوء البرنامج اإلرشادي وصغر حجم المجتمع البالغ عدد أفراد            

 : يلي  ما ةالباحث إليها   ت وقد أظهرت النتائج التي توصل     ،فة الغربية ضموزعين علي جميع مديرات ال    كانوا  و

مقياس، الحتل الترتيب األول من حيث درجة الصعوبات علي         أالتجاهات نحو العملية اإلرشادية     ن مجال ا  أ

حصل حيث   ومجال المشكالت الفنية     الصعوبة،حتل الترتيب الثاني في درجة      لذي أ ومجال ظروف العمل ا   

 .على الترتيب الثالث في درجة الصعوبات علي مقياس المشكالت

 

 :)2003 ،شبير(دراسة  .11

ـ هقتالمعيقات المهنية لدي المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في قطاع غزة وعال           " بعنوان   ا م

 ".بالرضا الوظيفي

هدفت الدراسة إلي التعرف علي المعيقات المهنية للمرشدين في المدارس الحكوميـة فـي قطـاع غـزة                  

جـنس المرشـد    " لمعنوية بين كل من      معرفة الفروق ا   لى كما هدفت الدراسة إ    ،وعالقتها بالرضا الوظيفي  

 في المعيقات المهنية والرضا الوظيفي للمرشدين        "السنوسنوات الخبرة،   والتخصص العلمي،   و ،التربوي

مرشدة تربوية مـن العـاملين فـي المـدارس الحكوميـة            ) 144(التربويين، وتكونت عينيه الدراسة من      

المهنية للمرشدين والتربويين واستبانة الرضا الوظيفي       المعيقات   استبانة  الباحث بمحافظات غزة، واستخدام  

تحليـل   تباراتخمل ارتباط بيرسون، وا   امعو النسب المئوية،     الباحث أيضاً  استخدمو. للمرشدين التربويين 

 لـدي   وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن أكثر فقرات المعيقات المهنية شيوعاً         . التباين األحادي، اختبار توكي   

تمكن المرشد التربوي من مزاولة أعماله بصورة جيدة في حالة توفر غرفة            ويين هي فقرة    المرشدين الترب 

 لدي المرشدين التربويين هو مجـال ظـروف         خاصة باإلرشاد وأن أكثر مجاالت المعيقات المهنية شيوعاً       

   .العمل

ية في حين توجد عالقـة      وبينت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة سالبة دالة بين الدرجة الكلية للمعيقات المهن            

سالبة غير دالة بين الدرجة الكلية للمعيقات المهنية للمرشدين التربويين وكل من بعدي الحوافز والترقيات               

 .واإلمكانيات
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 :)2003 ،عوض(دراسة  .12

اتجاهات مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة نحو اإلرشاد التربوي وعالقتها بـأداء             "بعنوان   

  "المرشد التربوي

 هدفت الدراسة إلي التعرف علي اتجاهات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غـزة نحـو اإلرشـاد                

 كما هدفت إلي التعرف على اتجاهات المديرين نحو اإلرشاد          ،التربوي وعالقتها بأداء المرشدين التربويين    

 "  المديرية التابع لها ،يرهاجنس المدير، سنوات الخبرة، مستوى المدرسة التي يد:"  لمتغيراتالتربوي تبعاً

) 141( ومرشدة و  اًمرشد) 141(موزعين على   كانوا  ) 282(وتكونت عينة الدراسة من عينة فعلية قوامها        

 لمعرفة اتجاهات مديري المدارس نحو اإلرشاد التربـوي         استبانه  الباحث واستخدم ، ومديرة مدرسة  اًمدير

 إعداد وزارة التربية والتعلـيم، وبينـت النتـائج أن            من إعداد الباحث، ومقياس أداء المرشد التربوي     من  

اتجاهات مديري المدارس نحو التوجيه واإلرشاد تعزى لمتغير النوع االجتماعي سنوات الخبرة ومسـتوى       

بينما توجد عالقة ارتباط ضعيفة بـين       . المديرية التي يعمل ضمنها المدير    ة و /المدرسة التي يديرها المدير   

 .دارس الحكومية نحو اإلرشاد التربوي، وأداء المرشدين التربوييناتجاهات مديري الم
 

  : )2004السميح، (دراسة  .13

 دراسة ميدانية على مديري ومرشدي مـدارس        –مهام المرشد الطالبي بين األهمية والممارسة       "بعنوان  

 ".التعليم العام بمنطقة الرياض التعليمية

المرشد الطالبي ذات األهمية الكبرى والصغرى من وجهة         التعرف على مهام     إلىوقد هدفت هذه الدراسة     

 وكذلك التحقق من مهام المرشـد الطالبـي ذات الممارسـة            ،نظر مديري المدارس والمرشدين الطالبيين    

الكبرى والصغرى وبيان األثر اإلحصائي الختالف بعض السمات الشخصية المهمة للمديرين والمرشدين            

 ترتيب أهم عشر معوقـات تحـول دون ممارسـة    رشد الطالبي وأخيراًفي تحديد درجة ممارسة مهام الم  

 . المرشد لمهامه في التوجيه واإلرشاد الطالبي من خالل وجهة نظر الفئتين

وقد صممت اسـتبانة     ، )اً فرد 165( وقد اختيرت العينة بطريقة العينة العشوائية الطبقية التي كان قوامها           

 نتائج تتعلق بأهميـة وممارسـة مهـام    إلىفقد توصلت هذه الدراسة   وعليه   ،من أجل تحقيق تلك األهداف    

 معوقات عمله من خالل وجهتي نظر مديري ومرشدي مدارس التعلـيم بمنطقـة            لك وكذ ،المرشد الطالبي 

 .الرياض
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 :وقد كانت أهم النتائج كما يلي

ديد المهام العشـر    اتفاق كل من مديري ومرشدي مدارس التعليم العام بمنطقة الرياض التعليمية في تح             .1

ذات األهمية الكبرى من مهام المرشد الطالبي، وكذلك اتفاقهم في تحديد المهام السـبع ذات األهميـة                 

 .الصغرى

عليمية في تحديد الممارسـات     اتفاق كل من مديري ومرشدي مدارس التعليم العام بمنطقة الرياض الت           .2

تحديد الممارسات العشر الصـغرى لمهـام        الكبرى لمهام المرشد الطالبي، وكذلك اتفاقهم في         العشر

 .المرشد الطالبي في عمله اليومي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مديري ومرشدي مدارس التعليم العام بمنطقة الرياض التعليميـة                .3

 .في مهام المرشد الطالب

 .بيتوجد فروق ذات داللة إحصائية لعامل المرحلة التعليمية في ممارسة مهام المرشد الطال .4

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عامل المرحلة التعليمية وعامل الوظيفة في تحديد ممارسة مهام                .5

 .المرشد الطالبي

بينت الدراسة أن الغالبية من المرشدين المشاركين في هذه الدراسة ليسوا من المتخصصين في التوجيه            .6

 .واإلرشاد الطالبي، وإنما هم من أصحاب الخبرة فقط

 

 : )2005علوان، (سة درا .14

فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لدى المرشدين النفسيين فـي مـدارس وكالـة               " بعنوان  

 " الغوث الدولية

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى التفكير اإلبداعي لدى المرشدين النفسيين بمدارس وكالـة الغـوث                

ترح لتنمية التفكير اإلبداعي للمرشدين النفسـيين بمـدارس         الدولية، والتعرف على مدى فاعلية برنامج مق      

 .وكالة الغوث الدولية

 : عن السؤالين التالييناإلجابةوبشكل محدد حاولت الدراسة 

 ؟ةما مستوى التفكير اإلبداعي للمرشدين النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدولي .1
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المرشدين النفسـيين بمـدارس وكالـة       ما مدى فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لدى           .2

 الغوث الدولية؟

 .مرشدات) 4(مرشداً و ) 14( ومرشدة، اًمرشد) 18(وتكونت عينة الدراسة من 

، حيث تـم    )ب(ولإلجابة عن السؤال األول، تم استخدام اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية             

ى عينة الدراسة، وللتحقق من صحة الفرضية األولـى         تطبيق اختبار تورنس بالصورة القبلية و البعدية عل       

 فروق بين مستوى التفكير اإلبداعي لدى المرشدين، والمسـتوى االفتراضـي   دالتي تنص على أنه ال توج 

، ثم استخدام المتوسط الحسابي للدرجات في اختبار تورنس للتفكير االبداعي، ثم تحولت الـدرجات               50%

 .الخام إلى درجات معيارية

تبار صحة الفرضية الثانية التي تنص على أنة يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تنميـة التفكيـر                  والخ

اإلبداعي بين القياس القبلي والقياس البعدي، فقد تم استخدام اختبار ويلككسون للكشف عن الفـروق بـين                 

 المقترحـة،    التسـع   بعد تنفيذ آليـات البرنـامج      ، وذلك )30( والتي عددها أقل من      ،العينتين المرتبطتين 

 .واألنشطة والفعاليات المعدة لبرنامج تنمية التفكير اإلبداعي

 :وقد كانت نتائج الدراسة كما يلي

 %.50ال توجد فروق بين مستوى التفكير اإلبداعي لدى المرشدين والمستوى االفتراضي  .1

لي والقيـاس البعـدي     توجد فروق ذات داللة إحصائية في تنمية التفكير اإلبداعي بين القياس القب            .2

 .لصالح التطبيق البعدي
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 .دراسات تتعلق بتنمية المهارات وتطويرها بشكل عام: ثالثاً

 :)1987الزبون، (دراسة .1

أثر مهارة االتصال عند المرشد وخبرته العملية في اإلرشاد ومؤهله العلمي على تقبل المديرين              " بعنوان

 ".للعملية اإلرشادية في األردن
 أثر مهارة االتصال عند المرشد وخبرته العملية في اإلرشـاد ومؤهلـه              إلى بيان  فت هذه الدراسة  حيث هد 

 .العلمي على تقبل المديرين والمعلمين للعملية اإلرشادية في األردن

ع المعلمين  من مجتم % 75تكونت عينة الدراسة من جميع المرشدين وجميع المديرين باإلضافة إلى           حيث  

 .واستخدم الباحث أداة خاصة بقياس تقبل المرشدين للعملية اإلرشاديةماً، معل) 778(وعددهم 

توصلت الدراسة إلى أن تقبل المديرين والمعلمين للعملية اإلرشادية يـزداد بزيـادة مهـارة اتصـال            وقد  

ية  ويبقى تقبل المديرين والمعلمين للعملية اإلرشاد      ،المرشد، وبارتفاع مؤهله العلمي وزيادة سنوات خبرته      

 .ثابتاً باختالف جنس المرشد

 

 :)1989 ،هئثوركلدزن وزمال(دراسة  .2

وتقبـل   فاعلية برنامج للتدريب علي المهارات االجتماعية المتعلقة بتوافق السلوك االجتماعي         " بعنوان  

 ".األقران

السلوك معرفة فاعلية برنامج للتدريب علي المهارات االجتماعية المتعلقة بتوافق          إلى   حيث هدفت الدراسة  

األولي :مجموعتين قسموا إلي    وتكونت عينة الدراسة من أربعة وثالثين تلميذاً       .األقرانوتقبل   االجتماعي،

وطبـق أفـراد    .تجريبية تكونت من نصف هؤالء األفراد بينما تكونت المجموعة الثانية من النصف اآلخر            

 مـن النتـائج أن التالميـذ أفـراد           وتبـين  ،المجموعتين بعض القياسات القبلية للمهارات الموجودة لديهم      

 في مهـارتهم االجتماعيـة   المجموعة التجريبية الذين تعرضوا للبرنامج التدريبي قد أحرزوا تقدما ملموساً        

 مـن أفـراد المجموعـة        أفضل قليالً  هذا بينما حققوا تحسناً   البعدية،  وتقويم تقبل األفراد لهم في القياسات       

 .لمواقف المدرسيةالضابطة في سلوكهم االجتماعي في ا
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 :)1990 ،هئفيردون وزمال(دراسة  .3

 لدى الطالب ذوي المشكالت السلوكية علـى        تقويم برنامج للتدريب علي المهارات االجتماعية     " بعنوان  

 ".تفاعلهم االجتماعي مع اآلخرين

 وقـد   ،داديةهدفت الدراسة إلي تقويم برنامج للتدريب علي المهارات االجتماعية تنفذه احدي المدارس اإلع            

 ممن يعانون من بعض المشكالت السـلوكية فـي تفـاعلهم             تلميذاً ونرك في هذا البرنامج أربعة وثالث     شا

 وهـي التـي تعرضـت       ،وقسم هؤالء التالميذ إلي مجموعتين األولي تجريبيـة       ،  اآلخريناالجتماعي مع   

 وتم  ،ية الضابطة لهذا البرنامج   لبرنامج التدريب علي المهارات االجتماعية بينما لم تتعرض المجموعة الثان         

تبـين  حيث   ،تقويم النتائج من خالل التقارير الذاتية للتالميذ وتقديرات التالميذ وتقديرات المدرسين واآلباء           

أن أفراد المجموعة التجريبية قد تحسنت نشاطاتهم االجتماعية وتفاعلهم االجتماعي مع اآلخرين في ضوء              

 من ارتفاع في تقدير الذات وذلك مقارنة بإفراد         هجتماعية وما ترتب علي   هاراتهم اال النمو الذي حدث في م    

 .الضابطةالمجموعة 
 

 :)1993 ،هئزمالفارني و(دراسة  .4

  التوافق لبعض األطفال الذين شخصوا حديثاً      تحقيقثر التدريب علي المهارات االجتماعية في       أ" بعنوان  

 ".علي أنهم مصابون بالسرطان

ثر التدريب علي المهارات االجتماعية في تحيق التوافق لبعض األطفـال           أمعرفة  هدفت هذه الدراسة إلي     

 التوافـق النفسـي     فـي  البرنـامج    هذا ومدى إمكانية    بالسرطان علي أنهم مصابون     الذين شخصوا حديثاً  

 وكذلك ما إذا كان برنـامج التـدريب         ،االجتماعي لهؤالء األطفال بالنسبة إلي إعادة تكاملهم في المدرسة        

 الفصل والمدرسة   زمالءبين  صريح علي المهارات االجتماعية سوف يعزز المساندة االجتماعية المدركة          ال

  سنة ممن شخصوا حـديثاً     13-5 في المدى العمري من      طفالً 64وتكونت عينة الدراسة من      .والمدرسين

 تعرضت لمعالجـة    ما علي المجموعة التجريبية التي    إ تم توزيعهم بصورة عشوائية      اًعلي أن لديهم سرطان   

قر الطـالب الـذين     أوقد  .مل المدرسي   التدريب علي المهارات االجتماعية أو مجموعة معالجة إعادة التكا        

 تعرضوا للتدريب الصريح علي المهارات االجتماعية أنهم أدركوا مساندة اجتماعية مرتفعة من زمالئهـم             

قر اآلباء وجود تناقص    أبل المعالجة بينما    بمستويات ما ق  ومدرسيهم خالل تسعة أشهر من المتابعة مقارنة        

 .في مشكالت السلوك ذات المظاهر الخارجية والداخلية وزيادة في كفاءة المدرسة
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 :)1994سترا فنكسى، (دراسة  .5

 ".نسحابية الشخصية االتأثر برنامج التدريب علي المهارات االجتماعية في عالج اضطرابا" بعنوان 

 ت كفاءة برنامج التدريب علي المهارات االجتماعية في عالج اضـطرابا           هدفت هذه الدراسة إلي معرفة    

ولـي  األ : من الراشدين قسـموا إلـي مجمـوعتين        مبحوثاً 28نسحابية، وتكونت العينة من     الشخصية اال 

ربع منها في المستشـفي     أل جلسات عالجية في المستشفي بينما تعرضت المجموعة الثانية          يتعرضت لثمان 

 وقد شكل هؤالء المرضي أهداف المعالجة وأكملوا برنامج التـدريب           . الحياة الواقعية  واألربع في مواقف  

وتم قياس الوظـائف السـلوكية      . علي المهارات االجتماعية الذي أشتمل علي عدة أساليب لتعديل السلوك         

ـ              ن المتابعـة   والمعرفية واالنفعالية للمبحوثين قبل وأثناء وبعد انتهاء البرنامج مباشرة وبعد ثالثة شهور م

 .كشفت النتائج عن حدوث تحسن إكلينيكي وداللة إحصائية لدي المجموعتين

 

 :)1995 ،مارجيلت(دراسة  .6

 علـى الكفـاءة االجتماعيـة والشـعور         ثر برنامج للمهارات االجتماعية بمساعدة الكمبيوتر     أ" بعنوان  

 ".بالوحدة

 مـن   طالبـاً  73 مساعدة الكمبيوتر علـي   الجتماعية ب ثر برنامج للمهارات ا   أمعرفة   إلى   وهدفت الدراسة 

 وتكونـت   ،سنة موزعين علي مجموعتين تجريبية وضابطة      15-11 في المدى العمري     المتأخرين دراسياً 

المهـارات االجتماعيـة علـي      ى   هم الذين تعرضوا لبرنامج التدريب عل      مبحوثاً 38المجموعة التجريبية   

 .فـي الكتابـة   يتمثـل   الكمبيوتر،   علي   أداء روتيناً ) ثاًمبحو 35(الكمبيوتر بينما أدت المجموعة الضابطة      

س ومناقشات جماعة صغيرة    وتكون البرنامج التدريبي من برنامج الكمبيوتر المساعد والعمل بتوجيه المدر         

ثنـائي   جري تحليـل تبـاين  أوبعد انتهاء البرنامج  .الواقعيةثر التدريب لصراعات الحياة الفعلية أوانتقال 

 وبعـد ودرجات القياس قبل     ،)ذكور وإناث (ياس المتكرر حيث تم التقسيم علي أساس النوع         االتجاه مع الق  

نه حدث تحسن في أداء المجموعة التجريبية بعـد التـدخل التجريبـي             أ متكررة وكشفت النتائج     كقياسات

س حيث كانت الفروق بين المجموعتين دالة في مختلـف مقـايي        الضابطة،بالبرنامج مقارنة مع المجموعة     

 ومع ذلك لم تصل الفروق بين المجموعتين في خبرة الشعور الوحـدة             ،الكفاءة االجتماعية التي استخدمت   

 .إلي مستوي الداللة اإلحصائية
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 :)1997 ،داوود و فرحات(دراسة  .7

العالقة بين مهارات االتصال لدى المرشد وجنسه وعدد سنوات خبرته وفاعليتـه فـي تقـديم                " بعنوان  

 ."ا يراها المسترشدونخدمات اإلرشاد كم

ث استهدفت هذه الدراسة استقصاء العالقة بين مهارات االتصال لدى المرشد التربوي وجنسه وفاعليته              يح

طالب وطالبة مـن    ) 200(في تقديم الخدمات اإلرشادية كما يراها المسترشدون، تألف أفراد الدراسة من            

 والثاني الثانويين، وهم موزعون علـى أربعـين         طلبة الصفين التاسع والعاشر األساسيين والصفين األول      

مدرسة، وتم اختيار العينة بطريقة قصدية من بين الطلبة الذين جعلوا على خدمات اإلرشـاد الجمعـي أو                  

اإلرشاد الفردي ودراسة الحالة واستجاب أفراد العينة لمقياسين تم تطويرهما ألغراض هذه الدراسة همـا               

رشد وفاعليته في تقديم الخدمات اإلرشادية، كما أظهرت النتـائج وجـود   مقياس مهارات االتصال لدى الم    

أثري ذي داللة لعدد سنوات خبرة المرشد على فاعليته في تقديم الخدمات اإلرشادية في حين لـم تظهـر                   

 .نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة في الفاعلية اإلرشادية تعزي لتغير الجنس
 

 : )1998عبد الرحمن، (دراسة  .8

 " كتئاب واليأس لدى األطفاللمهارات االجتماعية وعالقتها باالا"عنوان  ب

ة لدى األطفال مـن     حيث هدفت هذه الدراسة إلى بحث كل من كم واتجاه العالقة بين المهارات االجتماعي             

كتئـاب  التأثير المشترك لكـل مـن مسـتوى اال        كتئاب واليأس من جانب أخر ودراسة       جانب وكل من اال   

 على المهارات االجتماعية للصغار ودراسة الفروق بين أطفال الريف وأطفال الحضر في             والجنس والسن 

 بمرحلة التعليم األساسي تتراوح أعمـارهم بـين            طفالً 252وتكونت عينة الدراسة من     .متغيرات الدراسة 

 سنة من خمس مدارس بإدارة ميت غمر التعليمية تتوزع في ضوء الجـنس              11.26 سنة بمتوسط    9-12

اء، يوجد بينهما تجانس في السن والذك     )  ريف 117 حضر،   135(والبيئة  )  إناث   115 ذكور،   137( لى  إ

مقياس المهارات االجتماعية للصـغار     و) 1978أحمد زكي صالح    ( اختبار الذكور المصور    طبقت عليهم   

مقيـاس   على نمط  m،kovaca.أعدته كوفكس. كتئاب لألطفال ومقياس االالذي أعده ماتسون وآخرون 

 .أعده كازدين وآخرون_ مقياس اليأس لألطفال بيك و
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 -:وقد كانت أهم النتائج كما يلي

 بين أبعاد مقيـاس المهـارات االجتماعيـة         0.01رتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند       توجد عالقة ا  * 

مـاعي التعبيـر عـن      المبادأة بالتفاعل ، التعبير عن المشاعر السلبية ، الضبط االنفعالي واالجت          :للصغار  

نة الكليـة ودرجـاتهم علـى مقيـاس         المشاعر اإليجابية والدرجة الكلية له لكل من الذكور واإلناث والعي         

 .0.05ماعدا بعد المبادأة بالتفاعل لدى اإلناث فقد كانت العالقة دالة إحصائية عند . كتئاب لألطفال اال

رجة الكلية لليأس والتعبير عن المشاعر اإليجابيـة        رتباطية ذات داللة إحصائية بين الد     ال توجد عالقة ا   * 

 .لدى اإلناث

 بين الدرجـة الكليـة لليــأس والضـبط     0،05رتباطية سالبة وذات داللة إحصائية عند توجد عالقة ا  * 

االجتماعي االنفعالي لدى اإلناث في حين كانت بقية العالقات اإلرتباطية بين الدرجة الكلية لليأس وأبعـاد                

  .0،01 عند الجتماعية والدرجة الكلية سالبة ودالة إحصائياًالمهارات ا

 بين الجنسين في بعـد الضـبط االجتمـاعي االنفعـالي ؛             0،05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        *

في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في األبعاد األخـرى              . والفروق في صالح اإلناث   

 . المهارات االجتماعيةوالدرجة الكلية لمقياس

كتئاب والجنس في تأثيرهما المشترك على أبعاد مقيـاس         ثير دال إحصائياً لتفاعل مستوى اال      ال يوجد تأ   *

 . المهارات االجتماعية والدرجة الكلية له

كتئاب والسن في بعد التعبير عن المشاعر التعبير        اال لتفاعل مستوى    0،05 عند    يوجد تأثير دال إحصائياً    *

كتئاب والسـن علـى األبعـاد األخـرى          لتفاعل مستوى اال   لبية ، في حين ال يوجد تأثير دال إحصائياً        الس

 .للمقياس والدرجة الكلية 

 بين أطفال الريف وأطفال الحضر في بعد الضبط االجتماعي          0،01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       *

روق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين فـي        االنفعالي والفروق في صالح أطفال الريف بينما ال توجد ف         

كتئاب لألطفـال واليـأس     ة ودرجته الكلية وكل من مقياس اال      األبعاد األخرى لمقياس المهارات االجتماعي    

 .لألطفال 
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 : )1998عبد الرحمن، (دراسة  .9

 " كتئاب لدى طالب الجامعةين المهارات االجتماعية واالالنموذج السببي للعالقة ب" بعنوان 

كتئـاب   المهارات االجتماعية واال   وهدفت هذه الدراسة إلى تصميم أنسب نموذج سببي يوضح العالقة بين          

لدى طالب الجامعة والتحقق من صحة هذا النموذج وتوضيح أوجه التشابه واالختالف بين هذا النمـوذج                

إلى دراسة العالقة بين    كما تهدف   ) نموذج لوينسون ، نموذج كوين نموذج كول وميلستد       ( والنماذج السابقة   

كتئاب من خالل دراسة البناء العاملي للمتغيرات الفرعية في الدراسة          د المهارات االجتماعية وأبعاد اال    أبعا

كتئاب على أبعاد المهارات االجتماعيـة وتكونـت عينـة          توضيح أثر عاملي الجنس ومستوى اال      وأخيراً

            ربيـة جامعـة الزقـازيق تتـراوح أعمـارهم          وطالبة  مـن طـالب كليـة الت          طالباً 111الدراسة من   

 إلى مجموعتين متجانسـتين فـي        سنة وتنقسم من حيث الجنس     21،72سنة بمتوسط     23،9 -19.2بين  

طبـق  . وينحدرون من أسر ذات مستويات اقتصادية اجتماعية متوسـطة          )  إناث   40ذكور ،   71 ( السن

اختبـار اإلكتئـاب    و). لد ريجيو ترجمة وتعريب الباحث       رونا إعداد( اختبار المهارات االجتماعية    عليهم  

 خضر  علي( مقياس الشعور بالوحدة     و ).ن وترجمة وتعريب الباحث     إعداد برندت وآخري  ( بعاد  متعدد األ 

 خضـر ومحمـد محـروس       علي( مقياس تبادل العالقات االجتماعية     و) 1988ومحمد محروس الشناوي    

 . إعداد الباحثمنجتماعي مقياس الرضا االو) 1988الشناوي 

 -:وقد كانت أهم النتائج كما يلي

 .  لكل من الشعور بالوحدة والرضا االجتماعي على المهارات االجتماعيةال يوجد تأثير دال إحصائياً* 

دال رات االجتماعية كما يوجـد تـأثير         لإلكتئاب على المها   0،01 يوجد تأثير سالب ودال إحصائيا عند        *

 . للمهارات االجتماعية على اإلكتئاب 0،05 عند إحصائياً

 . للمهارات االجتماعية على المساندة االجتماعية 0،01 عند يوجد تأثير موجب ودال إحصائياً* 

 .كتئاب أو العكس للمساندة االجتماعية على االال يوجد تأثير دال إحصائياً* 

 رات االجتماعية أو الدرجة الكلية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في أبعاد المها*

 المهـارات    المشترك علـى   اثيراهمعل مستوى االكتئاب والجنس في تأ      لتفا  ال يوجد تأثير دال إحصائياً     *

وقد تم توضيح أوجه االتفاق واالختالف بين النموذج الحالي والنماذج السابقة وتفسير            االجتماعية وأبعادها، 

 . دراسات السابقة وتقديم عدد من التوصيات المستمدة من النتائجالنتائج في ضوء اإلطار النظري وال
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 : )1998عبد الرحمن و المقصود، (دراسة  .10

المهارات االجتماعية والسلوك التوكيدي والقلق االجتماعي وعالقتها بالتوجه نحـو مسـاعدة            " بعنوان  

 ".اآلخرين لدى طالبات الجامعة

متمثلة فـي المهـارات االجتماعيـة        المتغيرات النفسية ال   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور بعض       

السلوك التوكيدي و القلق االجتماعي في سلوك اإليثار و التوجه نحو مساعدة اآلخرين لدى عينـة مـن                  و

المملكـة العربيـة   فـي   طالبة بكلية التربية للبنات بتبوك   142وتكونت عينة الدراسة من   . طالبات الجامعة 

فتيات العمل، طالبـات القسـم      : تخصصات سنة موزعات على ال    24_20رهن بين   السعودية تتراوح أعما  

 :  األدوات اآلتية طبقت عليهن.العلمي، وطالبات القسم األدبي

محمد السيد عبد الرحمن، ومحمد محروس الشـناوي        : مقياس التوجه نحو المساعدة ترجمة و تعريب       .1

  العطـاء،   متقلبوا ن،الغيريو مجموعات هما    عضاه تصنيف عينة الدراسة إلى أرب     ويمكن بمقت ) 1993(

 . نو المساندة الداخلية و األنانيوذوو

 ).1992( محمد السيد عبد الرحمن -مقياس المهارات االجتماعية  .2

 ).1994(مقياس القلق االجتماعي محمد السيد عبد الرحمن، و هانم عبد المقصود  .3

  عبد الرحمن السيدمحمد : كيدي، إعدادو يقيس السلوك التو) 1994(اختبار العالقات الشخصية  .4

 :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الغيريين ومتقلبي العطاء و ذوي المساندة الداخلية و األنانيين في                 .1

تمـاعي والدرجـة الكليـة للمهـارات        كل من التعبير االنفعالي، و الحساسية االنفعالية و الضبط االج         

 بينما ال توجد فـروق بـين        .الفروق في صالح المجموعات الثالث األولى مقارنة بمجموعة األنانية        و

 المجموعات األربعة في األبعاد األخرى للمهارات

الدفاع عن الحقوق، التوجيه،    : توجد فروق بين المجموعات األربعة في أبعاد مقاييس السلوك التوكيدي          .2

الغيريين، متقلبي العطـاء،    : دائماً في صالح المجموعات الثالث    روق  االستقاللية، السعي للقبول و الف    

 .األنانيين مقارنة بذوي المسندة الداخلية

 .ال توجد فروق بين المجموعات األربعة للمقارنة في القلق االجتماعي و أبعاده .3
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 : )1998عبد الرحمن و عباة، (دراسة  .11

ارات االجتماعية في عالج الخجل و الشعور بالـذات         فعالية برنامج إرشادي للتدريب على المه     " بعنوان  

 ".  لدى طالب الجامعة

وهدفت هذه الدراسة إلى بحث فعالية برنامج إرشادي للتدريب على المهارات االجتماعية في عالج مشكلة               

 طـالب بالمرحلـة الجامعيـة       9الخجل و الشعور بالذات لدى طالب الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من          

 -: عليهم األدوات اآلتيةتمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض طبقبجامعة اإل

 ).  م1992محمد محروس الشناوي ( مقياس الخجل -

 . إعداد محمد السيد عبد الرحمن، صالح أبو عباة- مقياس الشعور بالذات -

يـة و غيـر     التدريب على مهارات لفظية و غيـر لفظ       ية أسابيع يتضمن     البرنامج اإلرشادي ومدته ثمان    -

 .اللفظية

 في خفض الشعور بالخجل والشعور بالذات لدى طالب          فعاالً اً    وتوصلت الدراسة إلى أن للبرنامج تأثير     

الجامعة حيث كان متوسط درجاتهم بعد البرنامج أقل من متوسط درجاتهم قبل البرنامج في كل من الخجل                 

 مما يدل على أن البرنـامج المسـتخدم كمـا           0.01و أبعاده و الشعور بالذات وأبعاده عند مستوى داللة          

 .وصف في الدراسة الحالية كان فعاالً في عالج المشكلة
 

 :)2001 ،النجار(دراسة  .12

مهارات لدي المرشد التربوي في تقديم الخدمات اإلرشـادية بطلبـة المرحلـة             المدي فاعلية   "بعنوان   

 ".الثانوية

وهرية لمهارات التواصل وفعاليتها لدي المرشد التربوي       حيث هدفت الدراسة إلي التعرف علي الفروق الج       

طالـب  ) 500(ة الدراسة علي    شملت عين امن وجهة نظر الطلبة المسترشدين في المدارس الثانوية، حيث          

وتم تحليل النتـائج      الباحث استبانة أعدها لهذا الغرض     طالبة مستخدماً ) 170 (اًطالب) 230( وطالبة منهم   

بـاين  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومعـامالت االرتبـاط وتحليـل الت          اباستخدام   إحصائياً

ـ            ،يائناألحادي وتحليل التباين الث    د  وأظهرت نتائج الدراسة بأنه توجد مهارات تواصل شائعة لـدي المرش

وجد فروق ذات داللة إحصائية في مهـارات التواصـل لـدي المرشـد              تالتربوي في المدارس الثانوية و    

 .ربوي تعزى لمتغير الجنس ولمتغير المؤهل العلمي ولمتغير التخصص وعدد سنوات الخبرةالت
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 : )2004الحميضي، (دراسة  .13

عينه من األطفـال المتخلفـين       لدى فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية      "  بعنوان  

 ".عقليا القابلين للتعلم

علية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لعينة         التعرف على فا   إلى حيث هدفت هذه الدراسة   

 القابلين للتعلم والذين يعانون من نقص المهارات االجتماعيـة داخـل حجـرة              من األطفال المتخلفين عقلياً   

مـن المتخلفـين    )  عام   13 – 8( تتراوح أعمارهم   )  طفالً   16(  وقد تكونت عينة الدراسة من       .الدراسة

 للتعلم من المنتظمين في فصول التربية الفكرية الملحقة بمدرسة أسعد أبن زرارة االبتدائيـة               عقلياً القابلين 

وقد استخدم الباحث مقياس تقدير المهارات االجتماعية لألطفال المتخلفين عقلياً القـابلين            . بمدينة الرياض 

  ). 1996صالح هارون ( للتعلم داخل حجرة المدرسة إعداد 

 : كما يليئجأهم النتاوقد كانت 

 في متوسطات رتب درجات المهارات االجتماعية لدى عينـة مـن            إحصائيةوجود فروق ذات داللة      .1

بعد تطبيق البرنامج السـلوكي لصـالح       ) المجموعة التجريبية (  القابلين للتعلم    فال المتخلفين عقلياً  طاأل

 .القياس البعدي

 المهارات االجتماعية لدى عينة من       في متوسطات رتب درجات    إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة       .2

 .بعد تطبيق البرنامج السلوكي) المجموعة الضابطة(  القابلين للتعلم األطفال المتخلفين عقلياً

التجريبية والضـابطة     بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة      إحصائيةوجود فروق ذات داللة      .3

 .نامج السلوكي لصالح المجموعة التجريبيةعلى مقياس تقدير المهارات االجتماعية بعد تطبيق البر

 

 :)2005العجالني، (دراسة  .14

دراسة مسحية في مستشفيات الصحة      -االجتماعيين   المهارات المهنية عند األخصائيين      تقييم" بعنوان  

  ".النفسية بالمملكة العربية السعودية

نيـة عنـد األخصـائيين      الوقوف على طبيعة ومستوى درجات المهـارات المه       حيث هدفت الدراسة إلى     

معرفة العالقة بـين     وكذلك   . العاملين في مجال الصحة النفسية على مقياس المهارات المهنية         االجتماعيين

 . على مقياس المهارات المهنيةاالجتماعيينودرجتي األخصائيين  سنوات الخبرة في مجال الصحة النفسية
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 العاملين في مجـال الصـحة       االجتماعيينخصائيين  معرفة العالقة بين العمر والمهارات المهنية عند األ       و

 االجتمـاعيين  ما كان هناك فروق بين درجة المهارات المهنية عند األخصائيين            إذامعرفة  ك  وكذل.النفسية

 االجتماعيالمنهج المستخدم في هذه الدراسة هو منهج المسح          وقد كان    .العاملين في مجال الصحة النفسية    

وقد أخذ الباحث عينة من األخصائيين االجتماعيين الذين         .الدراسة لمثل هذه هج  والذي يعد من أنسب المنا    

  ).60( يعملون في مستشفيات الصحة النفسية بالمملكة العربية السعودية وكان عددهم 

 : كما يليأهم النتائجوقد كانت 

ة فـي التعامـل مـع        المهارات التأثيري   أن أفراد المجتمع المدروس يملكون غالباً      إلىأشارت البيانات    .1

 .المرضى

 .المرضى مهارات العالقات اإلنسانية في التعامل مع أن أفراد المجتمع المدروس تتوفر لديهم غالباً .2

كلما زادت الخبرة كلما زادت القناعة بتوفر المهارات المعرفية ومهارات العالقات اإلنسانية ومهارات              .3

 أنه كلما زادت الخبرة كلمـا قلـت القناعـة بتـوفر             تقيم الدور وتوفر المهارات اإلدراكية بينما تبين      

 .المهارات التأثيرية

 .المرضى ما يملكون مهارات تقييم الدور في التعامل مع أن أفراد المجتمع المدروس غالباً .4

 . اإلدراكية في التعامل مع المرضى المهاراتأن أفراد المجتمع المدروس يملكون غالباً .5

 من المتخصصين في علم االجتماع للمهارات       إدراكاًاالجتماعية أكثر   تبين أن المتخصصين في الخدمة       .6

 . ومهارات تفهم الدور والمهارات اإلدراكية والتأثيريةاإلنسانيةالمعرفية ومهارات العالقات 

 ومهـارات   اإلنسانيةكلما ارتفع العمر كلما زادت القناعة بتوفر المهارات المعرفية ومهارات العالقات             .7

نه كلما زاد العمر وكلما قلت القناعة بتوفر المهارات         أفر المهارات اإلدراكية بينما تبين      وتفهم الدور وت  

 .التأثيرية

 ما يملكون المهـارات المعرفيـة فـي التعامـل مـع              غالباً أنفسهم المجتمع المدروس يرون     أفراد نإ .8

 .المرضى

ـ        إدراكاً أكثر   اإلناثتبين من أن     .9 ارات العالقـات اإلنسـانية      من الذكور في المهارات المعرفيـة ومه

 للمهارات التأثيريـة    إدراكاً أكثرومهارات تفهم الدور والمهارات اإلدراكية بينما تبين أن الذكور كانوا           

 .اإلناثمن 
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 التعقيب على الدراسات السابقة:رابعاً

 : النفسي وبرامجهباإلرشادالدراسات المتعلقة  التعقيب على .1

 

 :من حيث األهداف 

 هدفت مجموعة من الدراسات إلى معرفـة مـدى          دينت الدراسات السابقة من حيث أهدافها، فق           لقد تبا 

 :فعالية البرامج اإلرشادية ببعض المتغيرات مثل

، برنـامج   )1996الـرواد،   (برنامج تدريبي في اإلرشاد والتوجيه الجمعي المهني على النضج المهنـي            

، برنامج إرشادي في الدراما النفسـية       )1998دحة،  حداد ودحا (إرشادي في التدريب على حل المشكالت       

، مدى فاعلية برنامج إرشادي لألطفال ذوي صـعوبات تعليميـة           )2000الشيخ علي،   (في خفض التوتر    

، مـدى فعاليـة     )2002أبو حطـب،    (، فاعلية برنامج مقترح لتخفيف السلوك العدواني        )2001عثمان،  (

، أثـر برنـامج إرشـادي       )2003الحواجري،  (مة النفسية   برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من آثار الصد      

، أثر برامج إرشاد جمعي في تحسـين مهـارة          )2003مصلح،   (يجماعي في خفض مستوى التوتر النفس     

 ).       2000األسمر، (المرشد الزميل على التواصل مع الطلبة الذين يواجهون مشكالت 
 

 :اإلرشاد التربوي مثلوهناك دراسات أخرى هدفت إلى التعرف على معيقات 

 ). 2001العاجز، (اإلرشاد التربوي في المدارس األساسية والثانوية في محافظات غزة واقع وحلول 

 

 :من حيث بيئة وزمن الدراسات 

)            مصـر، فلسـطين، قطـر، األردن      ( حيث أجريت الدراسات السابقة في بيئات عربية متنوعـة مثـل            

             ،)2001عثمـان،   (،  )2000الشـيخ علـي،     (،  )1998حـداد ودحادحـة،     ( ،)1996الـرواد،   (كدراسة  

 .)2001العاجز، ( ،)2000األسمر، (، )2003مصلح، (، )2003الحواجري، ( ،)2002أبو حطب، (
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 :من حيث عينات الدراسات 

سات السابقة     فقد اختلفت الدراسات فيما بينها في حجم العينات حيث بلغت أصغر عينة مستخدمة في الدرا              

فـي دراسـة         )  فـرداً    340(  أكبر حجم للعينـة      غ، وبل )2000األسمر،  (وذلك في دراسة    )  فرداً   18( 

 ).2003الحواجري، (
 

وقد اختلفت الدراسات فيما بينها من حيث نوع العينـة، فمنهـا مـا ُأجـرى علـى الجنسـين كدراسـة                             

 ). 2003، الحواجري(، )2001العاجز، (، )2001عثمان، (
 

الشيخ علي،  (،  )1998حداد ودحادحة،   (،  )1996الرواد،  (ومنها ما ُأجرى على عينة من الذكور كدراسة         

 ).2002أبو حطب، (، )2000
 

 ). 2000األسمر، (، )2003مصلح، (ومنها ما ُأجرى على عينة من اإلناث كدراسة 
 

 

 :من حيث األساليب اإلحصائية 

المتوسطات الحسابية، والنسب المئويـة،  (  أساليب إحصائية مختلفة منها      حيث استخدمت الدراسات السابقة   

واختبار مان وتني ، اختبار     ) T.test(واالنحرافات المعيارية، معامل االرتباط بيرسون وسبيرمان واختبار      

 ).كروسكال روليس وأسلوب تحليل التغاير، والتحليل العاملي

 

 :من حيث النتائج 

 :سابقة في نتائجها بتباين أهدافها وعيناتها حيث كان من أهم نتائجهافقد تباينت الدراسات ال

 بـين   )0.05( وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية           على )1998حداد ودحادحة،   (حيث أكدت دراسة    

في القياس المباشر واآلجل    ) كروسكال روليس (المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة علي اختبار       

 .المباشرمجموعتين التجريبيتين األولي والثانية في المقياس لصالح ال) االحتفاظ(

لمجمـوعتين التجريبيـة    ا بين    وجود فروق دالة إحصائياً     على )2000الشيخ علي،   (وكذلك أكدت دراسة    

 لذاتية المدركة، وكذلك فقد ظهرتوالضابطة لصالح المجموعة التجريبية علي جميع أبعاد مقياس الكفاءة ا
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 ) والبعد العام البعد النفسي( قياس التوتر هما ياً علي بعدين من أبعاد مدالة إحصائروق ف 

ج  إلى استنتاج أن التدريب على مهارات التواصل بناء على برنـام           )2000األسمر،  (وكذلك أكدت دراسة    

 ذا فاعلية في تحسين االتجاهات نحو المدرسة ممـا يثبـت فرضـية هـذه                إجراءكان  )الصديق المساعد (

 .الدراسة

 وكذلك تم رفع    ،إلى فاعلية البرنامج المستخدم مع اآلباء والمدرسين      ) 2001عثمان،  (وكذلك أكدت دراسة    

 وهو ما يشير إلـى فاعليـة        ،مستوى بعض العمليات المعرفية والسلوك من خالل البرنامج المقدم لألطفال         

 .البرنامج

علـى   قة باإلعداد والتدريب حـاز     المتعل  أن مجال المشكالت    على )2001العاجز،  (وكذلك أكدت دراسة    

 المرتبة األولى ثم ظروف العمل، ثم بعد ذلك اإلدارة والهيئة التدريسية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طـالب المجموعـة          على  )2002أبو حطب،   ( وكذلك أكدت دراسة  

 .المجموعة التجريبية ي لصالحالتجريبية وطالب المجموعة الضابطة في مقياس البعد

ال توجد فروق جوهرية بين درجـات طـالب المجوعـة            بأنه) 2003الحواجري،  (لك أكدت دراسة    وكذ

التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في كل من مقياس ردة فعل األطفال للخبرات الصـادمة ومقيـاس                 

 . ، ومقياس العصابPTSDأعراض ما بعد الصدمة 

وق ذات داللة إحصائية لـدى طالبـات المجموعـة           وجود فر  على )2003 ،مصلح (وأخيراً أكدت دراسة  

 ).α 0.05(التجريبية عند مستوى داللة 
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 :بالمرشد النفسي وأدائه ودوره وتنمية قدراتهالدراسات المتعلقة التعقيب على  .2

 :من حيث األهداف 

ـ        د     لقد تباينت الدراسات السابقة من حيث أهدافها، فق        ى معرفـة    هدفت مجموعة مـن الدراسـات إل

 :المشكالت والمعيقات التي تواجه المرشد التربوي مثل

المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في مدارس الضفة الغربية الحكومية في عهد السلطة الوطنيـة               

المعيقات المهنية لدي المرشدين التربويين في المدارس الحكومية فـي قطـاع غـزة              ،  )1998 ،رضوان(

 .)2003 ،شبير( لوظيفيا بالرضا امهقتوعال
 

 :وهناك دراسات أخرى هدفت إلى التعرف على الرضا الوظيفي مثل

مسح للمستوى الحالي للرضا الوظيفي بين المرشدين التربويين في المـدارس االبتدائيـة فـي فرجينيـا                 

ومقارنتهم مع مستوى الرضا الـوظيفي بـين المرشـدين التربـويين فـي المـدارس االبتدائيـة فـي                    

استكشاف العالقات بين دور المرشدين التربويين، وغموض الدور،  ،)Murrym Beran ،1995(فرجينيا

 .)2003 ،شبير(، )Duffus Eustace ،1996(والرضا الوظيفي
 

 :وهناك دراسات أخرى هدفت إلى التعرف على دور اإلشراف التحليلي مثل

 ،Crutchfield( والممارسـة أشكال اإلشراف التحليلـي التـي تمـد المرشـدين التربـويين بـالخبرة       

Lori،1995(. 
 

 :وهناك دراسات أخرى هدفت إلى التعرف على مهام المرشد وصفاته وأدائه مثل

 Habner P.P & Martin( اعتهم بعملية اإلرشـاد نالتربوي و توقعات المسترشدين و قصفات المرشد 

M.،1983(  ،       نية علـى مـديري ومرشـدي        دراسة ميدا  –مهام المرشد الطالبي بين األهمية والممارسة

، دور المرشد التربوي في تحقيق أهدافه        )2004السميح،  ( مدارس التعليم العام بمنطقة الرياض التعليمية     

أثر اإلعداد المهنـي    ) 1988أبو عطية والرفاعي،    (العلمية والمهنية والنفسية في المرحلة الثانوية بالكويت        

 ). Brent، 1987(على أداء المرشدين واألخصائيين النفسيين 
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 :وهناك دراسات أخرى هدفت إلى التعرف على مستويات االحتراق لدى المرشدين مثل

 ،Conoway( مستويات االحتراق الذاتي لدى المرشدين التربـويين و عالقتهـا بـالمتغيرات الوظيفيـة    

Christine، 1984(. 
 

 : في تنمية التفكير اإلبداعي مثلوهناك دراسات أخرى هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برامج مقترحة

 فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لدى المرشدين النفسيين في مدارس وكالة الغـوث الدوليـة               

  ).2005علوان، (
 

 على دور تأثير االتجاهـات والمهـارات علـى أداء المرشـد             وهناك دراسات أخرى هدفت إلى التعرف     

 : التربوي مثل

المدارس الحكومية في محافظات غزة نحو اإلرشاد التربوي وعالقتهـا بـأداء المرشـد              اتجاهات مديري   

، أثر مهارة االتصال عند المرشد وخبرته العملية في اإلرشاد ومؤهله العلمـي             )2003 ،عوض( التربوي

 .)1987 ،الزبون(على تقبل المديرين للعملية اإلرشادية في األردن 
 

 :م أداء المرشد مثلي على تقيتعرفوهناك دراسات أخرى هدفت إلى ال

استخدام المرشد لتقنيات المقابلة وعالقته بتقييم فعالية المرشد من قبل المشرفين والمديرين والمسترشـدين              

 . )1993 ،الترك(

 

 :من حيث بيئة وزمن الدراسات 

بيـة مثـل       حيث أجريت الدراسات السابقة في بيئات متنوعة ومختلفة، فقد أجري عدد منها في بيئات عر              

 ،)1988أبو عطية والرفاعي،    (دراسة  و ،)1987 ،الزبون( كدراسة) الكويت، فلسطين، السعودية،األردن    (

 ،عـوض (دراسـة   و ،)2003 ،شـبير (دراسة  و ،)1998 ،رضوان( دراسة، و )1993 ،الترك(دراسة  و

 . )2005علوان، (دراسة و ، )2004السميح، (دراسة و ،)2003
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  ودراسـة ،)Habner P.P & Martin M.،1983( في بيئات أجنبيـة كدراسـة  وكذلك أجري عدد منها

)Conoway، Christine، 1984(دراسة ، و)Murrym Beran ،1995(دراسـة  ، و)Crutchfield، 

Lori ،1995(دراسة ، و)Robs، et. Al، 1995(دراسة ، و)Duffus Eustace ،1996(. 
 

 :من حيث عينات الدراسات 

فيما بينها في حجم العينات حيث بلغت أصغر عينة مستخدمة في الدراسات السـابقة                فقد اختلفت الدراسات    

فـي دراسـة           )  فـرداً    663(  وبلـغ أكبـر حجـم للعينـة          ،)1993التـرك ،  (في دراسة   )  فرد   17( 

)Murrym Beran ،1995(.     وقد اختلفت الدراسات في بينها من حيث نوع العينة فمنهـا مـن أجـرى

 Brent(، ودراسـة برنـت   )Habner P.P & Martin M.،1983(الجنسـين كدراسـة   الدراسة على 

، )1998 ،رضـوان (دراسـة  ، و)Robs، et. Al، 1995(دراسة ، و)1993الترك ،(، ودراسة )1987،

 . )2005علوان، (، ودراسة  )2004السميح، (، ودراسة )2003 ،عوض(دراسة و

  

ومنها من أجرى الدراسة علـى       .)2003 ،شبير(كدراسة  ومنها من أجرى الدراسة على عينة من اإلناث         

، ) Murrym Beran ،1995(ودراسـة ، )Conoway، Christine، 1984(عينة من الذكور كدراسة 

 .)Duffus Eustace ،1996(ودراسة
 

 :  من حيث األساليب اإلحصائية 

حسابية، والنسب المئويـة،  المتوسطات ال( حيث استخدمت الدراسات السابقة أساليب إحصائية مختلفة منها         

واختبار مان وتني ، اختبار     ) T.test(واالنحرافات المعيارية، معامل االرتباط بيرسون وسبيرمان واختبار      

 ).تحليل التباين األحادي، اختبار توكي كروسكال روليس وأسلوب تحليل التغاير، والتحليل العاملي و

 

 :النتائجمن حيث  

 : في نتائجها بتباين أهدافها وعيناتها حيث كان من أهم نتائجهافقد تباينت الدراسات السابقة

يتصف بالخبرة و المهـارة فـي    أن المرشد الجيد )Habner P.P & Martin M.،1983 (تأكيد دراسة

 باألمانة   و يتصف،طراف المشاركة في العملية اإلرشادية في عالقاته االجتماعية مع األةابييجواإلعمله،
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 .ه، كما يتصف بتوفير المناخ الجيد و الراحة للمسترشدينو الثقة بمن حول

 منخفضـة فـي     اً أن المرشدين التربويين حققوا نسب     )Conoway،Christine، 1984 (وقد أكدت دراسة  

 نسب االحتراق الذاتي مرتبطة بصورة      كانت أعلى في مقياس اإلنجاز الشخصي و      مقياس الشخصية و نسباً   

 .كبيرة مع عبء العمل

التربويين كانوا أكثر حماسة من علمـاء الـنفس إلجـازة      أن المرشدين)Brent ،1987(اسة وأكدت در

 .المرشد وتأهيله تربوياً

 أن نسبة مساهمة المرشدين في النشاطات        يرون نأن المديري ) 1988أبو عيطة والرفاعي،     (وأكدت دراسة 

النشاطات اإلرشـادية األكاديميـة     بينما يرى المرشدون أن درجة مساهمتهم في        % 91األكاديمية قد بلغت    

92%. 

 وجود عالقة بين استخدام المرشد لفنيات المقابلة وتقييم فعاليته بغض           على)1993الترك ، (وأكدت دراسة    

 .كان مشرفاً أم مديراً أم مسترشداً أالنظر عن المقيم سواء 

 اإلجـراءات مـن   بأن هناك اتجاهات إيجابية نحـو كـل          )Crutchfield،Lori ،1995(وأكدت دراسة   

 . التحليلي ذو فائدة للمرشدين التربوييناإلشراف وإن اإلرشادية

يجابي للمدرسـين عـن مهنـة المرشـدين     إلى أن التقدير اإل  )Robs، et. Al، 1995 (وأكدت دراسة

 المعارف والخبرات نحو االستشـارات      واكتساب،  مبكرالالتربويين يتزايد بمقدار حصولهم على التدريب       

 .النفسية

 أن العالقة بين صراع الدور والرضا الوظيفي للمرشدين في )Duffus Eustace ،1996 (وأكدت دراسة

 .المدارس االبتدائية مهم جداً، وبشكل عام فإن الدور مرتبط بالرضا الوظيفي

 أنه توجد عالقة سالبة دالة بين الدرجة الكلية للمعيقات المهنية في حين         على   )2003 ،شبير(وأكدت دراسة   

توجد عالقة سالبة غير دالة بين الدرجة الكلية للمعيقات المهنية للمرشدين التربـويين وكـل مـن بعـدي       

 .الحوافز والترقيات واإلمكانيات

وجد عالقة ارتباط ضعيفة بين اتجاهـات مـديري المـدارس            على أنه ت   )2003 ،عوض (وأكدت دراسة 

 .ويينالحكومية نحو اإلرشاد التربوي، وأداء المرشدين الترب
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 :نمية المهارات وتطويرها بشكل عام بتالدراسات المتعلقة التعقيب على .3

 

 :من حيث األهداف 

 هدفت مجموعة من الدراسات إلى معرفـة مـدى          د     لقد تباينت الدراسات السابقة من حيث أهدافها، فق       

 :فعالية البرامج اإلرشادية ببعض المتغيرات وتقويمها مثل

 وتقبـل األقـران    يب علي المهارات االجتماعية المتعلقة بتوافق السلوك االجتمـاعي        فاعلية برنامج للتدر  

 ،هؤفيـردون وزمـال   ( تقويم برنامج للتدريب علي المهارات االجتماعيـة      ،  )1989 ،هؤثوركلدزن وزمال (

   نسـحابية  الشخصـية اال   تأثر برنامج التدريب علي المهارات االجتماعية في عالج اضـطرابا         ،  )1990

 علـى الكفـاءة االجتماعيـة       ثر برنامج للمهارات االجتماعية بمساعدة الكمبيوتر     أ،  )1994فنكسى،   سترا(

، فعالية برنامج إرشادي للتدريب على المهارات االجتماعيـة فـي           )1995 ،مارجيلت( والشعور بالوحدة 

نامج سلوكي  فعالية بر ،   )1998عبد الرحمن و عباة،     ( عالج الخجل و الشعور بالذات لدى طالب الجامعة       

           القـابلين للـتعلم    عينـه مـن األطفـال المتخلفـين عقليـاً          لـدى  لتنمية بعض المهـارات االجتماعيـة     

دراسـة مسـحية فـي       -االجتمـاعيين    المهارات المهنية عند األخصـائيين       ، تقييم  )2004الحميضي،  (

 . )2005العجالني،  (مستشفيات الصحة النفسية بالمملكة العربية السعودية
 

 :وهناك دراسات أخرى هدفت إلى التعرف على أثر بعض المهارات المختلفة ببعض المتغيرات مثل

أثر مهارة االتصال عند المرشد وخبرته العملية في اإلرشاد ومؤهله العلمي على تقبل المـديرين للعمليـة                 

تحيق التوافق لـبعض  ثر التدريب علي المهارات االجتماعية في أ، )1987الزبون، (اإلرشادية في األردن    

العالقـة بـين    ،  )1993 ،هؤفـارني وزمـال   (  علي أنهم مصابون بالسرطان    األطفال الذين شخصوا حديثاً   

مهارات االتصال لدى المرشد وجنسه وعدد سنوات خبرته وفاعليته في تقديم خدمات اإلرشاد كما يراهـا                

 كتئاب واليأس لدى األطفـال    ها باال لمهارات االجتماعية وعالقت  ، ا )1997 ،داوود و فرحات  ( المسترشدون

 كتئاب لدى طالب الجامعة   قة بين المهارات االجتماعية واال    النموذج السببي للعال  ،   )1998عبد الرحمن،   (

المهارات االجتماعية والسلوك التوكيدي والقلق االجتماعي وعالقتها بالتوجه نحو         ،   )1998عبد الرحمن،   (

مهـارات لـدي    المدي فاعلية   ،   )1998عبد الرحمن و المقصود،      (مساعدة اآلخرين لدى طالبات الجامعة    

 .)2001 ،النجار( المرشد التربوي في تقديم الخدمات اإلرشادية بطلبة المرحلة الثانوية
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 :من حيث بيئة وزمن الدراسات 

حيث أجريت الدراسات السابقة في بيئات متنوعة ومختلفة، حيث أجري عدد منها في بيئات عربية مثـل                    

، )1997 ،داوود و فرحـات   (دراسـة   ، و )1987الزبون،  ( دراسةك) فلسطين، السعودية، األردن، مصر     (

عبد الرحمن و المقصـود،     (، ودراسة    )1998عبد الرحمن،   (، ودراسة    )1998عبد الرحمن،   (ودراسة  

1998( ، 

،  )2004الحميضـي،   (، ودراسـة    )2001 ،النجـار (دراسة  ، و  )1998عبد الرحمن و عباة،     (ودراسة  

 ).2005العجالني، (ودراسة 

ـ ثوركلـدزن وزمال   (وكذلك أجري عدد منها في بيئات أجنبية كدراسة        فيـردون  (دراسـة   ، و )1989 ،هئ

ـ فارني وزمال (دراسة  ، و )1990 ،هئوزمال دراسـة  ، و )1994سـترا فنكسـى،     (، ودراسـة    )1993 ،هئ

 ).1995 ،مارجيلت(

 

 :من حيث عينات الدراسات 

 فيما بينها في حجم العينات حيث بلغت أصغر عينة مستخدمة في الدراسات السـابقة                 فقد اختلفت الدراسات  

فـي  )  فـرداً    778(  وبلغ أكبر حجـم للعينـة        ، )1998عبد الرحمن و عباة،     ( في دراسة )  أفراد   9( 

 .)1987الزبون، (دراسة
    

 ة على الجنسين كدراسة وقد اختلفت الدراسات في بينها من حيث نوع العينة، فمنها من أجرى الدراس

 عبد(، ودراسة   )1997 ،داوود و فرحات  (دراسة  ، و )1995 ،مارجيلت(دراسة  ، و )1994سترا فنكسى،    (

، العجالنـي (، ودراسـة    )2001 ،النجار(دراسة  ، و  )1998عبد الرحمن،   (، ودراسة    )1998الرحمن،  

2005.( 

 

 .  )1998لرحمن و المقصود، عبد ا (ومنها من أجرى الدراسة على عينة من اإلناث كدراسة

 ،هئثوركلدزن وزمال ( دراسة، و )1987الزبون،   (ومنها من أجرى الدراسة على عينة من الذكور كدراسة        

عبد الـرحمن  (، ودراسة  )1993 ،هئفارني وزمال (دراسة  ، و )1990 ،هئفيردون وزمال (دراسة  ، و )1989

  ).2004الحميضي، (، ودراسة  )1998و عباة، 
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 :  ليب اإلحصائيةمن حيث األسا 

المتوسطات الحسابية، والنسب المئويـة،  ( حيث استخدمت الدراسات السابقة أساليب إحصائية مختلفة منها         

واختبار مان وتني ، اختبار     ) T.test(واالنحرافات المعيارية، معامل االرتباط بيرسون وسبيرمان واختبار      

 ).تحليل التباين األحادي ملي وكروسكال روليس وأسلوب تحليل التغاير، والتحليل العا

 

 :نتائجالمن حيث  

 :فقد تباينت الدراسات السابقة في نتائجها بتباين أهدافها وعيناتها حيث كان من أهم نتائجها

أن تقبل المديرين والمعلمين للعملية اإلرشادية يزداد بزيـادة مهـارة            على   )1987الزبون،  (تأكيد دراسة   

 العلمي وزيادة سنوات خبرته ويبقى تقبل المـديرين والمعلمـين للعمليـة             وبارتفاع مؤهله  اتصال المرشد 

   .اإلرشادية ثابتاً باختالف جنس المرشد

أن التالميذ أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضـوا        على  ) 1989 ،هئثوركلدزن وزمال (وأكدت دراسة   

 .عية في مهارتهم االجتما ملموساًللبرنامج التدريبي قد أحرزوا تقدماً

أن أفراد المجموعة التجريبيـة قـد تحسـنت نشـاطاتهم           على  ) 1990 ،هئفيردون وزمال (وأكدت دراسة   

االجتماعية وتفاعلهم االجتماعي مع اآلخرين في ضوء النمو الذي حدث في مهاراتهم االجتماعيـة ومـا                

 .الضابطة وذلك مقارنة بإفراد المجموعة ،ترتب علية من ارتفاع في تقدير الذات

 الطالب الذين تعرضوا للتدريب الصريح علي المهارات         على أن  )1993 ،هئفارني وزمال (دت دراسة   وأك

االجتماعية أنهم أدركوا مساندة اجتماعية مرتفعة من زمالئهم ومدرسيهم خالل تسعة أشهر مـن المتابعـة    

ذات المظـاهر   قر اآلباء وجود تناقص في مشـكالت السـلوك          أمقارنة بمستويات ما قبل المعالجة بينما       

 .الخارجية والداخلية وزيادة في كفاءة المدرسة

 ذي داللة لعدد سنوات خبرة المرشد على فاعليته         وجود أثر على  )1997 ،داوود و فرحات  (وأكدت دراسة   

في تقديم الخدمات اإلرشادية في حين لم تظهر نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة فـي الفاعليـة اإلرشـادية                   

 .ستعزي لتغير الجن

 لكل من الشعور بالوحدة والرضـا       ال يوجد تأثير دال إحصائياً     بأنه    )1998عبد الرحمن،   (وأكدت دراسة   

 .االجتماعي على المهارات االجتماعية
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 فـي خفـض الشـعور بالخجـل          فعاالً اًأن للبرنامج تأثير    )1998 الرحمن و عباة،     عبد(وأكدت دراسة   

 ن متوسط درجاتهم بعد البرنامج أقل من متوسط درجاتهموالشعور بالذات لدى طالب الجامعة حيث كا

بأنه توجد مهارات تواصل شائعة لدي المرشد التربـوي فـي المـدارس              )2001 ،النجار( وأكدت دراسة 

في مهارات التواصـل لـدي المرشـد        ) 0.05(  ويوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         ،الثانوية

 .المؤهل العلمي ولمتغير التخصص وعدد سنوات الخبرةالتربوي تعزى لمتغير الجنس ولمتغير 

 في متوسطات رتب درجـات      إحصائيةوجود فروق ذات داللة     على   ) 2004الحميضي،  (وأكدت دراسة   

بعـد  ) المجموعة التجريبيـة  (  القابلين للتعلم    فال المتخلفين عقلياً  طالمهارات االجتماعية لدى عينة من األ     

 .ح القياس البعديتطبيق البرنامج السلوكي لصال

 المهارات التأثيرية فـي  أفراد المجتمع المدروس يملكون غالباً على أن) 2005العجالني،  (وأكدت دراسة

كلمـا زادت الخبـرة   ، وأنه المرضىمهارات العالقات اإلنسانية في التعامل مع       وأن   التعامل مع المرضى  

م الـدور وتـوفر     يالقات اإلنسانية ومهارات تقي   كلما زادت القناعة بتوفر المهارات المعرفية ومهارات الع       

 .المهارات اإلدراكية بينما تبين أنه كلما زادت الخبرة كلما قلت القناعة بتوفر المهارات التأثيرية
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 :تعليق عام على الدراسات السابقة. 4

، )1996،  الـرواد (دراسـة   تناولت الدراسات السابقة جانب اإلرشاد النفسي وبرامجه اإلرشادية نحو           

، )2000 ،األسـمر (  دراسـة  ، و )2000 ،الشيخ علـي  ( دراسة   ، و )1998 ،حداد ودحادحة (دراسة  و

دراسـة  ، و )2002 ،أبـو حطـب   (  دراسة ، و )2001 ،العاجز(  دراسة ، و )2001 ،عثمان(دراسة  و

 .)2003 ،مصلح( دراسة ، و)2003 ،الحواجري(

 

ابقة المرشد النفسي والتربوي وإعـداده ودوره اإلرشـادي         بينما تناولت الفئة الثانية من الدراسات الس       

 ،Conoway(دراسة ، و)Habner P.P & Martin M.،1983(دراسة وتقييم قدراته وتنميتها نحو 

Christine، 1984( ودراسة برنت ،)Brent ،1987( ودراسة ،)   ،1988أبو عيطـة والرفـاعي( ،

 Crutchfield، Lori(دراسـة  ، و)Murrym Beran ،1995(دراسـة  و ،)1993الترك ،(ودراسة 

 دراسـة  ، و)Duffus Eustace ،1996(دراسـة  ، و)Robs، et. Al، 1995(دراسـة  ، و)1995،

السـميح،  (سـة  ، و درا)2003 ،عـوض ( دراسـة   ، و )2003 ،شبير( دراسة   ، و )1998 ،رضوان(

  ).2005علوان، (، ودراسة )2004

 

) في حدود علم الباحـث      ( ارات اإلرشادية تحديداً    وحيث إن الباحث لم يجد دراسات تحدثت عن المه         

فقد لجأ الباحث إلى مجموعة من الدراسات التي تناولت تنمية وتطوير المهارات بشكل عام، وركزت               

 ،)1987الزبـون،   (مجملها على المهارات االجتماعية ومهارات االتصال والتواصل نحو دراسـة         في  

ـ فيـردون وزمال  (ة  دراس، و )1989 ،هئثوركلدزن وزمال (دراسة  و فـارني  (دراسـة   ، و )1990 ،هئ

داوود و  ( دراسة   ، و )1995 ،مارجيلت(دراسة  ، و )1994سترا فنكسى،   (، ودراسة   )1993 ،هئوزمال

عبـد  (، ودراسة    )1998عبد الرحمن،   (، دراسة    )1998عبد الرحمن،   (، ودراسة   )1997 ،فرحات

، )2001 ،النجار( دراسة   ، و  )1998،  عبد الرحمن و عباة   (، ودراسة    )1998الرحمن و المقصود،    

 ).2005العجالني، (، و دراسة  )2004الحميضي، (ودراسة 
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 -:وقد وجد الباحث مجموعة من الدراسات التي اتفقت والدراسة الحالية في بعض األمور كما يلي 

رات حيث تقاربت مجموعة من الدراسات في أهدافها مع أهداف الدراسة الحالية في تنمية وتطوير قـد   
التـرك،  (، ودراسـة    )Brent  ،1987(، ودراسة برنت    )2000 ،األسمر(المرشد النفسي نحو دراسة     

، ودراسـة   )2001 ،النجار (ة، ودراس )1987الزبون،  (، ودراسة  )2005علوان،  (، ودراسة   )1993
 ).2005العجالني، (

 
 على البيئة الفلسـطينية     كذلك فقد اتفقت مجموعة من الدراسات مع الدراسة الحالية، وذلك في تطبيقها            

دراسة ، و )2003 ،الحواجري(دراسة  ، و )2002 ،أبو حطب ( دراسة، و )2001 ،العاجز( دراسةنحو  
، )2003 ،عـوض (دراسة  ، و )2003 ،شبير(دراسة  ، و )1998 ،رضوان(دراسة  ، و )2003 ،مصلح(

 .)2001 ،النجار(دراسة ، و )2005علوان، (ودراسة 

 
دراسات مع الدراسة الحالية في اختيار المرشد النفسـي أو التربـوي            أيضا فقد اتفقت مجموعة من ال      

 Habner P.P & Martin( دراسـة  ، و)2001 ،العـاجز ( دراسـة كعينة إلجراء الدراسة نحـو  

M.،1983(دراسـة  ، و )Conoway، Christine، 1984(   و دراسـة برنـت ،)Brent ،1987( ،
ـ (، ودراسـة  )1988أبو عيطة والرفاعي، (ودراسة   Murrym Beran(دراسـة  ، و)1993رك ،الت

دراسة ، و)Duffus Eustace ،1996(دراسة ، و)Crutchfield، Lori ،1995(دراسة ، و)1995،
  ).2005علوان، (، ودراسة )2003 ،عوض(دراسة ، و)2003 ،شبير( دراسة ، و)1998 ،رضوان(

 
خدامها ألسلوب تنفيـذ المقابلـة      كذلك فقد وجد الباحث دراسة واحدة اتفقت مع الدراسة الحالية في است            

 اإلرشادية وتصويرها بالفيديو وتحكيمها كأسلوب تقييم ألداء المرشد النفسي أو التربوي، وهي دراسة            
 .)1993الترك ،(

 

 -:وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بمجموعة من المميزات وهي كالتالي 

 .ات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيينمقترح لتنمية المهارتدريبي تصميم برنامج  

 

تستخدم هذه الدراسة طريقة جديدة في القياس، وهي تصوير جلسات الفيديو وتحكيمها، وذلك لكونهـا                

وسيلة مناسبة لقياس المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين، والتي لم يجد الباحث سوى دراسـة               

 .ام هذا األسلوب رغم اختالف الهدف والمضمونواحدة تشابهت مع الدراسة الحالية في استخد
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تناولت هذه الدراسة المرشدين النفسين في برنامج الصحة النفسية والمجتمعية في مدارس وكالة الغوث               

 .الدولية كحد نوعي

 

 التي تناولت الحديث عن مجموعة من المهـارات  - في حدود علم الباحث–تعتبر هذه الدراسة األولى   

 .ة بالمقابلة اإلرشادية وطرق تنميتها وقياسها لدى المرشدين النفسييناإلرشادية الخاص

 

تقدم هذه الدراسة إطاراً نظرياً غنياً بمجموعة كبيرة من المعلومات التي تخص اإلرشاد النفسي بشكل                

عام، والمرشد النفسي وكفاياته ودوره وخصائصه ومهاماته والمهارات اإلرشادية الخاصـة بالمقابلـة             

 .ية بشكل خاصاإلرشاد

 

قسم خاص باإلرشاد النفسي وبرامجه، وقسم      ( قامت هذه الدراسة بتقسيم الدراسات السابقة لثالثة أقسام          

خاص بالمرشد النفسي ودوره وتقييم أدائه وتنمية قدراته، وقسم خاصة بالمهـارات وطـرق تنميتهـا                

 واالستفادة منها فـي التعليـق       ؛ مما أعطى الدراسة تنوعاً فريداً في طرح هذه الدراسات         )بشكل عام   

 .والمناقشة الخاصة بنتائج الدراسة وتفسيرها
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 "إجراءات الدراسة " 

 

 :مقدمة

ينتها وأدواتها، ثم يلـي ذلـك       ، ومجتمع الدراسة وع   هامنهجلفروض الدراسة و  يتناول هذا الفصل عرضاً     

 ثم يلي ذلك تطبيـق البرنـامج        ، القياس القبلي   والتي تتضمن مراحل   ، لخطوات الدراسة التجريبية   عرض

ثم األساليب   ثم التطبيق البعدي، ومن      ،التدريبي المقترح لتنمية المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين       

 :وفيما يلي عرض لهذه اإلجراءاتاإلحصائية المستخدمة؛ 

 

 -:فروض الدراسة: أوالً
 

بين القياس القبلـي والقيـاس البعـدي         ) Y0.05∝(وى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست        .1

  . لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين

في كل من القياس القبلي والقياس البعدي        ) Y0.05∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .2

 .لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير الجنس

في كل من القياس القبلي والقياس البعدي        ) Y0.05∝(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال   .3

 –علـم الـنفس     ( لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغيـر التخصـص            

 ).تخصصات أخرى 

والقياس البعدي  في كل من القياس القبلي       ) Y0.05∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .4

 4أكثـر مـن     ( لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير سنوات الخبـرة            

 ). سنوات 4 أقل من –سنوات 

في كل من القياس القبلي والقياس البعدي        ) Y0.05∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .5

الجامعـة  ( نفسيين تعـزى لمتغيـر جامعـة التخـرج         لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين ال     

 ). جامعات أخرى –اإلسالمية 
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 :منهج الدراسة: ثانياً

ـ  جل تحقيق أهداف الدراسة سوف يقوم الباحث باستخدام المنهج التجريبي         أمن    طبقـاً لطبيعـة     ي اإلكلينيك

 . الدراسة

 بأنها تدابير محكمة يعـدها البـاحثون         والتي تعرف  ، ويرتبط المنهج التجريبي بالقيام بالتجارب العملية      *

 مما يساعد في استخالص بعض النتائج من العالقات بـين           ؛ويربطونها بالظروف المحيطة بظواهر معينة    

  ).122: 1995الهادي، ( المتغيرات التي تؤثر في الظواهر
 

 -:ي اإلكلينيكالمنهج التجريبي* 

انية التطبيقية، ويستخدم للمفاضلة بـين أسـلوبين أو         ويعرف بأنه المنهج الذي يعتمد على التجربـة الميد       

بما تدعو إليـه النتـائج       الختيار أحدهما أو إحداهما للتطبيق مباشرةً أو للتطبيق بعد التعديل حس           ؛طريقتين

  ).43: 1999الواصل، ( والحاجـة

 

رة عـن تصـميم      وهو عبـا   ،يالتجريبي اإلكلينيك وقد استخدم الباحث للتحقق من غرض الدراسة المنهج         

تجريبي نفذ على المجموعة التجريبية باستخدام القياس القبلي والقياس البعدي، حيث قـام الباحـث ببنـاء                 

 .برنامج تدريبي لتنمية المهارات اإلرشادية ليتناسب مع عينة الدراسة
 

 :المجتمع األصلي للدراسة:ثالثاً

مج الصحة النفسية والمجتمعية بوكالـة الغـوث      يشكل مجتمع الدراسة المرشدين النفسيين العاملين في برنا       

جتمعية للعـام    مرشداً ومرشدة حسب إحصائية لبرنامج الصحة النفسية والم        188الدولية والذي بلغ عددهم     

 :التاليك  )2(  رقم جدول والموضحة في 2007

  )2( جدول رقم 

 المجموع المنطقة الجنوبية المنطقة الوسطى المنطقة الشمالية المنطقة

 ة/اً مرشد188 ة/اً مرشد60 ة/اً مرشد63 ة/اً مرشد65 عدد األفراد
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 :عينة الدراسة: رابعاً

، )ة  /اً مرشـد  11(  من المرشدين النفسيين بالمنطقة الجنوبية بلغت        قصديهحيث قام الباحث باختيار عينة      

ي علـى مرشـدين      إذ سيكون من الصعب تطبيق البرنامج التـدريب        ،وذلك إلمكانية تطبيق البرنامج عليهم    

ن بتنفيذ جلسات إرشادية قبل تنفيـذ       طقة الجغرافية، حيث سيقوم المرشدو    مختلفين في مناطق العمل أو المن     

ين المختصين في مجـال علـم   مالبرنامج وتصوير ذلك باستخدام الفيديو وتحكيم هذا الفيديو من قبل المحك     

بلي للمهارات اإلرشادية، ومن ثم تحليل هـذه         وهو بمثابة قياس ق    ،النفس واإلرشاد النفسي والصحة النفسية    

الجلسات من خالل المهارات الخمس التي تتناولها الدراسة ومدي تطبيق وتنفيذ هذه المهارات فعليـاً فـي                 

الجلسات القبلية، ومن ثم تطبيق وتنفيذ البرنامج التدريبي وتصويره بالفيديو أيضاً، ومن ثم قيام المرشـدين     

 بعد تنفيذ وتطبيق البرنامج وتصوير ذلك بالفيديو وتحكيم هذا الفيديو مـن قبـل               أنفسهم بجلسات إرشادية  

 وهو بمثابة قيـاس بعـدي،       ،ين المختصين في مجال علم النفس واإلرشاد النفسي والصحة النفسية         مالمحك

وبـين  ) القياس القبلي ( ن قبل تطبيق البرنامج التدريبي      وومن ثم المقارنة بين الجلسات التي نفذها المرشد       

لمعرفة إذا مـا    ) القياس البعدي   ( ن بعد تطبيق البرنامج التدريبي      والجلسات اإلرشادية التي نفذها المرشد    

ن وتطبيقهم للمهارات اإلرشادية، وكل ذلك يشكل صـعوبة فـي           يكان هناك تغير طارئ على أداء المرشد      

 اقتصـرت علـى     قصـديه ار عينة   اختيار عينة من مناطق جغرافية مختلفة أو بعيدة، لذا لجأ البحث الختي           

 . )3( ، كما هو موضح بالجدول رقم منطقة خان يونس فقط
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  )3( جدول رقم  

 " عينة الدراسة وصف" 
 

א א א א   א

 انسنت إسالمية علم نفس أنثى .1

  سنوات5 إسالمية علم نفس أنثى .2

  سنوات5 إسالمية علم نفس ذكر .3

 انسنت األزهر رشاد نفسيإ ذكر .4

  سنوات5 إسالمية علم نفس ذكر .5

  سنوات5 إسالمية علم نفس ذكر .6

  سنوات5 األزهر إرشاد نفسي ذكر .7

  سنوات3 القدس المفتوحة خدمة اجتماعية أنثى .8

  سنوات10 القدس المفتوحة خدمة اجتماعية ذكر .9

  سنوات5 إسالمية علم نفس ذكر.10

  سنوات5 إسالمية علم نفس ذكر.11

 

 

 :أدوات الدراسة: خامساً

ـ                  وبعـد   هحيث أعد الباحث في البداية مقياس للمهارات اإلرشادية وتم تحكيمه من قبـل المحكمـين، لكن

االستعانة بآراء بعض المختصين في مجال اإلرشاد النفسي والصحة النفسية وجد الباحث أن المقياس قد ال                

عن مستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين،       يكون أداة قياس تعبر بشكل موضوعي وحقيقي        

كذلك فقد حاول الباحث األخذ بآراء المشرفين الذين يتابعون عمل المرشدين النفسيين بشـكل مباشـر أو                 

حضورهم للجلسات التي ينفذها المرشدين كجزء من التقييم ألداء المرشدين وتطبيقهم للمهارات اإلرشادية             

تحفظت على ذلك ألسباب تتعلق بأن نتائج هـذا         ) العينة  ( يين المشاركين في الدراسة     لكن المرشدين النفس  

 . غير الدراسة العلمية نحو تقييم أدائهم المهني في العمل أخرىالتقييم قد يستخدم في أغراضو القياس
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 :وهذا موضح كالتالي توظيف أداة المالحظةلذا فقد لجأ الباحث بالنهاية ل

 بأسـلوب   ، وهـو أشـبه    البرنامج التدريبي بالفيديو وتحليل ذلك من خالل المحكمين        تصوير الجلسات و   *

 :المالحظة غير المباشرة ويشمل ثالث مراحل

 ).قياس قبلي( تصوير جلسات إرشادية للمرشدين قبل تنفيذ البرنامج وتحليلها  .1

 .تطبيق البرنامج التدريبي وتصويره بالفيديو .2

ومن ثم المقارنة بـين     ،  )قياس بعدي   ( د تنفيذ البرنامج وتحليلها     تصوير جلسات إرشادية للمرشدين بع     .3

 .القياس القبلي والبعدي

حيث قام الباحث بتحويل المقياس الذي أعده بالسابق لقياس المهارات اإلرشادية لقائمة من البنود التـي                * 

ح النقاط االيجابية   تحتوي على عبارات تقريرية استخدمها المحكمين كبطاقة مالحظة، تم من خاللها توضي           

 .والسلبية لدى كل فرد من أفراد العينة، وتحويل ذلك ألرقام ليسهل التعامل معها إحصائياً

 

 -:البرنامج التدريبي لتنمية المهارات اإلرشادية لدي المرشدين النفسيين: سادساً
 

 -):األهداف : ( المحور األول للبرنامج

 :الهدف العام للبرنامج 

ات والفنيات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين في مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع            تنمية بعض المهار  

 .غزة
 

 :األهداف الخاصة للبرنامج 

 .تقديم تعريف بالبرنامج وأهدافه وأهميته .1

 .تبصير المرشدين بأهمية المهارات اإلرشادية وضرورة إتقانها .2

 المهارات الالزمة للقيام بالمقابالت الفرديـة       تدريب المرشدين على مجموعة هامة وضرورية من       .3

 .والجماعية مع المسترشدين

 :تنمية المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين وذلك في جانبين .4

 .المعلومات النظرية الهامة التي سيقدمها البرنامج حول المهارات اإلرشادية: األول
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 .لمهارات أثناء تنفيذ جلسات البرنامجالتدريبات العملية والتطبيقية لهذه ا: الثاني

 . مما يمكن االستفادة منه على مستوى أوسع وأشمل؛تقديم برنامج مقترح لتنمية هذه المهارات .5

الوقوف علي مدي فاعلية جلسات البرنامج التدريبي في تنمية المهارات اإلرشادية لدى المرشدين              .6

 .النفسيين
 

 برنامج الصحة النفسية والمجتمعية بوكالة الغـوث والبـالغ          ن في ون النفسي والمرشد: الفئة المستهدفة  

 . مرشداً ومرشدة188عددهم 

 

ن لبرنـامج   وتـابع ة من منطقة خان يـونس        ومرشد اً مرشد 11: العينة التي سيطبق عليها البرنامج     

 .الصحة النفسية والمجتمعية بوكالة الغوث

 

 . جلسة14: عدد جلسات البرنامج 

 

 .تقريباًساعة واحدة : لواحدةالمدة الزمنية للجلسة ا 
 

 . خان يونس–قاعة االجتماعات التابعة لمركز دعم التعلم بوكالة الغوث : مكان الجلسات 
 

 -):المحتوى: ( المحور الثاني للبرنامج

 

 :ستراتيجيةاإل. 1

 مجموعات العمل كاستراتيجية أساسية يتم من خاللها استخدام فنيات المناقشـة والحـوار            الباحث  م  استخد

 .والتطبيق العملي والميداني للمهارات اإلرشادية في جلسات تدريبية خالل الجلسات
 

 :الفنيات المستخدمة.2

 . مهارة اإللقاء 

 . مهارة المناقشة والحوار مع مجموعات العمل والمشاركين 

 .أسلوب النمذجة والتقليد والمحاكاة 
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 .يجابيالتدعيم اإل 

 .التوكيد الذاتي 

 .التعزيز 
 

 :لنظري للبرنامجالتصور ا.3

خطواتـه التدريبيـة إلـى النظريـة     في ستخدم الباحث برنامجاً تدريبياً يستند في إطاره النظري و كذلك        ا

 .السلوكية المعرفية و النظرية العقالنية

 :ويهدف الباحث من خالل هاتين النظريتين إلى

 .تعديل المعلومات الخطأ حول ماهية بعض المهارات والتداخل فيما بينها .1

 .إكساب المرشدين النفسيين المعلومات النظرية السليمة حول هذه المهارات اإلرشادية .2

 .إتقان المرشدين لهذه المهارات من خالل التمرين والتدريب العملي عليها. 3
 
 

 -:األدوات والوسائل المستخدمة. 4

 .Microsoft PowerPoint وعروض تقدمية L.CDجهاز كمبيوتر وكذلك جهاز  

 .علمية المطبوعة التي ستوزع على المشاركين حول المهارات اإلرشاديةالمادة ال 

 .تقديم نماذج عملية من قبل كل مجموعة في نهاية الجلسة 

 .استخدام لوحات البوستر واألقالم الخاصة التي ستناقش كل مجموعة أفكارها باستخدامها 

 .لمهارات اإلرشاديةأفالم وثائقية عن بعض جلسات اإلرشاد وكيفية تطبيقها باستخدام ا 

 .  واألقالم الخاصة لذلكWhite Boardاستخدام اللوح األبيض  

 ).كاريكاتير ( بعض اللوحات والرسومات التوضيحية  

 

 -:األفكار والمفاهيم والعمليات العقلية. 5

ق م مناقشة أهم المهارات اإلرشادية التي يجب على المرشد النفسي أن يتقنها ويكتسبها وينميهـا والطـر                ت

وكذلك تم مناقشة بعض األفكار الخطأ حـول ماهيـة          ،  واألساليب والممارسات التي من شأنها القيام بذلك      

 .بعض المهارات والتداخل فيما بينها
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 -:التصميمات التجريبية.6

 من مرشدي برنامج الصحة النفسية والمجتمعيـة فـي وكالـة             ) ومرشدة اً مرشد 11(طبق البرنامج على    

 لـدى  حيث قام الباحث بمرحلة القياس القبلي لمهارات المرشـدين           ،منطقة خان يونس  الغوث الدولية من    

 وتم تحكيمها مـن     ،ها بالفيديو ير وتم تصو  ،العينة من خالل قيامهم بجلسات إرشاد فردي حضرها الباحث        

يـق   أفراد العينة بجلسات فردية بعد تطب      ثم قام قبل المختصين في مجال اإلرشاد النفسي والصحة النفسية،         

 . وهو بمثابة قياس بعدي للمقارنة بين أدائهم قبل وبعد تطبيق البرنامج،البرنامج التدريبي

 

 :المهارات التي سيناقشها البرنامج.7 

 عليهـا   التدربالع على العديد من الكتب والمراجع التي تتحدث عن المهارات اإلرشادية وآليات             طّبعد اال 

 :ومنها

 

 The Skilled Helper - Gerard Egan  - ) 1997 –جان جيرارد إ(كتاب المرشد الماهر  

  )2003 –جون مكلود ( كتاب مقدمة في اإلرشاد  

 An Introduction To Counseling - John McLeod 
 

  )1992 –ماهر محمد عمر . د( كتاب المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي  
 

تدريبي وإبداء المالحظات والتعديالت والتوجيهات     الع المشرف والمحكمين على البرنامج ال     طّوكذلك بعد ا  

 : وهي على النحو التالي،نه من األفضل التطرق ألهم خمس مهارات إرشاديةأ، وجدت هالسديدة علي

 

 .                   مهارة طرح األسئلة .1

 .  مهارة اإلنصات .2

 .                 المواجهة .3

 .إعادة الصياغة .4

 .         عكس المشاعر .5
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 -:طرق اختيار العينة.8

قام الباحث باختيار العينة بالطريقة العشوائية مراعياً في ذلـك أن تكـون العينـة مـن منطقـة واحـدة                                

حيـث يصـعب    بدون عوائق،    وذلك إلمكانية تطبيق الدراسة والبرنامج التدريبي        ؛)منطقة خان يونس    ( 

خاصة وأن العينة سوف يـتم      طق جغرافية مختلفة،    مرشدين من منا  تطبيق جلسات البرنامج التدريبي على      

 ). القياس البعدي – البرنامج التدريبي وجلساته –قياس قبلي ( تصويرها بالفيديو لثالث مراحل 
 

 -:مراحل تطبيق البرنامج.9

 -: يمر البرنامج بأربع مراحل هي كالتالي

 ):مرحلة التحضير ( مرحلة البدء 

 والتي يتم من خاللها التعـارف بـين الباحـث والمشـاركين             ،التدريبيوتشمل الجلسات األولى للبرنامج     

 ومن ثم التحضـير للـدخول لعمـق         ،والحديث عن أهداف البرنامج وماهيته، وتوقعات المشاركين نحوه       

 .الجلسات التدريبية حول المهارات اإلرشادية

 

 -:مرحلة االنتقال 

 وماهيتها وأهميتهـا بالنسـبة      ،لمهارات اإلرشادية ويتم خاللها الحديث عن مشكلة الدراسة األساسية وهي ا        

 .للمرشدين النفسيين وضرورة إتقانها
 

 -:مرحلة العمل البناء 

وهي المرحلة التي يتم من خاللها تعديل األفكار الخطأ حول ماهية المهارات اإلرشادية وكـذلك تعـديل                  

 اإلرشادية بالصورة السـليمة      على المهارات  التدرببعض األساليب غير الصحية في ممارستها، ومن ثم         

 .وتطبيق ذلك عملياً

 

 -: مرحلة اإلنهاء

ة للبرنامج والوصـول إلـى النتـائج        التأكد من الوصول لألهداف الرئيس    وهي المرحلة األخيرة حيث يتم      

 .  وذلك باستخدام أساليب ووسائل التقييم المناسبة،المرجوة
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 : حدود البرنامج.10

 . فلسطين–في مدينة خان يونس بقطاع غزة امج طبق البرن:  الحد المكاني-

 .2007صيف عام طبق البرنامج في نهاية :   الحد الزماني-

 .عينة من المرشدين النفسيين في برنامج الصحة النفسية والمجتمعية بوكالة الغوث: الحد البشرى -

ـ         : الحد الموضوعي  - ـ    يتمحور هذا البرنامج التدريبي حول خمس مهارات إرشادية أساس ا ية تـم ذكره

 .لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في إتقان العمل اإلرشادي بالنسبة للمرشدين النفسيينسابقاً؛ 

 

 :التقويم.11

 .جلسة من الجلسات باستخدام بطاقة التقويم المرحلي للجلسات تقويم كل* 
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 )األنشطة: (المحور الثالث للبرنامج

 جلسات البرنامج

 :ولىالجلسة األ

 

  -: موضوع الجلسة 

 .تعارف بين الباحث والمرشدين المشاركين* 
 

 -: أهداف الجلسة 

 . إقامة عالقة تفاعل بين الباحث والمرشدين. 1

 .كسر الحاجز النفسي بين المشاركين وبعضهم البعض. 2

 .تعريف المشاركين بالبرنامج التدريبي وجلساته وماهيته وآليات العمل فيه. 3

 .  أهداف البرنامج المراد تطبيقهتوضيح. 4

 ). كالمشاركة وااللتزام بمواعيد الجلسات واحترام آراء اآلخرين وغيرها(االتفاق على قوانين الجلسات . 5
 

 : اإلجراءات المتبعة عند تنفيذ الجلسة

عـارف   ويترك المجال للمشاركين للت    ،رحب الباحث بالمرشدين المشاركين، ويقوم بالتعريف بنفسه      بداية  * 

 .والتعريف بأنفسهم

 الباحث بإعطاء فكرة عن ماهية البرنامج التدريبي وما يحتويه وجلسـاته وآليـات العمـل داخلـة                  قام* 

واألنشطة واألدوات التي سوف يستخدمها وأهمية تنفيذ وتطبيق هذا البرنامج والذي تكمن أهميته في تنمية               

تخدمة في المقابالت اإلرشادية ويمكن تحديد النقاط       مجموعة من أهم مهارات وفنيات اإلرشاد النفسي المس       

 :الهامة في هذه الجلسة في التالي

 . الباحث بتوضيح ماهية البرنامج وجلساته وأنشطة وأدواته وآليات العمل فيهقام* 

 .تحدث الباحث عن األهداف العامة والخاصة للدراسة بشكل عام والبرنامج التدريبي بشكل خاص* 

 .توضيح أهمية البرنامج في تنمية المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين الباحث بقام* 

 وكذلك قوانين العمل الجماعي التي تسود الجلسات        ،ناقش الباحث مع المشاركين مواعيد وعدد الجلسات      * 

 .الخاصة بالبرنامج
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 :الجلسة الثانية

 : موضوع الجلسة 

 .توقعات المشاركين    * 
 

 : أهداف الجلسة 

 .معرفة توقعات المرشدين نحو تطبيق البرنامج وطبيعته ونتائجه. 1

 .إعطاء تصور واضح حول ماهية المهارات التي سيتناولها البرنامج التدريبي. 2
 

 

 : اإلجراءات المتبعة عند تنفيذ الجلسة

 .ناقش الباحث مع المشاركين التوقعات التي يرونها من خالل تنفيذ هذا البرنامج* 

 .من خالل المجموعات لتحديد أهم المهارات اإلرشادية التي ينبغي على المرشد النفسي أن يتقنهاالعمل * 

 . الباحث بمناقشة المرشدين حول أهم المهارات اإلرشادية التي ينبغي على المرشد النفسي أن يتقنهاقام* 

طرحهـا أمـام جميـع       الباحث بمناقشة المالحظات التي تم الوصول إليها من خالل المجموعات و           قام* 

 .المشاركين
 

 :الجلسة الثالثة

 :الموضوع

 .  على مهارة طرح األسئلة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعيةالتدرب* 
 

 :األهداف

 .توضيح ماهية مهارة طرح األسئلة والفنيات التي تتضمنها هذه المهارة من الناحية النظرية. 1

 . هذه المهارة في الجلسات اإلرشادية وأسلوب استخدامهاتبصير المرشدين بأوقات استخدام. 2

 . العملي التطبيقي على تنفيذ هذه المهارة من خالل لعب األدوار بين المرشدينالتدرب. 3

 .االستفادة من نموذج فيديو يعرض حول مهارة طرح التساؤالت. 4
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 : على كيفية التعامل مع تساؤالت المسترشدالتدرب: القسم األول

ن المسترشد يحضر لمقابلة المرشد النفسي، والسيما المقابلة األولى في حالـة عامـة مـن      إث  حي 

التوتر والقلق واالضطراب السلوكي والتي تظهر عليه بشكل لفظي وغير لفظي، نحو العبارات المبعثـرة               

لـة  والمرتعشة والنظرات الحائرة، حيث يحاول المسترشد باستمرار في كل مرحلـة مـن مراحـل المقاب               

االطمئنان على حالته والمستوى الذي وصل إليه، وقد تكون تساؤالته بهدف استعجال العالج، وقد تكـون                

 لذا يجب على المرشد التـدرب علـى         ؛ الشعور باليأس وفقدان األمل في الشفاء      :استفساراته أقل أمالً نحو   

 : كيفية التعامل مع كل تساؤالت يطرحها المسترشد وذلك على النحو التالي
 

 :كيفية التعامل مع تساؤالت المسترشد التي تستهدف االطمئنان .1

 

 :أمثلة توضيحية للتدريب* 

هل تشك في مقدرتي على اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية بعد أن رسبت فيهـا ثـالث                : (( المسترشد -

 ))مرات؟

 اجتيـازك   أمـا موضـوع   . أنا ال أشك في أي شيء، وإنما أحاول أن أراك كما أنت اآلن            : (( المرشد -

 ))الختبار اللغة اإلنجليزية فهذا أمر يتوقف عليك أنت وعلى نظرتك لنفسك ومستقبلك 

--------------------------- 

 ))بما تعلل الرعشة التي تنتابني كلما أتيت إلى هنا؟ : (( المسترشد -

 ))وما الذي يجعلك ترتعش هكذا؟ هل من شيء يقلقك هنا؟ : (( المرشد -
 

 :مع تساؤالت المسترشد التي تستهدف استعجال العالجكيفية التعامل  .2

 :أمثلة توضيحية للتدريب* 

 ))هل ستطول فترة العالج؟ بعد كم مقابلة سوف أعود لحالتي السابقة؟ : (( المسترشد -

 ))علينا أن نبذل كل جهدنا نحو تحقيق الشفاء، وما التوفيق إال باهللا سبحانه وتعالى: (( المرشد -

ذا ال توجد أريكة استرخي عليها؟ أليس من األفضل أن تحدثني وأنـا فـي وضـع                 لما: (( المسترشد -

 ))االسترخاء على أريكة كما أرى في بعض األفالم؟ 

 ))هل أنت غير مسترخ اآلن على مقعدك؟ : (( المرشد -



 ) إجراءات الدراسة : (الفصل الرابع

 181

 :كيفية التعامل مع تساؤالت المسترشد حول دور المرشد في مساعدته .3

 دور  : لذا يلجأ الستيضاح بعض األمور نحـو       ؛الستطالعيوجد عادة عند المسترشد غريزة حب ا      

 وقد يلجأ لمعرفة ذلك من مسترشدين آخرين تلقوا         ،المرشد في مساعدته في تخطي مشاكله وصعوباته      

 لذا يجب على المرشد أن يتدرب على كيفيـة          ؛ها في الفترة الحالية   نالخدمة اإلرشادية أو مازالوا يتلقو    

 :ذا الخصوص وذلك على النحو التاليالتعامل مع بعض التساؤالت به
 

 :أمثلة توضيحية للتدريب* 

 ))نك متخصص في حاالت الطالق والترمل هل هناك عالقة بينهم؟ إقيل لي : (( المسترشد -

أرى أن كالً من الطالق والترمل يمثل نهاية وفناء للعالقة الزوجية سواء أكان ذلك بسبب               : (( المرشد -

 ))الطالق أو موت أحد الزوجين 

هل أنت هكذا دائماً حتى في منزلـك ومـع          . لك قدرة عجيبة على الصمت واإلنصات     : (( المسترشد -

 ))أفراد أسرتك؟ 

وفي الحقيقة أن لكل مهنة خصائصها التي يتميز بها العـاملون           . شكراً على هذه المالحظة   : (( المرشد -

عن غيره من العاملين فـي      فيها، ويعتبر الصمت واإلنصات من الخصائص التي تميز المرشد النفسي           

 )) ني منصت إليك إ تريد أن تحدثني عنه، ولكنك لم تبدأ بعد، تفضل أظن أن هناك شيئاً.. المهن األخر
 

 :كيفية التعامل مع تساؤالت المسترشد حول اتجاه اآلخرين نحوه .4

 انتظامه   فيحاول إخفاء  ،عادة ما يذهب المسترشد لتلقى الخدمات النفسية وهو محاط بالحذر الشديد          

 وذلك ألن اتجاه الناس حول هذه الخدمات غير سليم، لذلك يلجأ لالستفسار حـول           ؛في المقابالت اإلرشادية  

 لـذا   ؛ منهم  أم منبوذٌ   وهل هذا األمر مقبولً    ،اتجاه هؤالء الناس نحوه إذا علموا أنه يتلقى الخدمات النفسية         

 : اؤالت وذلك على النحو التالييجب على المرشد التدرب على كيفية التعامل مع هذه التس

 :أمثلة توضيحية للتدريب* 

 ))حد جيراني أثناء دخولي إلى هنا، يا ترى ماذا سيقول عني لبقية الجيران؟ ألقد رآني : (( المسترشد -

 ))هل هناك ما يخجل من حضورك إلى هنا؟ : (( المرشد -

 ))في هذا المركز؟ هل علم رئيسي المباشر في العمل أنني أتردد عليك : (( المسترشد -

 )) لك إذا علم أحد بترددك على هنا؟ ة مشكلةهل تتوقع حدوث أي: (( المرشد -
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 :الجلسة الرابعة

 )تابع مهارة طرح األسئلة ( 

 : الموضوع

 .  على مهارة طرح األسئلة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعيةالتدرب* 
 

 :رة التساؤلتدريب المرشد على ممارسة مها: القسم الثاني

 يقع على المرشد العبء األكبر في ممارسة مهارة التساؤل، فهي األداة الرئيسة في مجال اإلرشاد                

 لذلك يجب على المرشد النفسي التدرب على مجموعة من الفنيات الخاصة باستخدام مهارة طرح               ؛النفسي

 :لتدريبي على النحو التاليالتساؤالت والتي يمكن توضيح آليات التدرب عليها ضمن هذا البرنامج ا
 

 : على اختيار الوقت المناسب لطرح التساؤلالتدرب .1

 من صفات المرشد المؤثر والجيد اختياره للوقت المناسب لطـرح التسـاؤل، وعـدم مقاطعـة                 

بين الجمـل   ) simple pauses( المسترشد أثناء حديثه، وإنما يمكنه التدخل بسؤاله في الوقفات البسيطة 

ه بها المسترشد عندما يسترد أنفاسه بين مجموعة من العبارات، كما يجب عدم طرح التساؤل قبل                التي يتفو 

 مما يفقد هذه التساؤالت معناهـا وأهميتهـا         ؛قد يجعله يستنكرها  حيث إن ذلك    أن يستعد المسترشد لإلجابة     

 :اؤل وفيما يلي مثال تدريبي للتدخل الجيد واختيار الوقت المناسب لطرح التس.وقيمتها

 ))يتدخل بسؤاله عندما يتوقف المسترشد اللتقاط أنفاسه : (( المرشد -

 ))تشعر أن زوجتك ال تعطيك حقك كزوج؟             (( 

حقوقي كزوج محفوظة والحمد هللا، لكني أريد منها أن تهتم بـي كرجـل لـه حقـوق                  (( : المسترشد -

 وأجملها، وأن تبرز لي جمالها      وأعتقد أنه من حقي كرجل أن أرى زوجتي في أحسن صورة          . شرعية

 .وقفة قصيرة)) .............. ن لم تبرزها لي، لمن أذن سوف تبرزها؟ أ. ومحاسنها

 ))يتدخل بسؤاله أثناء الوقفة القصيرة(( : المرشد -

 ))ماذا تعني بأن تراها في أحسن صورة وأجملها             (( 

ال أريد أ أراها مرتدية المالبس اليوميـة        . من العمل أعني أن تستعد للقائي عند عودتي       (( : المسترشد -

 )) خاصاً لي التي تؤدي بها واجباتها المنزلية، أريدها أن تغيرها وأن ترتدي شيئاً
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 : على اختيار السؤال المالئمالتدرب .2

  ):Open Questions( استخدام التساؤالت المفتوحة  •

مسترشد التعبير عن نفسه ومشاعره وأفكاره،      وهي تساؤالت تتميز باستعمالها الواسع، حيث تتيح لل       

 ؛محدداً بنفسه كمية ونوعية المعلومات التي يرغب في طرحها، دون انتزاع المعلومات منه عنوة أو قصراً               

 وهذا ال يعني عدم استخدام التساؤالت المقفلة بشـكل          ،لذا يجب على المرشد استخدام التساؤالت المفتوحة      

 وفيما يلي بعض النماذج التدريبية حول استخدام        ،هي محور المقابلة اإلرشادية   مطلق لكن األسئلة المفتوحة     

 :التساؤالت المفتوحة

 :قد تكون تساؤالت مفتوحة دون نهاية مقيدة نحو

 ليتك تكلمني عن نفسك؟ -

 كيف ترى هذا المركز اإلرشادي؟ -

 ما شعورك حول الربا؟ -
 

 :حدد نحووقد تكون تساؤالت مفتوحة ذات نهايات مقيدة بموضوع م

 ليتك تكلمني عن مستواك التعليمي؟ -

 ما شعورك حول المتعاملين بالربا؟ -

 كيف يمكن مكافحة جريمة السرقة باعتبارها إحدى الجرائم الخطيرة؟ -

 

  ):Direct Questions( استخدام التساؤالت المباشرة  •

 وأنها تسترعي   وتتميز هذا األسئلة بأنها تضمن االستفسار عن معلومات جديدة لم تطرح من قبل،            

االنتباه نحو االستعالم المطروح المميز بعالمة استفهام في نهاية الجملة بطريقة مباشرة وواضحة، وعلـى               

 وفيما يلـي    ،المرشد الجيد أن يحدد إذا ما كانت إجابة المسترشد على التساؤل مناسبة ومحققة للهدف أم ال               

 :نماذج تدريبية على األسئلة المباشرة

 ني عن الحوار الذي دار بينك وبين رئيسك المباشر في العمل األسبوع الماضي؟هل لك أن تخبر -

 ماذا كان شعورك عندما طلبت منك زوجتك الطالق بسبب الخالفات المستمرة بينكما؟ -

 ما األسباب التي جعلت والدك يصر على حرمانك من المصروف الشهري الذي كنت تتقاضاه؟ -
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  ):Indirect Questions (استخدام التساؤالت غير المباشرة  •

فهي تساؤالت تتميز بعدم وجود عالمات استفهام في نهايتها، حيث تصاغ في صورة جمل توحي               

بأنها خبرية لكنها تحمل في طياتها معنى االستعالم واالستفسار عما يرغب المرشد في اسـتطالعه مـن                 

 :ة وفيما يلي نماذج تدريبية لنوعية التساؤالت غير المباشر،المسترشد
 

 . أبداً باإلنذار الذي وجهه إليك رئيسك في العمل بسبب تكرار تغيبك بال سببيخيل لي أنك غير مباٍل -

 .ال بد أن لك وجهة نظر حول تصميمك على أن تقدم زوجتك استقالتها من عملها -

 .ال بد أن هناك من أسباب تجعلك تهرب من المدرسة بصورة متكررة -
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 :الجلسة الخامسة

 )تابع مهارة طرح األسئلة ( 

 :الموضوع

 .  على مهارة طرح األسئلة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعيةالتدرب* 

 : على الكيفية السليمة في استخدام التساؤالتالتدرب .3

على المرشد النفسي أن يتدرب على كيفية طرح التساؤالت بصورة تبعث باالطمئنان والثقة فـي               

، لذا هناك عدة اعتبارات يجب التدرب عليها للوصول للكيفية السليمة لطـرح التسـاؤالت               نفس المسترشد 

 :وهي كالتالي

  ):Phrasing The Question( التدرب على صياغة التساؤل  •

 من المرشد والمسترشد، ويجب االبتعاد عـن        التساؤل بلغة مفهومة وواضحة لكلٍ    فال بد أن يكون     

ض أو التي تحتمل أكثر من معنى، كذلك على المرشد أن يطرح تسـاؤالته              الكلمات التي بها لبس أو غمو     

 :غير محرج للمسترشد وفيما يلي أمثلة توضيحية لذلكبشكل بشكل محدد وقاطع لكن 
 

 ).سؤال محدد لكنه محرج ..................( ليتك تخبرني كم دخلك الشهري؟  -

كن يمكنك أن تخبري في أي تصنيف يقع دخلك   أن ال أريد معرفة دخلك الشهري على وجه التحديد، ول          -

 ...........................- قليل الدخل – متوسط الدخل – مرتفع الدخل -ضمن التصنيفات هذه 

 ) سؤال محدد غير محرج ( 

  ):Composing The Question( التدرب على تركيب التساؤل  •

 بحيث ال يتصـف بكونـه متعـدداً فـي            في طرح سؤاله   حيث يجب على المرشد النفسي أن يكون حذراً       

 أن يجزئ السؤال المتعدد إلى عـدد        ه من اإلجابات المختلفة عنه، حيث علي       مما يستلزم عدداً   ؛استفساراته

 وفيما يلي أمثلـة     ،من األسئلة البسيطة والواضحة والتي يمكن أن يستجيب لها المسترشد ببساطة ووضوح           

 :قدة وال تحمل أكثر من محتوىتدريبية لتساؤالت بسيطة التركيب وغير مع

 ذن على الحضور إلى هنا؟إما الذي شجعك  -

 هل أنت مستعد لمواجهتهم بعد ذلك؟ -

 كيف تتصرف معهم إذا واجهك احدهم بكلمات ال تحبها وال ترضاها؟ -
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  ):Containment Of Question( التدرب على المحتوى السليم التساؤل  •

 لذا يجـب    ؛ة السليمة للتساؤل حتى يحقق الغرض الذي يحتويه       حيث على المرشد النفسي أن يراعي الكيفي      

أن يكون المرشد على دراية كاملة بالخلفية الثقافية واالجتماعية والنفسية للمسترشد وكذلك الخلفية التربوية              

 وفيما  ،والمهنية، ولهذا يجب على المرشد أن يبتعد عن طرح تساؤالت أعلى من الخلفية العامة للمسترشد              

 :ثلة تدريبية لمحتوى التساؤالتيلي أم

 )سؤال خطأ ............... ( ما هي أعراض المخاوف المرضية في رأيك؟  -

أرجو أن تزيـدني إيضـاحاً عـن        . ذكرت أنك تعاني من الخوف الشديد عندما تكون في مكان مرتفع           -

 )سؤال سليم ...................( مشاعرك بوجه عام حول األماكن المرتفعة؟
 

 : السادسةالجلسة

 

 :الموضوع

 .  على مهارة اإلنصات في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعيةالتدرب* 
 

 :األهداف

 .توضيح ماهية مهارة اإلنصات والفرق بينها وبين مهارة الصمت. 1

تبصير المرشدين بأهمية استخدام مهارة اإلنصات والفوائد التي يمكن الحصول عليها إذا طبقنا قواعـد               .2

 .نصات واإلصغاء الفعالاإل

 . العملي التطبيقي على تنفيذ هذه المهارة من خالل لعب األدوار بين المرشدينالتدرب. 3
 

 - ):Empathic Listening(  على اإلنصات العاطفي التدرب: أوالً

فاإلنصات العاطفي هي أولى مراحل اإلنصات لدى المرشد النفسي، فهو يدعم التواصل الجيد مع              

د ويعمق ثقة المسترشد بنفسه، حتى يدرك أن المرشد النفسي متفاهم معه ومع كالمه ومعلوماتـه،                المسترش

وهو استجابة كاملة لكل ما يبدر عن المسترشد، حيث يتضمن معني التعاطف الوجداني والتأكيد الـذاتي،                

وتختلـف اسـتجابة    واالرتياح النفسي، السيما إذا كان المسترشد يشكو من أزمات انفعالية تتعلق بذاتـه،              

 -:المرشد باإلنصات العاطفي تبعاً للحاالت التي يمر بها المسترشد على النحو التالي
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 :المسترشد في حالة الغضب واإلنكار .1

 :كيفية اإلنصات العاطفي في هذه الحالة/ تدريب

نـي  نإ!!... نني غير كفء في عملـي؟     إمن قال عني    ...  لهذا الحد المشين      أنا لست سيئاً   :المسترشد -

 ..أفضل من غير بكثير

 ...بعد اإلنصات العاطفي لحديث المسترشد: المرشد -

ليس من حق أحد أن يحكم عليك بأنك سيء أو جيد، فالكفاءة في العمل في العمـل تحـددها                                

عوامل كثيرة منها الجودة في اإلنتاج والتعاون مع الزمالء وغيرها، ومن غير المعقول أن نـرى أنفسـنا                  

 . من غيرنا قبل أن نتعرف على حسناتنا وندعمها ونرى سيئاتنا فنتالفاهاأفضل

 :المسترشد في حالة يأس .2

 :كيفية اإلنصات العاطفي في هذه الحالة/ تدريب

 .أخشى أال يقبل اهللا توبتي.  لقد ارتكبت كثيراً من الذنوب، ونويت أن أتوب:المسترشد

 ...بعد اإلنصات العاطفي لحديث المسترشد: المرشد -

א ): ((53(يقول اهللا تعالى في سورة الزمر                    מ א א

מ א א א א  )).א
 

 : االستعطافالمسترشد في حالة استجداء .3

 :كيفية اإلنصات العاطفي في هذه الحالة/ تدريب

نني ال أصد وال أرد، ما فعلت شيئاً مفيـداً          إ أنا أعرف نفسي، أنا قليل الحيلة، يقول عني الناس           :المسترشد

 .في حياتي قط

 ...بعد اإلنصات العاطفي لحديث المسترشد: المرشد -

ما يجعلنا نرى أنفسنا على حقيقتها حيـث يقـول اهللا            ) 286(  سورة البقرة    ةاتملعل قول اهللا تعالى في خ     

א: ((تعالي א א

אא א

א מ א א  )).א
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  ):Active Listening(  على اإلنصات النشط التدرب: ثانياً

وهو المرحلة الثانية من اإلنصات والتي تتبع مرحلة اإلنصات العاطفي، حيث تتميز بكونها استجابة تلقائية               

متضمنة التغذية الراجعة الفورية لسلوك المسترشد اللفظي وغير اللفظي كرد فعل طبيعي لكل مـا يقولـه                 

لرد على استجابته بوضوح ودون تـردد       ويفعله خالل المقابلة، حيث يبدي المرشد فهمه لحالة المسترشد وا         

 :ن يتم خاللهما استخدام أسلوب اإلنصات النشط كالتالي حالتاوهناك
 

 :في حالة تنشيط المسترشد على الكالم .1

 :كيفية استخدام اإلنصات النشط في هذه الحالة/ تدريب

 .ه ليأن أتابع كالمك باهتمام تفضل استمر فيما تريد أن تقول... جيد.. .حسناً: المرشد -

 .ال تتردد في أن تخبرني بكل ما تريد... بال شك أنا أفهم ما تقوله جيداً : المرشد -
 

 :في حالة تنشيط المسترشد للتعبير عن مشاعره .2

 :كيفية استخدام اإلنصات النشط في هذه الحالة/ تدريب

 كيف كان شعورك عندما حدث لك ذلك في أول مرة؟: المرشد -

  وضعت لك زوجتك بنتاً؟ ماذا كان شعورك عندما:المرشد -
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 :الجلسة السابعة

 )تابع مهارة اإلنصات ( 

 :الموضوع

 .  على مهارة اإلنصات في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعيةالتدرب* 
 

 : على اإلنصات إلى النقاط الهامة حول الذاتالتدرب: ثالثاً

اً بأنها تفيده وأنها تسهم في تطورها، لكنه قد         فقد يدلي المسترشد بمعلومات كثيرة حول حالته معتقد       

 لذا يجب على المرشد النفسي أن يساعده على االسترسال دون انقطـاع  ؛يخفي كثيراً من المعلومات الهامة  

 منها، وكذلك يجب عليه أن يكون واعياً لبعض النقاط الهامة التي قد يخفيها المسترشـد                اًودون أن يخفي أي   

علق بالحديث عن   تفعاالته ونبرات صوته وتعبيراته اللفظية وغير اللفظية خاصة فيما ي         أثناء حديثه وكذلك ان   

 .الذات
 

 :كيفية اإلنصات إلى النقاط الهامة حول الذات/ تدريب

نني أشعر بأنه راٍض علي كلما فعلت       إكنت عادة أسارع ألداء فريضة الصالة أمام والدي،         : المسترشد -

 .ساس، بل وفي بعض األحيان كنت أؤديها بال وضوءذلك، فقد كنت أؤدي حركات دون إح

 ، هل كان يسأل عن ذلك؟كن لم تؤد فريضة الصالة أمام والدإ :المرشد -

 بـأنني أديتهـا   ه نعم كان يسألني عنها كلما حضر إلى المنزل من العمل، وكنت أكذب علي      :المسترشد -

 . فيسارع إلى ضربي بشدة؛لكن والدتي كانت تخبره بالحقيقة

ضوء، فهي إرضاء لوالدك فقـط،       أرى أنك تؤدي حركات الصالة دون إحساس بها، وبال و          :المرشد -

 لتكف بها األذى عن     ؛ها، ومن ثم أصبحت الصالة مجرد عادة تمارس       وخوف من عقابه لك إذا لم تؤد      

 .نفسك ولتكسب بها رضا والدك

 

 : على اإلنصات إلى النقاط المتكررة في حديث المسترشدالتدرب: رابعاً

نه يلف ويدور حولـه،     إ ف ،ندما يشعر المسترشد بأن هناك شيئاً هاماً في حياته يريد أن يخبر عنه المرشد             ع

دون أن يدلي بالمعلومات التي تمس هذا الموضوع لكن من بعيد، ثم يعيد ويكرر هذا المعلومات كل مـرة                   
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 ينتقل إلى نقطـة أخـرى   هكتري لذا يجب على المرشد أن يكون متيقظاً لذلك وال ؛بطرق وبعبارات مختلفة  

 .دون استيضاح واٍف لهذه المعلومات الهامة

 :كيفية اإلنصات إلى النقاط المتكررة في حديث المسترشد/ تدريب

) الغفـران  ( لقد استمعت أمس إلى قارئ يتلو ما تيسر من سورة الزمر، فوجدت أن كلمة  : المسترشد -

 .لها تصريفات لغوية مختلفة

 .ن اهللا غفور رحيمإ........ نعم: المرشد -

منذ يومين كنت أتصفح المعجم المفهرس أللفـاظ القـرآن الكـريم، فوجـدت أن كلمـة                          : المسترشد -

 .بتصريفاتها المختلفة ذكرت وتكررت في أكثر من مائتي آية قرآنية كريمة) الغفران ( 

 .أرى أنك تريد أن تتأكد من شيء ما ينتابك شك فيه: المرشد -

 . أذنب شخص ما، وارتكب كثيراً من المعاصي، هل سيغفر اهللا له ذنوبه كلهاإذا: المسترشد -

ماذا كان شعورك عندما قرأت اآليات الكريمات الكثيرة، والتي تحمل معاني الصفح والغفران             : المرشد -

 والتوبة؟

 .كنت أبكي عندما أتلوها، ولكني أخشى أن تكون ذنوبي كثيرة وأال يغفرها اهللا لي: المسترشد -

 .أشعر أنك عزمت على التوبة ولكنك تريد من يساعدك: مرشدال -

 

 :الجلسة الثامنة

 )تابع مهارة اإلنصات ( 

 :الموضوع

 .  على مهارة اإلنصات في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعيةالتدرب* 
 

 : على اإلنصات بإيجابية لفظيةالتدرب: خامساً

نـه  أ يوحي للمسترشد بأن المرشد يشرد بذهنه، و       ن الصمت المطبق المصاحب لإلنصات التام قد      إ

غير منصت له أو أنه غير مباٍل بما يقول وغير مهتم بحديثه، لذا يجب على المرشد أن يستخدم اإلنصات                   

  والتي تعبر عن اإلنصات ، والذي يتمثل في استخدام بعض التلميحات واإلشارات الصوتية،بإيجابية لفظية
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أو باستخدام بعض الكلمـات  )  أوه – هاه – آه   – هـا   –هوووم  : ( رشد ومنها الجيد من قبل المرشد للمست    

 والتي تؤكد استمرارية انتباه المرشد وتواصله مع المسترشـد          ،البسيطة والقصيرة أو العبارات المختصرة    

 ). أرى ما تقصده – أنا أفهم ما تقول – أن أحس بك – مدهش –ممتاز : ( ومنها
 

 :صايا العشر في مهارة اإلنصاتكيفية تطبيق الو/ تدريب

 :توقف عن الكالم .1

 .فأنت ال تستطيع االستماع و أنت تتحدث -
 

 :حاول أن تريح المسترشد .2

 .أعطه الفرصة أن يتكلم هو -

 .شجعه أن يعبر عن نفسه -
 

 :أظهر له أنك تود االستماع إليه .3

 .جعل شكلك وتعبيرات وجهك وتصرفاتك توحي بأنك مهتم باالستماعا -

 .قك أثناء استماعك لهال تقرأ أورا -
 

 :ال تشوش على عملية االستماع .4

 .ال تفر أوراقك، وال تنقر بأصابعك -

 .هل يكون أهدأ لو أغلقت الباب -
 

 :ضع نفسك مكانه .5

 . تتكلم حتى تأخذ اإلحساس وتتعاطف مع رأيهكتصور أن -

 .يساعدك هذا على النظر لألمور من أكثر من زاوية -
 

 :كن صبوراً .6

 .ياًأعط المتحدث وقتاً كاف -

 .ال تقاطعه -

 .ال تهم بتركه أو تتجه للباب وهو يتحدث إليك -
 



 ) إجراءات الدراسة : (الفصل الرابع

 192

 :حتفظ بهدوئكا .7

 .فالرجل الغاضب يتصيد المعاني الخطأ والسيئة من كلمات المتحدث -
 

 :تقبل المناقشة واالنتقادات بسهولة .8

 .فهذا األسلوب يضعه في الجانب الدفاعي وليس الهجومي -

 .هالحظ أن ذلك قد يؤدي إلى هدوئه أو تورط -

 . ففي الجدال خسارة للطرفين؛ال تجادل -

 :سألا .9

 .ويؤدي إلى الحصول على معلومات أكثر. فهذا يشجعه، ويظهر أنك مستمع جيد -
 

 :توقف عن الكالم .10

هي األولى واألخيرة، فكل الوصايا تعتمد عليها كلياً، فلديك أذنان ولسان واحد فقـط               -

 .فاستمع أكثر مما تتحدث
 

 :ات بإيجابية غير لفظية على اإلنصالتدرب: سادساً

ر المسترشد بأنه لم يشـرد      ِعشّحتى ي لمرشد النفسي أن يستخدم اإلنصات بإيجابية غير لفظية         لحيث يمكن   

 :الذهن ولم يسرح، ويتمثل اإلنصات بإيجابية غير لفظية في

االتصال البصري المركز بين المرشد والمسترشد، حيث يركز المرشد بصرة على المسترشد أثناء              

 فيشعر المسترشد بعـدم االهتمـام وال طويلـة          ةديثه معه، ولذلك لفترة معقولة فال تكون قصير       ح

 .فيشعر المسترشد بحملقة المرشد فيه

االبتسامة الدافئة الطبيعية التي يجب أال تكون مصطنعة وال مرسومة على شفتي المرشد، وذلـك                

 .بها عن مدى اهتمامه به وإنصاته له يلفترة تكفي ليعبر المرشد عن مشاعره تجاه المسترشد ويدل

حركات أعضاء الجسم من قبل المرشد فهي دليل ملموس على اهتمام المرشد بالمسترشد وإنصاته               

له، وذلك مثل إيماءة الرأس باإليجاب أو النفي، أو إشارة اليد باالستفسار أو االسـتمرار أو ميـل                  

 .الجسم تجاه المسترشد
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 :يجابية غير لفظية بإكيفية تطبيق اإلنصات/ تدريب

لفظي غير الفعال من قبل     لوالسلوك غير ا  /  يوضح السلوك غير اللفظي الفعال        )4(  رقم   فيما يلي جدول  

 :المرشد

  )4( جدول رقم 

 السلوك غير الفعال للمرشد السلوك الفعال للمرشد وسيلة االتصال غير اللفظي

 . أو قريباً أكثر من الالزمبعيداً .تقريباًمسافة فاصلة بطول الذراع  .المسافة .1

 . عن المسترشد، مشدوديبتعد . نحو المسترشديقترب .الحركة .2

 .ينحني للوراء .ينحني ببساطة نحو المسترشد .وضع الجسم .3

 .غائبة ).عادية ( منتظمة  .نظرة العينين .4

 االستمرار فيما يقوم به قبل االستجابة .االستجابة للمسترشد في وقت كاٍف .الوقت .5

 .مدهم لألمام بينه وبين المسترشد غير ممدودة .ساقان والقدمانال .6

 .يستخدم كحاجز .يقرب األشخاص من بعضهم .األثاث .7

غير معبر،وال يناسب مشاعر اآلخرين متماٍش مع مشاعر اآلخرين،مبتسم .تعبير الوجه .8

 .ال تدل على االنتباه للكالم .توضح الكلمات، رقيقة .اإلشارات .9

 ).منفرة ( واضحة، مباعدة  .وجدال ت .اللزمات .10

 .مرتفع جداً، أو منخفض جداً .مسموع بوضوح .حجم الصوت .11

 .بطيء جداً، أو متردد .متوسط .معدل الصوت .12

 .ال مبالي، كسول أو متسرع ومندفع .يقظ، منتبه خالل المحادثة الطويلة .مستوى الطاقة .13
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 :الجلسة التاسعة

 

 :الموضوع

 . إعادة الصياغة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية على مهارة التدرب* 
 

 :األهداف

 .توضيح ماهية مهارة إعادة الصياغة وكيفية استخدامها في المقابالت اإلرشادية. 1

 .توضيح الفرق بين مهارة إعادة الصياغة ومهارة التلخيص. 2

 .امها في المقابالت اإلرشاديةتبصير المرشدين بأهمية استخدام مهارة إعادة الصياغة واستخد.2

 . العملي التطبيقي على تنفيذ هذه المهارة من خالل لعب األدوار بين المرشدينالتدرب. 3
 

تتميز مهارة إعادة الصياغة بتكرار المضمون األساسي للتواصل بين المرشد والمسترشد، متضمنة        

ام هذه المهارة ولكن من أهمها وأفضلها       المعنى الكلي لعبارات المسترشد، ويوجد عدة طرق مختلفة الستخد        

هو إعادة عبارات المسترشد كما هي وترديد كلماتها دون أي تغيير فيها، مما يجعلها مثل الصـدى الـذي            

يعكس ما يقوله واختيار ما يصلح منه فيدعمه وما ال يصلح فيتحاشاه، ويفضل استخدام هذه المهـارة فـي     

 .المسترشدالمراحل األولى للتواصل بين المرشد و
 

 : على إعادة عبارات المسترشد دون تغييرالتدرب: أوالً

وتعتبر هذه الطريقة األساس األول في استخدام فنية إعادة العبارات التي بواستطها يمكن للمرشـد               

وكأنه صدى واضـح لمـا      النفسي أن يساعد المسترشد في أن يسمع حديثة كما هو بدون أدنى تغير فيه،               

لسان المرشد من خالل تكراره لعباراته وترديده لكلماته، ومن ثم يمكن للمسترشـد أن   على   يقوله، منعكس 

يعيد حساباته مع نفسه وأن يراها برؤية أكثر عمقاً، فيعدل ويبدل من أفكاره، ويختار وينقي مـن كلماتـه                   

 .  يشعر بأنها يمكن أن يعبر بها عن مشاعره بصدق وأمانهالتي
 

 :ادة عبارات المسترشد دون تغيير على إعالتدربكيفية / تدريب

 .أنا شعرت بخيبة أمل عندما حصلت على مجموع قليل في الثانوية العامة: المسترشد -
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 ))...أنا شعرت بخيبة أمل عندما حصلت على مجموع قليل في الثانوية العامة((ً تحدثت سابقا: المرشد -

 .أنا يئست من حياتي كلها: المسترشد -

 ))....أنا يئست من حياتي كلها ((: تحدثت سابقا : المرشد -
 

 : على إعادة عبارات المسترشد مع تغيير ضمير المتكلمالتدرب: ثانياً

نها تلفت نظر المسترشد  إ من الطريقة السابقة، حيث      اًحيث يرى البعض أن هذه الطريقة أكثر تأثير       

ا ينشـط أفكـاره ويـدعم        مم ؛ أن يتحمل مسؤوليته كامالً    هأن الكالم المعاد هذا هو كالمه هو، ويجب علي        

ستراتيجية اإلرشادية، حيـث يـردد المرشـد كلمـات          في المشاركة الفاعلة في تنفيذ اإل     خطواته بإيجابية   

 .المسترشد نفسها مع تغيير ضمير المتكلم
 

 : على إعادة عبارات المسترشد مع تغيير ضمير المتكلمالتدربكيفية / تدريب

 .لت على مجموع قليل في الثانوية العامةبخيبة أمل عندما حص أنا شعرت: المسترشد -

 .بخيبة أمل عندما حصلت على مجموع قليل في الثانوية العامة أنت شعرت: المرشد -

 .أنا يئست من حياتي كلها: المسترشد -

 .أنت يئست من حياتك كلها: المرشد -

 

 :الجلسة العاشرة

 )تابع مهارة إعادة الصياغة ( 

 :الموضوع

 .  الصياغة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية على مهارة إعادةالتدرب* 

 

 : على إعادة األجزاء الهامة من عبارات المسترشدالتدرب: ثالثاً

فقد يرى المرشد النفسي أنه ال ضرورة إلعادة عبارات المسترشد كلها كما هـي، وال ضـرورة                 

صل الجيـد بينهمـا، وتصـل المقابلـة         إلعادتها مع تغيير ضمير المتكلم فيها، والسيما بعد أن يدعم التوا          

اإلرشادية إلى نهاية مرحلة البناء فيها، ومن ثم على المرشد أن يركز على أهم مـا تتضـمنه عبـارات                    
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 ليستخدمه في تعديل سلوكه نحـو األفضـل وتنميـة           ؛المسترشد، مؤكداً على ما يريد أن يلفت نظره إليه        

 .شخصيته

 : الهامة من عبارات المسترشد على إعادة األجزاءالتدربكيفية / تدريب

لقد استدعت زوجتي والدها ووالدتها بسبب الشجار الذي حدث بيننا، وعندما طلبت الطالق             : المسترشد -

 .في حضورهما، نهرها والداها، ورفضا طلبها للطالق، وأصرا على الصلح بيننا

 . رفض والديها طلبها للطالق، وأصرا على الصلح بينكما:المرشد -
 
 

  ):Paraphrase( الصياغة البديلة /  على إعادة مضمون حديث المسترشدالتدرب: رابعاً

ويقصد بها إعادة صياغة الكلمات واألفكار األساسية للمسترشد، وهو يشـمل االنتبـاه االنتقـائي               

الموجه نحو الجانب المعرفي من رسالة المسترشد مع ترجمة األفكار األساسية فيها في كلمة من عنـدك،                 

 ، إلى مزيد من المناقشة والفهم بالنسبة للمسترشد، وهذا يخبر المسترشد بأنك قد فهمت رسـالته               فهي تقود 

 .ويساعده على المضي ضمن األفكار األساسية بشكل أعمق
 

 :الصياغة البديلة/  على إعادة مضمون حديث المسترشدالتدربكيفية / تدريب

لتي لدي، أن أجلس في المنـزل أو أنـام فـي            أنا أعرف أنه لن يفيد حالة اإلكتئاب هذه ا        : المسترشد -

 .السرير طوال اليوم

 أن على وعي بأنك بحاجة إلى أن تخرج من عزلتك وتبتعد عن البقاء في السرير حتى تقلـل                 :المرشد -

 .من حالة اإلكتئاب عندك

نني إ من الصعب علي أن أستمر في الجمع بين العمل والدراسة واالهتمام بشئون أسرتي،               :المسترشد -

 .قول لنفسي دائماً أني سأنهار في يوم من األيامأ

 كما لو أنك تمر بصعوبة في الموازنة بين التزاماتك، حيث تزداد هذه االلتزامات بالنسبة               و يبد :المرشد -

 .للوقت المتاح لك حالياً
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 :ةالجلسة الحادية عشر
 

 :الموضوع

 .  والجماعية على مهارة المواجهة في المقابالت اإلرشادية الفرديةالتدرب* 
 

 :أهداف الجلسة

 .توضيح ماهية مهارة المواجهة وكيفية استخدامها في المقابالت اإلرشادية. 1

 .تبصير المرشدين بأهمية استخدام مهارة المواجهة وأوقات استخدامها في المقابالت اإلرشادية.2

 .ين المرشدين العملي التطبيقي على تنفيذ هذه المهارة من خالل لعب األدوار بالتدرب. 3
 

تعتبر مهارة المواجهة دعوة صريحة من المرشد للمسترشد حتى يفحص ويختبر سلوكه وعواقبـه              

بعناية أكثر، فالمرشد النفسي يمكن أن يكون نموذجاً جيداً في تجسيد أهمية المواجهة وضرورتها إذا طبقها                

ح لمهارة المواجهة يوظف جلـب      واالستخدام الصحي . على نفسه أوالً في رؤية المسترشد وعلى مسمع منه        

نـه ال  إمـا أن يتجنبهـا أو    المعلومات ملتبسة بالنسبة لـه، فإ    الوعي للمسترشد بطريقة مقبولة، وقد تكون     

وفيما يلي تدريب على كيفية التعامل باستخدام مهارة المواجهة مـع كـل حالـة مـن حـاالت                  . يالحظها

 :المسترشد
 

 :ه غير مالئم ويعتقد بأن سبب مشاكله هي عوامل خارجيةعندما ال يعي المسترشد بأن سلوك: أوالً

 

 :كيفية التعامل مع هذه الحالة/ التدرب

تقول أنك سرقت هذا المبلغ ألنك محتاج إليه، بينما تتهم األغنياء بالسرقة وتلومهم على مـا                : المرشد -

 .وصلوا إليه من مستوى مادي كبير

نت السبب في إغرائك، وال تلوم نفسك على عدم مقاومـة            ألنها كا  ؛ تلوم الفتاة التي اغتصبتها    :المرشد -

 .إغرائها
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 :عندما ال يسمح المسترشد لنفسه باإلدراك الحقيقي لعواقب سلوكه: ثانياً

 

 :كيفية التعامل مع هذه الحالة/ التدرب

لرجل  ألنك رجل، بينما ال يفرق اإلسالم بين ا        ؛نه ال لوم عليك عندما زنيت بتلك المرأة       أترى  : المرشد -

 .والمرأة في إقامة الحد على كل منهما
 

 :ستبصار المسترشد الداخلي وفعله الواقعيامواجهة التناقضات بين : ثالثاً

 

 :كيفية التعامل مع هذه الحالة/ التدرب

أشعر أنني صادق في عواطفي نحو زوجتي لما أكنه لها من حب واحترام، بينما أسـيء                : المسترشد -

 .معاملتها كل يوم

 .ذن معاملتك السيئة لها كل يومإبم تفسر ... أرى أنك تشعر باالحترام تجاه زوجتك: المرشد -
 

 .مواجهة الشعور الحقيقي الذي يحاول إخفاءه المسترشد: رابعاً

 

 :كيفية التعامل مع هذه الحالة/ التدرب

 .أرى أنك تحاول التهرب من اإلجابة على سؤالي هذا: المرشد -

 .خفي أمراً ما ال تريد أن تخبرني عنه أظن أنك تحاول أن ت:المرشد -
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 :ةالجلسة الثانية عشر
 

 )تابع مهارة المواجهة ( 

 :الموضوع

 .  على مهارة المواجهة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعيةالتدرب* 
 

 :مواجهة التناقضات بين أقوال وأفعال المسترشد: خامساً

 

 :الةكيفية التعامل مع هذه الح/ التدرب

 .ذكرت أنك ضاعفت جهدك في الدراسة، بينما تدل درجاتك على رسوبك هذا العام: المرشد -

 سـالمتك  إلـى  تغيبت عن العمل كثيراً بسبب حالتك الصحية، بينما تشير التقارير الطبيـة       :المرشـد  -

 .وخلوك من األمراض
 

 :تتضمن التركيز على قدرات المسترشد البنائية/ مواجهة القوة : سادساً
 

 :كيفية التعامل مع هذه الحالة/ التدرب

أرى أنك تشك في نجاحك في الثانوية العامة هذا العام، بالرغم من تفوقك المسـتمر والـدائم                 : المرشد -

 .عبر السنوات الدراسية الماضية

 . أرى أنك تخشى اإلنجاب بالرغم من تأكيد الفحص الطبي بعدم وجود موانع لذلك بإذن اهللا:المرشد -
 

 :تشجيع المسترشد على التصرف باستقاللية وبأسلوب بنائي إيجابي: سابعاً

 

 :كيفية التعامل مع هذه الحالة/ التدرب

أظن أنه إذا بحثت عن عمل أضافي يمكنك أن تساعد أسرتك على مواجهة متطلبات المعيشة               : المرشد -

 .المرتفعة التي تشكو منها

ؤهالتك وقدراتك وإمكاناتك، فال تكتفي بالتقدم      من األفضل أن تطرق كل باب تجده مناسباً لم        : المرشد -

 .إلى جهة واحده فقط، وسوف يختار اهللا سبحانه وتعالى لك األفضل
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 :ةالجلسة الثالثة عشر

 

 :موضوع الجلسة

 .  على مهارة عكس المشاعر في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعيةالتدرب* 
 

 :أهداف الجلسة

 .لمشاعر وكيفية استخدامها في المقابالت اإلرشاديةتوضيح ماهية مهارة عكس ا. 1

 .تبصير المرشدين بأهمية استخدام مهارة عكس المشاعر وأوقات استخدامها في المقابالت اإلرشادية.2

 . العملي التطبيقي على تنفيذ هذه المهارة من خالل لعب األدوار بين المرشدينالتدرب. 3
 

ة صادقة يعكس بها المرشد مشاعر المسترشد وأحاسيسـه،         تعتبر مهارة عكس المشاعر بمثابة مرآ     

ويعكس بها تعبيراته وانفعاالته، وكأن المسترشد يرى نفسه في مرآة عاكسة لما يتضمنه تواصله اللفظـي                

 إحساسه بمشاعره الداخلية    ىوغير اللفظي مع المرشد النفسي، فهي تعكس مدى فهم المرشد للمسترشد ومد           

 . التي يحاول إخفاءها
 

  ):Over Obvious Level( استخدام مهارة عكس المشاعر على المستوى السطحي الظاهري : أوالً

حيث يعبر المسترشد في هذا المستوى عن مشاعره بصراحة واضحة وبطريقة علنية ومفتوحة بال              

 .غموض أو لبس
 

 :كيفية التعامل مع هذه الحالة/ التدرب

م يؤخرون ترقيتي في الوظيفة، أن أتحدى أياً منهم إن كـان            أنا ال أرى سبباً واحداً يجعله     : المسترشد -

 .يجرؤ على مواجهتي بسبب معقول

 . أنت تشعر بالغضب الشديد بسبب تأخر ترقيتك في الوظيفة:المرشد -

 بقيت أتوقع من أمي أن تظهر لي أدنى اهتمام، فباألمس كان عيد ميالدي لكنها لم تتـذكره          :المسترشد -

 .بي قطقط، أشعر أنها لم تهتم 

 . أنت تشعر باأللم لعدم اهتمام والدتك بك:المرشد -
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  ):Hidden Deep Level( استخدام مهارة عكس المشاعر على المستوى العميق المختبئ : ثانياً

ن المرشد ال يعبر عن مشاعره وأحاسيسه بصراحة، وال يفصح عنهـا            أحيث يتميز هذا المستوى ب    

ن أن يمسها، وعلى المرشد أن يعكس هذه المشاعر واألحاسـيس           بوضوح، لكنه يحاور بعباراته حولها دو     

 .المختبئة وذلك بحس مرهف وفهم عميق وتقبل هذه المشاعر دون إدانة
 

 

 :كيفية التعامل مع هذه الحالة/ التدرب

 أتحمل المسئولية كاملة تجاه أسرتي بعد وفاة والدي، ولوال أنني األكبر سـناً لكـان                إنني: المسترشد -

 .ن يتحمل المسئولية اآلن هو ميغير

أنت تشعر بضخامة المسؤولية على كاهلك، لذلك تتمنى أنك لم تكن األكبر حتى يتحمل هـذه                : المرشد -

 .المسؤولية أحد غيرك

 لقد مضى على ترددي عليك في مكتبك عدة أسابيع، وحتى اآلن ال أدري أين مكاني، وال                 :المسترشد -

 .ع أن أتلمس طريقييأستط

 .ظن بأنك لم تشعر بأي تحسن في حالتك، ولم تلحظ أي تطور فيها أنت ت:المرشد -
 

 

 :الجلسة الرابعة عشر

 :موضوع الجلسة

 .تقييم عام لجلسات البرنامج بالكامل* 
 

 :أهداف الجلسة

 .تقييم الجلسات اإلرشادية السابقة والوقوف على نقاط الضعف ونقاط القوة في البرنامج. 1

 .ن من خالل التدريبات التي استخدمت خالل الجلسات السابقةوليها المشاركمعرفة النتائج التي توصل إ.2

 . العملي التطبيقي على تنفيذ جميع المهارات اإلرشادية التي تم تطبيقها في الجلسات السابقةالتدرب. 3

 . عليها ودرجات التقدم فيهاالتدربالوقوف على كيفية تطبيق المشاركين لمهارات اإلرشاد التي تم . 4
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 :اإلجراءات المتبعة عند تنفيذ الجلسة

 الباحث بمراجعة ما تم الحديث عنه بالجلسات السابقة في عرض ملخص سريع لجميـع المهـارات                 قام* 

 .التي تم طرحها وآليات استخدامها في المقابالت اإلرشادية

بالشـكل السـليم    تحدث الباحث للمرشدين عن أهمية التأكد من تطبيق جميع المشاركين لهذه المهارات             * 

  ). L.CD(على جهاز الكمبيوتر  ) PowerPoint( باستخدام عرض شرائح 

 .يتم عرض نموذج فيديو لجلسة إرشادية كاملة يتم فيها تطبيق كافة المهارات اإلرشادية المذكورة* 

 مجموعات يتم من خاللها مناقشة هـذه المهـارات وإبـداء المالحظـات            تم تقسيم المرشدين إلى ثالث    * 

 .واآلراء التي يراها المشاركون خالل جميع الجلسات السابقة في البرنامج

 الباحث بأداء جلسة فردية أمام المرشدين باالستعانة بأحد المشاركين يستخدم خاللها جميع المهارات              قام* 

حظـة  ن بمال و المشارك ثم قام  و ،اإلرشادية التي تم طرحها خالل جلسات البرنامج السابقة بالصورة السليمة         

 .ذلك بعناية والتعليق والمناقشة بعد انتهاء الجلسة اإلرشادية التي يقوم بها الباحث

 .تم تنفيذ هذه المهارات من قبل مرشدين من كل مجموعة ومناقشة أدائهم بعد االنتهاء منها* 

 

 : خطوات الدراسة: اًسابع
 

 :من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإجراء الخطوات التالية

 .اإلطالع على اإلطار النظري واألدب التربوي و الدراسات السابقة و المقاييس المتعلقة بهذه الدراسة .1

 .البدء بكتابة الفصل األول بما يتضمنه من مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها .2

كتابة إطار نظري مكون من مبحثين، شمل المبحث األول اإلرشاد النفسي، وشـمل المبحـث الثـاني         .3

 .مرشد النفسي والمهارات اإلرشادية التي ستتناولها هذه الدراسةال

 . تحديد الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة واالستفادة منها وكتابتها .4

إعداد البرنامج التدريبي الخاص بتنمية المهارات اإلرشادية التي ستتناولها الدراسة وتحديـد جلسـاته               .5

 .وأهدافها وخطوات إجرائها

 .حديد مجتمع الدراسة وأفراد العينة الفعلية للدراسةت .6
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 .عداد الخطة العامة للدراسة وتقديمها للمشرفإ .7

 . لتسهيل مهمة الباحث في تطبيق الدراسة؛الحصول على كتاب رسمي من الجامعة .8

الحصول على موافقة من إدارة برنامج الصحة النفسية والمجتمعية على تطبيق الدراسـة والتصـوير                .9

 .يوبالفيد

 . لتصويرهم بالفيديو،الحصول على موافقة من المرشدين النفسيين الذي طبقت عليهم الدراسة .10

 ،الحصول على موافقة من أولياء أمور الطالب أو المسترشدين الذين نفذت معهم الجلسات اإلرشادية              .11

 .وتم تصويرهم بالفيديو

 .البدء بمرحلة القياس القبلي وتصوير الفيديو للجلسات القبلية .12

 .التحليل اإلحصائي لنتائج تحكيم المحكمين لجلسات التصوير القبلي .13

 .تطبيق وتنفيذ جلسات البرنامج التدريبي على أفراد العينة .14

 .البعديةالبدء بمرحلة القياس البعدي وتصوير الفيديو للجلسات  .15

 .التحليل اإلحصائي لنتائج تحكيم المحكمين لجلسات التصوير البعدي .16

تائج التي توصلت إليها الدراسة وعلى ضـوء ذلـك تقـديم بعـض التوصـيات                تفسير ومناقشة الن   .17

 .والمقترحات

 . لتسهيل التعرف على محتواها؛تلخيص الدراسة في عدة صفحات .18

 . ليتم االستفادة منها على نطاق واسع؛ترجمة التلخيص إلى اللغة اإلنجليزية .19

 

 :األساليب اإلحصائية:اًثامن
 

 .ات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيينالنسب المئوية لمستوى المهار .1

 .(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي  .2

 .لمعرفة الفروق بين القياس القبلي والبعدي)) T. Test" ((ت " اختبار  .3
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 "ج وتفسيرها ومناقشتها عرض النتائ" 

 
 :مقدمة

استهدفت الدراسة الحالية التعرف على مدى وجود المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسـيين             

ن في مجال علم النفس واإلرشـاد       وبمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة، وذلك كما يحددها المختص         

 ومن ثم تحكـيم     ، أفراد العينة وتصويرها بالفيديو    النفسي من خالل تحكيمهم لجلسات اإلرشاد التي قام بها        

 المقتـرح   التدريبيهذه الجلسات المصورة، كذلك استهدفت هذه الدراسة معرفة أثر ومدى فعالية البرنامج             

 وعالقة ذلك ببعض المتغيرات كـالجنس والتخصـص         لتنمية المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين     

 حيث قام الباحث بتصوير الجلسات التي قام بها المرشدون بالفيديو قبـل             سنوات الخبرة وجامعة التخرج،   

تنفيذ البرنامج، والذي كان بمثابة قياس قبلي للمهارات اإلرشادية، ومن ثم تطبيق البرنامج، ثـم تصـوير                 

جلسات إرشادية لنفس أفراد العينة بالفيديو، وهو بمثابة قياس بعدي، حيث قام المحكمـون بتحكـيم هـذه                  

لسات القبلية والبعدية، وأبدوا مالحظاتهم بما فيها من إيجابيات وأخطاء في أداء المرشـدين للجلسـات                الج

وتطبيقهم للمهارات اإلرشادية، والتي تم تحويلها ألرقام، تم تحليلها إحصائياً وتفريغهـا، ولكـي يـتمكن                

 :التوزيع الطبيعي كما يليقام باختبار البيانات باستخدام اختبار ) ت ( الباحث من استخدام اختبار 

 

 )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي* 

 سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهـو اختبـار              -سنعرض اختبار كولمجروف  

يـع البيانـات    ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توز            

نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل مجال اكبر مـن            ) 5(ويوضح الجدول التالي رقم     . طبيعيا

0.05  )05.0. >sig (   وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب اسـتخدام االختبـارات

 .المعلمية
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 )5(جدول رقم 

 ياختبار التوزيع الطبيع
 

 مستوى الداللة zقسمة  المهارة

 0.773 0.662 .مهارة طرح التساؤالت .1
 0.699 0.707 .مهارة اإلنصات .2
 0.247 1.023 .مهارة المواجهة .3
 0.102 1.219 .مهارة إعادة الصياغة .4
 0.731 0.688 .مهارة عكس المشاعر .5

  0.827 0.627 جميع المهارات

 

 

 :ره ومناقشته األول وتفسيالتساؤلعرض نتائج : أوالً

 :ينص التساؤل األول على ما يلي

 ) ما مستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة؟( .6

 

ولإلجابة عن هذا التساؤل استخدم الباحث النسب المئوية، وذلك لحساب مستوى المهارات اإلرشادية لـدى            

وكذلك شكل رقم    ) 6( ، حيث يبين جدول رقم       )70( المستوى االفتراضي   المرشدين النفسيين ومقارنته ب   

النسب المئوية للمهارات اإلرشادية لدي المرشدين النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدوليـة بقطـاع               ) 3( 

غزة، والنتائج تبين أن مهارة اإلنصات تعدت النسبة المئوية لوجود هذه المهارة، والتي حددها الباحث عند                

ونظراً لعدم وجود دراسات سابقة أو مراجع علمية تتحدث عن النسبة المئوية إلتقـان               % ) 70( مستوى  

 فقد لجأ الباحث من أجل تحديد هذه        – في حدود علم الباحث      –المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين    

 النفسـي أمثـال   آلراء بعض المختصين في مجال الصـحة النفسـية واإلرشـاد    ) cut point( النقطة 

فضل أبـو هـين،     / والدكتورصالح أبو حطب،    / تيسير دياب، والدكتور  / عاطف األغا والدكتور  /الدكتور
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سـمير قوتـه، باإلضـافة آلراء بعـض         / نبيل دخان، وكذلك المشرف على الدراسة الدكتور      / والدكتور

يين والذين أكـدوا جميعـاً أن       المشرفين والعاملين في مجال اإلرشاد النفسي، والمرشدين النفسيين والتربو        

 .تعتبر مناسبة جداً إلتقان المهارة% ) 70( النسبة المئوية االفتراضية 
 

ويرى الباحث أن هذه المهارات هي أساس العمل اإلرشادي خاصة فيما يتعلق باإلرشاد الفردي والجمعـي         

انها بشكل جيد حتى يستطيع القيام      والمقابالت اإلرشادية بكافة أنواعها، والتي ينبغي على المرشد النفسي إتق         

  % ).70( بعمله اإلرشادي على أكمل وجه، لذا ينبغي توفر هذه المهارات لديه بنسبة ال تقل عن 

، أما بقية المهارات    % )70( وهي أكبر من    % ) 70.91(حيث إن النسبة المئوية لمهارة اإلنصات تساوي        

النسب المئوية لجميـع المهـارات اإلرشـادية لـدي          فلم تصل إلى المستوى المطلوب، وبصفة عامة فإن         

 مما يعني أن مسـتوى    % ) 64.83( المرشدين النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة تساوي          

 لـم يصـل إلـى    المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غـزة    

 % ).70( المستوى المطلوب وهو 

 

مطلوب، والذي يستدعي تطـوير      عدم إتقان أفراد العينة للمهارات اإلرشادية الخمس بالشكل ال          يعني وهذا

 .وتنمية هذه المهارات بشكل أفضل

 

 )6(جدول رقم 

 مهارات اإلرشادية لدى المرشدينلالنسبة المئوية ل

 النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

 لمئوية المتالك المهارةالنسبة ا معدل الدرجات المهارة

 69.36 6.9364 .طرح األسئلة .1

 70.91 2.1273 .اإلنصات .2

 59.09 1.7727 .المواجهة .3

 56.97 1.7091 .إعادة الصياغة .4

 57.27 1.7182 .عكس المشاعر .5

 64.83  14.2636 مجموع الدرجات لجميع المهارات
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 )3( رقم شكل

 ينمهارات اإلرشادية لدى المرشدلالنسبة المئوية ل

 النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويرى الباحث أن النسبة المئوية المنخفضة لمستوى المهـارات اإلرشـادية لـدى المرشـدين النفسـيين                          

 -:قد ترجع لعدة أسباب يمكن توضيحها في النقاط التالية ) 64.83( 
 

عاملين في مدارس وكالة الغوث هم من الخريجين الجدد أو بالتحديـد            إن معظم المرشدين النفسيين ال     :أوالً

، وبالتالي تعتبر هذه الوظيفة هي الوظيفة األولـى       )2004- 2002( هم من خريجي الدفعات ما بين عام        

بالنسبة لهم بعد التخرج من الجامعة، وهذا يؤكد عدم حصولهم على التدريب والممارسة الكافيـة لمهنـة                 

فسي؛ مما يجعل هناك مجاالً لعدم تطبيق هذه المهارات اإلرشادية بالشكل الـذي يصـل إلـى                 اإلرشاد الن 

 % ).70( المستوى االفتراضي 
 

وجود بعض الغموض لدى المرشدين النفسيين في فهمهم لبعض المهارات اإلرشادية نحو الخلط بين               :ثانياً

حتكاك المباشر للباحث بـأفراد العينـة       ، والذي اتضح من خالل اال     )اإلنصات والصمت   ( مفهوم مهارتي   

كونهم زمالء المهنة باإلضافة لوضوح ذلك بشكل أكثر أثناء التدريب خـالل تنفيـذ جلسـات البرنـامج                  

 .التدريبي

69.3670.91
59.0956.9757.27

64.83
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 وهو المكان التي نفذت فيه الجلسات اإلرشادية وتم تصويرها بالفيـديو            -يعتبر جو البيئة المدرسية     : ثالثاً

ة على أداء المرشدين النفسيين أثناء قيامهم بالجلسـات اإلرشـادية وتطبـيقهم              أحد العوامل المؤثر   -فيه  

للمهارات اإلرشادية، حيث وجدت بعض المؤثرات نحو وجود بعض الضوضاء أثناء تنفيذ بعض الجلسات              

أو عدم وجود مكان خاص للمرشد النفسي داخل المدرسة؛ مما يخرق حدود السرية والثقة بـين المرشـد                  

 .والمسترشد
 

يعتبر تصوير الفيديو في مرحلة القياس القبلي هي المرة األولى لكافة أفراد العينة التي يقومون فيها                : رابعاً

بناء على مـوافقتهم علـى      (  أمام عدسة كاميرا الفيديو، والذي لديهم علم مسبق به           ةبأداء جلسات إرشادي  

كمين مختصين سوف يدلون بآرائهم     بأن هذا التصوير سوف يعرض على مح      ) المشاركة في هذه الدراسة     

في هذه الجلسات بشكل موضوعي، مما قد يجعل بعض المرشدين في حالة من التوتر والقلق النفسي والتي                 

 .قد تساهم بشكل أو بآخر في أداءه للجلسة اإلرشادية وتطبيقهم للمهارات اإلرشادية بشكل جيد
 

حالة النفسية للطالب أو المسترشـدين أثنـاء تنفيـذ          كذلك ال يمكن إغفال بأي حال من األحوال ال         :خامساً

الجلسات اإلرشادية، وذلك بوجود شخص آخر، وهو الباحث الذي يصور الفيديو وأمـام عدسـة كـاميرا                 

الفيديو أيضاً، والتي تعتبر المرة األولى بالنسبة لهم، هذا باإلضافة لخصوصية بعض المشكالت أو البـوح                

علهم في حالة من التوتر والخوف والقلق أو المقاومة لبعض تسـاؤالت            بها بوجود شخص أخر؛ مما قد يج      

 .المرشد، وهذا قد يعيق سير الجلسات اإلرشادية أو تطبيق المرشد للمهارات اإلرشادية بشكل جيد
 

وهو أكبـر مـن المسـتوى       % ) 70.91(أما بالنسبة لمهارة اإلنصات والتي وصلت نسبتها المئوية إلى          

بمعنى إتقان المرشدين النفسيين لهذه المهارة، ولكن بدرجة متوسطة، فهو يرجع إلى            % ) 70( االفتراضي  

أن هذه المهارة تعد من ضمن مهارات أو فنيات رد الفعل، والتي قد يستخدمها المرشد النفسي آلياً بال حس                

ـ            ) 435: 1992عمر،( مرهف   اً عنـد   لذا يرى الباحث أن معظم المرشدين قد يتقنون هذه المهارة تلقائي

 .تعاملهم مع المسترشدين خاصة وأنهم قد تلقوا التدريب النظري الالزم لذلك أثناء الدراسة الجامعية
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، والتي أكدت على أن أفـرد المجتمـع          )2005( هذا وتختلف نتائج هذا الفرض ونتائج دراسة العجالني         

ية في التعامل مع المرضى، وكـذلك       المدروس يملكون غالباً المهارات التأثيرية ومهارات العالقات اإلنسان       

 .المهارات اإلدراكية والمعرفية

 مهـارات   ، والتي أظهرت نتائجها وجـود     )2001 ،النجار(كما وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة        

 .تواصل شائعة لدي المرشد التربوي في المدارس الثانوية
 

 : وتفسيره ومناقشتهاألولعرض نتائج الفرض : ثانياً

 :الفرض الثاني على ما يليينص 

لقيـاس البعـدي    بين القياس القبلي وا    ) Y0.05∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         (( 

 )).مهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين ال لمستوى
 

ـ  )) T. Test(( " ت" اختبار صحة هذا الفرض فقد استخدم الباحث وللتأكد من  ار للعينات المرتبطة الختب

 . القياس القبلي والقياس البعدي لـدى المرشـدين النفسـيين          الفروق في مستوى المهارات اإلرشادية بين     

نه ال توجد فـروق ذات داللـة        أوالتي تبين   ،   )4( وكذلك شكل رقم    )  7 (والنتائج مبينة في جدول رقم      

، ) 0.05  ( من ي أكبر ، وه ) 0.298  ( حيث إن قيمة مستوى الداللة تساوي      اإلنصاتإحصائية في مهارة    

لصالح القيـاس   )  0.05( نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           بقية المهارات فتبين أ    أما

طرح األسئلة، المواجهة، إعادة الصـياغة،      (حيث إن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة من المهارات          البعدي  

 .) 0.05 ( منأقل) عكس المشاعر
 

فـي أداء   نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلـي والقيـاس البعـدي               أوبصفة عامة يتبين    

 لجميع المهارات لصالح القياس البعدي    )  0.05  ( عند مستوى داللة    للجلسات اإلرشادية  المرشدين النفسيين 

وكـذلك بلغـت    ،  ) 0.05  ( من أقلوهي  ،  ) 0.000  ( مجتمعة حيث بلغت قيمة مستوى الداللة      اإلرشادية

    ).2.26(  الجدولية" ت " قيمة  من أكبر وهي  )5.46028  (المحسوبة" ت" قيمة 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد        ((نه  إمما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل أي          

بين القياس القبلي والقياس البعدي لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشـدين            ) 0.05=∝(مستوى  

 ). )ينالنفسي
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 )7(جدول رقم 

 ياس القبلي والقياس البعدي لمستوىالفروق بين الق" ت"اختبار 

  اإلرشادية لدى المرشدين النفسيينالمهارات
 مستوى الداللة "ت"قيمة  معدل الدرجات البعدي معدل الدرجات القبلي المهارة

 0.000 4.51659 7.618 6.255 طرح األسئلة

 0.298 1.05146 2.200 2.055 اإلنصات

 0.001 3.49386 2.109 1.436 المواجهة

 0.000 3.86273 2.000 1.418 إعادة الصياغة

 0.000 5.25559 2.164 1.273 عكس المشاعر

 0.000 5.46028 16.091 12.436 جميع المهارات

 2.26تساوي " 10" ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة " ت"قيمة 

 
 

 )4(شكل رقم 
  القبلي والقياس البعدي لمستوىياسالفروق بين الق

 اإلرشادية لدى المرشدين النفسيينالمهارات 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويرى الباحث أن وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات اإلرشادية بين القيـاس القبلـي                 

 :والبعدي قد يرجع لعدة عوامل منها
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ون أثناء تنفيذ جلسات البرنامج التدريبي، والتي شـملت         التدريب العملي الذي تلقاه المرشدون النفسي     : أوالً

المعلومات النظرية عن المهارات اإلرشادية وشرحها شرحاً وافيـاً باسـتخدام الحاسـوب والرسـومات               

الكاريكاتيرية ومشاركة المرشدين وتفاعلهم أثناء التدريب وتقديم بعض النماذج العملية للمهارات، وكـذلك             

 .دوار في تطبيق المهارات عملياً من قبل المشاركين خالل تنفيذ البرنامج التدريبياستخدام أسلوب لعب األ

 

وجود رغبة حقيقية لدى معظم المرشدين النفسيين المشاركين في تطوير وتنمية قدراتهم وإمكانـاتهم              : ثانياً

ديـة منهـا    وقدرتهم على تطبيق المهارات اإلرشادية بشكل جيد وإتقان تنفيذ الجلسـات اإلرشـادية الفر             

 .والجماعية؛ مما جعلهم يشاركون بفاعلية في جلسات البرنامج التدريبي
 

ألفة المرشدين على تنفيذ الجلسات اإلرشادية بوجود الباحث وأمام عدسة كاميرا الفيديو خاصـة أن               : ثالثاً

دية؛ ممـا   مرحلة القياس البعدي هي المرة الثانية للمرشدين التي يقومون فيها بتصوير جلسـاتهم اإلرشـا              

 .جعلهم يؤدون هذه الجلسات بشكل أفضل في المرة الثانية عن األولى
 

بعد اضطالع المرشدين المشاركين على نتائج القياس القبلي بشكل عام واألخطاء التي وردت لـدى      : رابعاً

طـاء  البعض منهم في مرحلة القياس القبلي كان ذلك بمثابة تغذية راجعة لهم جعلتهم يحاولون تفادي األخ               

 .السابقة وتنفيذ جلسات أفضل في مرحلة القياس البعدي
 

أما بالنسبة لمهارة اإلنصات والتي لم يكن هناك اختالف في مستوى إتقانها لدى المرشدين بـين القيـاس                  

القبلي والبعدي، فيرجع ذلك الباحث إلى أن هذه المهارة كانت موجودة لدى المرشدين قبل تنفيذ البرنامج،                

 . قياس القبليوذلك حسب ال
 

 مهارات تواصـل    ، والتي أظهرت نتائجها وجود    )2001 ،النجار(وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة       

 .شائعة لدي المرشد التربوي في المدارس الثانوية
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 : وتفسيره ومناقشتهالثانيعرض نتائج الفرض : ثالثاً

 :ينص الفرض الثالث على ما يلي

في كل من القيـاس القبلـي والقيـاس          ) Y0.05∝(لة إحصائية عند مستوى     ال توجد فروق ذات دال    (( 

  ))لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير الجنسالبعدي 
 

 الختبـار  ؛للعينات المستقلة)) T. Test ((" ت" اختبار صحة هذا الفرض فقد استخدم الباحث وللتأكد من 

  لدى المرشدين النفسيين    كل من القياس القبلي والقياس البعدي      ت اإلرشادية في  الفروق في مستوى المهارا   

 : ما يلي والتي تبين)6، 5( وشكل رقم ) 8 ( والنتائج مبينة في جدول رقم تبعاً لمتغير الجنس
 

 : القياس القبلي: أوال

تعزى  ) 0.05( اللة  نه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارة طرح األسئلة عند مستوى د            أ  فيه يتبين

،  )0.05(  من   أقل وهي   ، )0.005( لمتغير الجنس لصالح اإلناث، حيث إن قيمة مستوى الداللة تساوي           

في القياس القبلـي لمسـتوى المهـارات         توجد فروق ذات داللة إحصائية        ال نهأ المهارات فتبين    أما بقية 

تعـزى لمتغيـر    لجميع المهارات مجتمعة     ) 0.05  ( لدى المرشدين النفسيين عند مستوى داللة      اإلرشادية

، اإلنصـات (حيث إن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة من المهارات          ،  ) 0.05(  عند مستوى داللة     الجنس

 .) 0.05  ( منأكبر) المواجهة، إعادة الصياغة، عكس المشاعر
 

رشادية لـدى أفـراد     في مستوى المهارات اإل   توجد فروق ذات داللة إحصائية      ال  نه  أوبصفة عامة يتبين    

 حيث بلغت قيمة مسـتوى      ،لجميع المهارات مجتمعة   )  0.05  (القياس القبلي عند مستوى داللة    العينة في   

أقـل  وهي  )  1.101- ( المحسوبة" ت" وكذلك بلغت قيمة    ،  ) 0.05  (منأكبر  وهي  ،  ) 0.283  (الداللة

 .ة؛ مما يؤكد صدق الفرضية الصفري )2.26(  الجدولية" ت "  من

 

ويرى الباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلنـاث فـي مسـتوى المهـارات                   

اإلرشادية قد يرجع إلى التجانس الكبير بين الذكور اإلناث خاصة فيما يتعلق بالتخصص وسنوات الخبـرة                
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ي هذه الصفات أو    وجامعة التخرج ومدة التدريب ونوعية العمل وغير ذلك، فكل من الجنسين يتشابهون ف            

 .الخصائص؛ مما يجعل مستوى المهارات اإلرشادية لديهم متقارباً أو متساوياً إلى حد كبير
 

 من الذكور في المهـارات      إدراكاً أكثر   اإلناثالتي بينت أن     ) 2005( وهذا يختلف مع دراسة العجالني      

 بينما تبـين أن الـذكور       ،ت اإلدراكية المعرفية ومهارات العالقات اإلنسانية ومهارات تفهم الدور والمهارا       

 .اإلناث للمهارات التأثيرية من إدراكاً أكثركانوا 

 

أما عن الفروق اإلحصائية التي وجدت في مهارة طرح التساؤل لصالح اإلناث، فيرى الباحث أنهـا قـد                  

بينمـا   )  مرشـدين  8( تعزى لعدم التوافق بين عدد كل من الذكور واإلناث في العينة، حيث بلغ الذكور               

؛ ودليل ذلك أن جميع المهارات في القياس القبلي لم تظهر أي فـروق بـين                ) مرشدات   3( كانت اإلناث   

  .الذكور واإلناث سوى مهارة طرح التساؤالت وهذا ما سيتضح بشكل أكثر في القياس البعدي

ذكور فـي المهـارات      من ال  إدراكاً أكثر   اإلناثالتي بينت أن     ) 2005( وهذا يتفق مع دراسة العجالني      

 بينما تبـين أن الـذكور       ،المعرفية ومهارات العالقات اإلنسانية ومهارات تفهم الدور والمهارات اإلدراكية        

 .اإلناث للمهارات التأثيرية من إدراكاً أكثركانوا 

 

نـه  أ ، والتي أظهرت نتائجها   )2001 ،النجار(وتختلف نتائج الدراسة الحالية في القياس القبلي مع دراسة          

في مهارات التواصل لدي المرشد التربوي تعـزى        ) 0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي        

 .لمتغير الجنس ولمتغير المؤهل العلمي ولمتغير التخصص وعدد سنوات الخبرة

 

 : القياس البعدي: ثانيا

 لـدى   ت اإلرشـادية  لمسـتوى المهـارا    البعدي   في القياس  توجد فروق ذات داللة إحصائية        ال نهيتبين أ 

 حيـث إن    تعزى لمتغير الجنس،  لجميع المهارات مجتمعة     ) 0.05  (المرشدين النفسيين عند مستوى داللة    

، المواجهة، إعادة الصياغة، عكس     طرح األسئلة ، اإلنصات   (قيمة مستوى الداللة لكل مهارة من المهارات        

 .) 0.05(  من أكبر) المشاعر
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 لدى المرشدين    في مستوى المهارات اإلرشادية    د فروق ذات داللة إحصائية    توجال  نه  أوبصفة عامة يتبين    

 حيـث   تعزى لمتغير الجـنس،    مجتمعة    اإلرشادية لجميع المهارات  ) 0.05  (النفسيين عند مستوى داللة   

      المحسـوبة " ت" وكـذلك بلغـت قيمـة    ، ) 0.05  ( منأكبروهي  ) 0.157 ( بلغت قيمة مستوى الداللة 

 .؛ مما يؤكد صحة الفرض الصفري )2.26( الجدولية " ت " قيمة  من أقلوهي  ) 1.464-(

 

ويرى الباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلنـاث فـي مسـتوى المهـارات                   

اإلرشادية قد يرجع إلى التجانس الكبير بين الذكور اإلناث خاصة فيما يتعلق بالتخصص وسنوات الخبـرة                

خرج ومدة التدريب ونوعية العمل وغير ذلك، فكال الجنسين يتشابهون في هـذه الصـفات أو                وجامعة الت 

وهذا يختلـف مـع      .الخصائص؛ مما يجعل مستوى المهارات اإلرشادية متقارباً أو متساوياً إلى حد كبير           

رات  من الـذكور فـي المهـا       إدراكاً أكثر   اإلناثحيث بينت هذه الدراسة أن       ) 2005( دراسة العجالني   

 بينما تبـين أن الـذكور       ،المعرفية ومهارات العالقات اإلنسانية ومهارات تفهم الدور والمهارات اإلدراكية        

 .اإلناث للمهارات التأثيرية من إدراكاً أكثركانوا 
 

أنـه   ، والتي أظهرت نتائجها   )2001 ،النجار(وتختلف نتائج الدراسة الحالية في القياس البعدي مع دراسة          

في مهارات التواصل لدي المرشد التربوي تعـزى        ) 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوي      يوجد فروق   

 .لمتغير الجنس ولمتغير المؤهل العلمي ولمتغير التخصص وعدد سنوات الخبرة
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 )8(جدول رقم 

  لمستوى المهارات اإلرشاديةكل من القياس القبلي والقياس البعدي في الفروق 

 .نفسيين تبعاً لمتغير الجنسلدى المرشدين ال

"ت" قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العددالجنس المهارةالتصوير  مستوى الداللة 

 2.286 5.83 8 ذكر
 طرح األسئلة

 1.502 7.40 3 أنثى
-2.971 0.005 

 0.959 1.95 8 ذكر
 اإلنصات

 0.617 2.33 3 أنثى
0.906- 0.373 

 1.281 1.53 8 ذكر
لمواجهةا  

 1.146 1.20 3 أنثى
0.871 0.392 

 0.815 1.45 8 ذكر
 إعادة الصياغة

 1.113 1.33 3 أنثى
1.778 0.089 

 1.001 1.35 8 ذكر
 عكس المشاعر

 1.100 1.07 3 أنثى
0.170 0.867 

 4.749 12.10 8 ذكر

لي
لقب
ر ا
وي
ص
الت

 

 جميع المهارات
 4.100 13.33 3 أنثى

-1.101 0.283 

 طرح األسئلة 0.905 7.48 8 ذكر
 1.000 8.00 3 أنثى

-1.742 0.089 

 0.362 2.15 8 ذكر
 اإلنصات

 0.488 2.33 3 أنثى
0.371- 0.715 

 0.672 2.10 8 ذكر
لمواجهةا  

 0.640 2.13 3 أنثى
-0.950 0.350 

 0.530 1.98 8 ذكر
 إعادة الصياغة

 0.704 2.07 3 أنثى
-1.325 0.200 

 0.632 2.10 8 ذكر
 عكس المشاعر

 0.724 2.33 3 أنثى
-0.458 0.652 

 2.127 15.80 8 ذكر

ر 
وي
ص
الت

ي
عد
الب

 

 جميع المهارات
 2.503 16.87 3 أنثى

-1.464 0.157  

 

 2.26تساوي " 9" ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة " ت"قيمة 
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 )5( رقم شكل

  لمستوى المهارات اإلرشاديةلقياس القبلي  افيالفروق 

 لدى المرشدين النفسيين تبعاً لمتغير الجنس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )6( رقم شكل

  لمستوى المهارات اإلرشاديةالفروق في القياس البعدي 
 لدى المرشدين النفسيين تبعاً لمتغير الجنس
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 :ته وتفسيره ومناقشالثالثعرض نتائج الفرض : رابعاً

 :ينص الفرض الرابع على ما يلي

 في كل من القيـاس القبلـي والقيـاس         ) Y0.05∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         (( 

  ))التخصص لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير البعدي
 

 الختبـار  ؛للعينات المستقلة)) T. Test ((" ت" اختبار صحة هذا الفرض فقد استخدم الباحث وللتأكد من 

  لدى المرشدين النفسيين    كل من القياس القبلي والقياس البعدي       مستوى المهارات اإلرشادية في    الفروق في 

 : ما يليوالتي تبين ) 8 ، 7( وشكل رقم )  9 (والنتائج مبينة في جدول رقم  تبعاً لمتغير التخصص
 

 : القياس القبلي: أوال

مستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسـيين       توجد فروق ذات داللة إحصائية في        ال يتبين فيه أنه  

 لكل حيث إن قيمة مستوى الداللة       تعزى لمتغير التخصص،   ) 0.05  (عند مستوى داللة   في القياس القبلي  

      مـن  بـر أك) ، المواجهة، إعادة الصياغة، عكس المشاعر      طرح األسئلة، اإلنصات   (مهارة من المهارات    

) 0.05( . 
 

لمستوى المهارات اإلرشـادية   القياس القبلي فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال نه أوبصفة عامة يتبين    

تعزى لمتغير التخصـص،    لجميع المهارات مجتمعة    )  0.05  (عند مستوى داللة  لدى المرشدين النفسيين    

   المحسـوبة " ت"  وكذلك بلغت قيمة     ، )0.05 (من  أكبر  وهي  )  0.478  (حيث بلغت قيمة مستوى الداللة    

 .؛ مما يؤكد صحة الفرض الصفري )2.26( الجدولية " ت " قيمة  من أقلوهي ،  )0.7149( 

 

ويرى الباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتخصصـين فـي علـم النفسـي وبـين                    

القبلي يرجع إلى أن كليهما خريجون جدد،       في القياس   )  خدمة اجتماعية    –اإلرشاد  ( التخصصات األخرى   

 سنوات عند الـبعض مـنهم ممـا يجعلهـم           5ولم يمِض على تعيينهم في وظيفة المرشد النفسي أكثر من           

متقاربين في الخبرة والممارسة باإلضافة لبعض ظروف القياس القلبي التي ذكرها الباحث نحـو وجـود                

ت اإلرشادية، وكذلك الظروف النفسية لكـل مـن         غموض لدى بعض المرشدين في بعض مفاهيم المهارا       
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المرشد والمسترشد لوجوده أمام تصوير فيديو ألول مرة، وكذلك ظروف البيئة المدرسية وعـدم وجـود                

مكان مخصص للمرشد النفسي، وكلها ظروف أثرت بشكل أو بأخر على جميع أفراد العينة على حد سواء                 

 .بغض النظر عن تخصصاتهم المختلفة
 

تبين أن المتخصصين في الخدمة االجتماعيـة أكثـر         ، والتي    )2005( ختلف مع دراسة العجالني     وهذا ي 

 ومهارات تفهم   اإلنسانية من المتخصصين في علم االجتماع للمهارات المعرفية ومهارات العالقات           إدراكاً

 .الدور والمهارات اإلدراكية والتأثيرية
 

 التي أوضـحت أن    )Brent  ،1987(برنت  قياس القبلي ودراسة    وكذلك تختلف نتائج الدراسة الحالية في ال      

 .المرشدين كانوا أكثر حماسة من علماء النفس إلجازة المرشد وتأهيله تربوياً
  

 ، والتي أظهرت نتائجهـا    )2001 ،النجار(كما وتختلف نتائج الدراسة الحالية في القياس القبلي مع دراسة           

في مهارات التواصل لدي المرشـد التربـوي        ) 0.05(  مستوي   يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند     أنه  

 .تعزى لمتغير الجنس ولمتغير المؤهل العلمي ولمتغير التخصص وعدد سنوات الخبرة

 

 :القياس البعدي: ثانيا

طـرح  (في مستوى المهارات اإلرشـادية      توجد فروق ذات داللة إحصائية       نهيتبين من القياس البعدي أ     

 تعزى للتخصص   )0.05(  لدى المرشدين النفسيين عند مستوى داللة        ) عكس المشاعر  األسئلة، المواجهة، 

         من السابقة أقل  حيث إن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة من المهارات           لصالح المتخصصين في علم النفس    

، حيث   )0.05( ، أما في بقية المهارات فال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة               ) 0.05 (

  ).0.05( أكبر من ) اإلنصات، إعادة الصياغة(إن مستوى الداللة لمهارتي 
 

في مستوى جميع المهارات اإلرشادية القياس فـي  نه توجد فروق ذات داللة إحصائية أوبصفة عامة يتبين  

 حيـث   تعزى لمتغير التخصـص،     ) 0.05  (لدى المرشدين النفسيين عند مستوى داللة     البعدي مجتمعة   

         المحسـوبة " ت" وكـذلك بلغـت قيمـة       ،  ) 0.05  (منأقل  وهي  )  0.000 ( بلغت قيمة مستوى الداللة   
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، والفروق لصالح المتخصصـين فـي علـم          )2.26( الجدولية  " ت  " قيمة    من أكبروهي   ) 3.8648( 

 .النفس؛ مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل

في كل مـن القيـاس القبلـي والقيـاس       ) Y0.05∝(صائية عند مستوى    توجد فروق ذات داللة إح      ((

 .))التخصص لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير 

 

ويرجع الباحث أسباب وجود فروق دالة إحصائياً بين المتخصصين في مجال علم النفس والمتخصصـين               

لصالح المتخصصين في علم النفس إلى أنهم قـد تلقـيهم           )  خدمة اجتماعية    –إرشاد  ( في مجاالت أخرى    

خبرة علمية وعملية في مجاالت اإلرشاد النفسي أكثر من غيرهم السيما أثناء الدراسة الجامعية والتدريب               

العملي والميداني الذي قضوا فيه أكثر من فصلين دراسيين في المدارس، وكـذلك المؤسسـات الخاصـة                 

يجعلهم على دراية وخبرة أوسع من غيرهم في التخصصـات األخـرى فـي         بمجال الصحة النفسية؛ مما     

 . تطبيق وتنفيذ المهارات اإلرشادية في الجلسات المنفذة
 

إضافة إلى ذلك فقد وجد الباحث أثناء التدريب في جلسات البرنامج التـدريبي للمهـارات اإلرشـادية أن                  

كة ورغبة في التـدريب مـن غيـرهم فـي           المتخصصين في مجال علم النفس كانوا أكثر فاعلية ومشار        

 .التخصصات األخرى؛ مما انعكس بشكل واضح في تنفيذهم للجلسات اإلرشادية في القياس البعدي
 

تبين أن المتخصصين في الخدمة االجتماعيـة أكثـر         ، والتي    )2005( وهذا يختلف مع دراسة العجالني      

 ومهارات تفهم   اإلنسانيةرفية ومهارات العالقات     من المتخصصين في علم االجتماع للمهارات المع       إدراكاً

 .الدور والمهارات اإلدراكية والتأثيرية
 

 التي أوضحت أن   )Brent  ،1987(برنت  وكذلك تختلف نتائج الدراسة الحالية في القياس البعدي ودراسة          

 .المرشدين كانوا أكثر حماسة من علماء النفس إلجازة المرشد وتأهيله تربوياً
 

أنه  ، والتي أظهرت نتائجها   )2001 ،النجار(فق نتائج الدراسة الحالية في القياس البعدي مع دراسة          لكنها تت 

في مهارات التواصل لدي المرشد التربوي تعـزى        ) 0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي        

 .لمتغير الجنس ولمتغير المؤهل العلمي ولمتغير التخصص وعدد سنوات الخبرة
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 )9(م  رقجدول

 مستوى المهارات اإلرشاديةلمن القياس القبلي والقياس البعدي  في كل الفروق

  لدى المرشدين النفسيين تبعاً لمتغير التخصص

"ت" قيمة  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد التخصص المهارةريالتصو  مستوى الداللة 

 2.257 6.29 7 علم نفس
 طرح األسئلة

 2.167 6.20 4تخصص آخر
0.13744 0.891 

 0.867 2.11 7 علم نفس
إلنصاتا  

 0.945 1.95 4تخصص آخر
0.6546 0.516 

 1.173 1.49 7 علم نفس
لمواجهةا  

 1.387 1.35 4تخصص آخر
0.3862 0.701 

إعادة  0.917 1.43 7 علم نفس

 0.883 1.40 4تخصص آخر الصياغة
0.1127 0.911 

عكس  1.067 1.46 7 علم نفس

 0.887 0.95 4تخصص آخر المشاعر
1.7985 0.078 

 4.615 12.77 7 علم نفس

لي
لقب
ر ا
وي
ص
الت

 

جميع 

 4.568 11.85 4 تخصص آخر المهارات
0.7149 0.478 

 طرح األسئلة 0.873 7.94 7 علم نفس
 0.826 7.05 4تخصص آخر

3.7211 0.000 

 0.426 2.23 7 علم نفس
تاإلنصا  

 0.366 2.15 4تخصص آخر
0.691 0.493 

 0.667 2.29 7 علم نفس
لمواجهةا  

 0.523 1.80 4تخصص آخر
2.7969 0.007 

إعادة  0.471 2.11 7 علم نفس

 0.696 1.80 4تخصص آخر الصياغة
1.9949 0.051 

عكس  0.583 2.31 7 علم نفس

 0.718 1.90 4تخصص آخر المشاعر
2.3291 0.024 

 1.952 16.89 7 علم نفس

ر 
وي
ص
الت

ي
عد
الب

 

جميع 

 2.130 14.70 4 تخصص آخر المهارات
3.8648 0.000 

 

 2.26تساوي " 9" ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة " ت"قيمة 
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 )7( رقم شكل

 مستوى المهارات اإلرشاديةلالفروق في القياس القبلي 
   لمتغير التخصصلدى المرشدين النفسيين تبعاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )8( رقم شكل

 لمستوى المهارات اإلرشاديةالفروق في القياس البعدي 

  لدى المرشدين النفسيين تبعاً لمتغير التخصص
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 : وتفسيره ومناقشتهالرابععرض نتائج الفرض : خامساً

 :ينص الفرض الخامس على ما يلي

في كل من القيـاس القبلـي والقيـاس          ) Y0.05∝(عند مستوى   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       (( 

 ))سنوات الخبرة لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير البعدي 
 

  الختبـار ؛للعينات المستقلة)) T. Test ((" ت" اختبار صحة هذا الفرض فقد استخدم الباحث وللتأكد من 

  لدى المرشدين النفسيين    كل من القياس القبلي والقياس البعدي      رشادية في الفروق في مستوى المهارات اإل    

 : ما يليوالتي تبين) 10 ، 9(وشكل رقم  )10( والنتائج مبينة في جدول رقم تبعاً لمتغير سنوات الخبرة،
 

 :القياس القبلي: أوال

 عند في القياس القبلي     اديةمستوى المهارات اإلرش  توجد فروق ذات داللة إحصائية في        الويتبين فيه انه     

 مهـارة مـن     لكـل  حيث إن قيمة مستوى الداللـة        تعزى لمتغير سنوات الخبرة،    ) 0.05  (مستوى داللة 

 .) 0.05  ( منأكبر) ، المواجهة، إعادة الصياغة، عكس المشاعرطرح األسئلة، اإلنصات(المهارات 
 

 مستوى المهارات اإلرشـادية ل القياس القبلي فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال نه أوبصفة عامة يتبين    

 تعـزى لمتغيـر سـنوات       لجميع المهارات مجتمعة  )  0.05  (لدى المرشدين النفسيين عند مستوى داللة     

" ت" وكذلك بلغت قيمـة     ،  ) 0.05( من  أكبر  وهي  ،  ) 0.480  ( حيث بلغت قيمة مستوى الداللة     الخبرة،

 . بمعنى قبول الفرض الصفري ) 2.26( لجدولية ا" ت " قيمة   منأقلوهي ، 0.712 المحسوبة
 

ويرى الباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المرشدين النفسيين تبعاً لمتغير سنوات الخبرة                

وجود غمـوض لـدى     : في القياس القبلي يرجع إلى بعض ظروف القياس القلبي التي ذكرها الباحث نحو            

ارات اإلرشادية، وكذلك الظـروف النفسـية لكـل مـن المرشـد             بعض المرشدين في بعض مفاهيم المه     

والمسترشد لوجوده أمام تصوير فيديو ألول مرة، وكذلك ظروف البيئة المدرسية وعـدم وجـود مكـان                 

مخصص للمرشد النفسي، وكلها ظروف أثرت بشكل أو بأخر على جميع أفراد العينة علـى حـد سـواء                   

 .بغض النظر عن خبراتهم السابقة
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كلما زادت الخبرة كلما زادت القناعة بتـوفر        ، والتي تبين انه      )2005( ختلف مع دراسة العجالني     وهذا ي 

 بينمـا   ،يم الدور وتوفر المهارات اإلدراكيـة     يالمهارات المعرفية ومهارات العالقات اإلنسانية ومهارات تق      

 .تبين أنه كلما زادت الخبرة كلما قلت القناعة بتوفر المهارات التأثيرية
 

ـ  التـي    )1997 ،داوود و فرحات  (وكذلك تختلف نتائج الدراسة الحالية في القياس القبلي ودراسة           ت دوج

 داللة لعدد سنوات خبرة المرشد على فاعليته في تقديم الخدمات اإلرشادية في حين لم تظهر                ا ذ اًأثرهناك  

 .نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة في الفاعلية اإلرشادية تعزي لتغير الجنس
 

 ،)Habner P.P & Martin M.،1983(كما وتختلف نتائج الدراسة الحالية في القياس القبلي ودراسـة  

 في عالقاته االجتماعية مع     ةابييجواإلأن المرشد الجيد يتصف بالخبرة و المهارة في عمله،           والتي أظهرت 

له، كما يتصف بتوفير المناخ      و يتصف باألمانة و الثقة بمن حو       ،طراف المشاركة في العملية اإلرشادية    األ

 .الجيد و الراحة للمسترشدين
 

 ، والتي أظهرت نتائجها   )2001 ،النجار(وتختلف أيضاً نتائج الدراسة الحالية في القياس القبلي مع دراسة           

في مهارات التواصل لدي المرشـد التربـوي        ) 0.05( وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي        أنه ت 

 . ولمتغير المؤهل العلمي ولمتغير التخصص وعدد سنوات الخبرةتعزى لمتغير الجنس

 

 :القياس البعدي: ثانيا

طـرح األسـئلة،    (ة  إرشـادي في مستوى أربع مهـارات      توجد فروق ذات داللة إحصائية       نهويتبين فيه أ   

ير  تعزى لمتغ  ) 0.05  ( لدى المرشدين النفسيين عند مستوى داللة       )، عكس المشاعر  اإلنصات، المواجهة 

، كما تبين    )0.05 (  من السابقة أقل  حيث إن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة من المهارات           سنوات الخبرة، 

إعادة ( تعزى لسنوات الخبرة لمهارة      ) 0.05( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           

  ).0.05 ( وهي أكبر من ) 0.161( حيث إن قيمة مستوى الداللة تساوي ) الصياغة 
 

مجتمعـة   المهارات اإلرشـادية  جميع  مستوى  في  نه توجد فروق ذات داللة إحصائية       أوبصفة عامة يتبين    

 ، تعزى لمتغير سنوات الخبـرة،        )0.05  (عند مستوى داللة   في القياس البعدي     لدى المرشدين النفسيين  
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    المحسـوبة " ت" لك بلغت قيمة    وكذ)  0.05  (منأقل  وهي  ،  ) 0.000 ( حيث بلغت قيمة مستوى الداللة    

والفروق لصالح ذوي سنوات الخبرة األكثر         )2.26( الجدولية  " ت  " قيمة   من   أكبروهي  ،   )5.9159( 

توجـد فـروق ذات داللـة        (( سنوات؛ مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البـديل            4من  

قياس لمستوى المهارات اإلرشادية لدى     في كل من القياس القبلي وال      ) Y0.05∝(إحصائية عند مستوى    

 )).سنوات الخبرة المرشدين النفسيين تعزى لمتغير 
 

ويرى الباحث أن وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات اإلرشادية في القياس البعدي تبعاً                

كثر دراية مـن     سنوات هم أ   4لمتغير سنوات الخبرة يرجع إلى أن المرشدين الذين يملكون خبرة أكثر من             

الذين يمتلكون خبرة أقل من ذلك بالمهارات اإلرشادية وكيفية تطبيقها، ولكن ذلك لم يتضح بالقياس القبلي                

لوجود غموض في بعض المهارات أو عدم فهم لبعضها األخر أو أنها موجودة لكنها لم تتطور وتنمـو أو                   

البرنامج التدريبي وجدت تعزيزاً قوياً لها؛ ممـا        لم تالِق تدريباً عملياً يظهرها، لكنها وعندما دربت خالل          

جعل هؤالء المرشدين يظهرون تفوقاً ملحوظاً في القياس البعدي عن غيرهم مـن ذوي الخبـرة األقـل،                  

وبالتالي استفادوا أكثر من المرشدين اآلخرين األقل خبرة، والذين يعتبر التدريب على المهارات بالنسـبة               

 .ه ومحتواه، وقد واجهوا صعوبة في تطبيقه بشكل جيد في القياس البعدي أيضاًلهم شيئاً جديداً في مضمون
 

على ضرورة أن يكون المرشد النفسي مؤهالً تأهيالً علمياً أكاديمياً ومتدرباً تدريباً فنياً مهنياً              ) عمر(ويؤكد  

ن أي تعريف لإلرشـاد     راقياً، حيث يعتبر التأهيل العلمي والتدريب العملي والتدريب المهني جزءاً مهماً م           

  )39: 1992عمر،.( النفسي
 

كذلك أنه كلما زادت الخبرة كلما كان المرشد أكثر وعياً وخبرةً ودراية بالمهارات اإلرشادية وقدرته على                

 .تطبيقها وتنفيذها في جلساته اإلرشادية الفردية منها والجماعية أفضل
 

صية المرشد النفسي المهنية، وفي تطـوير كفاءتـه فـي           وتلعب الخبرة الميدانية دوراً كبيراً في تنمية شخ       

التعامل مع المسترشدين، وكلما زادت خبرة المرشد كان أقدر على ممارسة أعبائه المهنية، وكان مـردود                

  ).45: 1992عمر، ( تعامله مع المسترشدين إيجابياً وأسرع وأنجح بال شك 
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كلما زادت الخبرة كلما زادت القناعـة بتـوفر         ين انه   ، والتي تب   )2005( وهذا يتفق مع دراسة العجالني      

يم الدور وتوفر المهارات اإلدراكية بينما تبين       يالمهارات المعرفية ومهارات العالقات اإلنسانية ومهارات تق      

   .أنه كلما زادت الخبرة كلما قلت القناعة بتوفر المهارات التأثيرية
 

ت هناك  دوج التي   )1997 ،داوود و فرحات  (اس البعدي ودراسة    وكذلك تتفق نتائج الدراسة الحالية في القي      

 داللة لعدد سنوات خبرة المرشد على فاعليته في تقديم الخدمات اإلرشادية في حين لم تظهر نتائج                 ا ذ اُأثر

 .الدراسة فروقاً ذات داللة في الفاعلية اإلرشادية تعزي لتغير الجنس
 

 )Habner P.P & Martin M. ،1983(قياس البعدي ودراسـة  وكما وتتفق نتائج الدراسة الحالية في ال

 في عالقاته االجتماعية مع     ةابييجواإلأن المرشد الجيد يتصف بالخبرة و المهارة في عمله،           والتي أظهرت 

 و يتصف باألمانة و الثقة بمن حوله، كما يتصف بتوفير المناخ            ،طراف المشاركة في العملية اإلرشادية    األ

 . للمسترشدينالجيد و الراحة
 

 ، والتي أظهرت نتائجهـا    )2001 ،النجار(وتتفق أيضاً نتائج الدراسة الحالية في القياس البعدي مع دراسة           

في مهارات التواصل لدي المرشـد التربـوي        ) 0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي        أنه  

 . سنوات الخبرةتعزى لمتغير الجنس ولمتغير المؤهل العلمي ولمتغير التخصص وعدد
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 )10( رقم جدول

 مستوى الفروق في كل من  القياس القبلي والقياس البعدي ل

 سنوات الخبرةتبعاً لمتغير  لدى المرشدين النفسيين المهارات اإلرشادية

"ت" قيمة  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد التخصص المهارةالتصوير  مستوى الداللة 

 2.260 6.24 5  سنوات4 من أكبر
 طرح األسئلة

 2.196 6.27 6  سنوات4 من أقل
-0.0443 0.965 

 0.889 2.04 5  سنوات4 من أكبر
 اإلنصات

 0.907 2.07 6  سنوات4 من أقل
-0.11 0.913 

 1.155 1.60 5  سنوات4 من أكبر
لمواجهةا  

 1.317 1.30 6  سنوات4 من أقل
0.889 0.378 

 0.918 1.52 5  سنوات4 من أكبر
 إعادة الصياغة

 0.884 1.33 6  سنوات4 من أقل
0.7661 0.447 

 1.046 1.52 5  سنوات4 من أكبر
عكس المشاعر

 0.980 1.07 6  سنوات4 من أقل
1.6568 0.103 

 4.627 12.92 5  سنوات4 من أكبر

ر ا
وي
ص
الت

لي
لقب

 

جميع 

 4.575 12.03 6  سنوات4 من أقل المهارات
0.712 0.480 

 0.737 8.28 5  سنوات4 من أكبر
 طرح األسئلة

 0.740 7.07 6  سنوات4 من أقل
6.0669 0.000 

 0.476 2.32 5  سنوات4 من أكبر
 اإلنصات

 0.305 2.10 6  سنوات4 من أقل
2.073 0.043 

 0.583 2.44 5  سنوات4 من أكبر
لمواجهةا  

 0.592 1.83 6  سنوات4 من أقل
3.8097 0.000 

 0.440 2.12 5  سنوات4 من أكبر
 إعادة الصياغة

 0.662 1.90 6  سنوات4 من أقل
1.4203 0.161 

 0.510 2.48 5  سنوات4 من أكبر
عكس المشاعر

 0.662 1.90 6  سنوات4 من أقل
3.5828 0.001 

 1.630 17.64 5  سنوات4 من أكبر

ر 
وي
ص
الت

ي
عد
الب

 

جميع 

 1.883 14.80 6  سنوات4 من أقل المهارات
5.9159 0.000 

 

 2.26تساوي " 9" ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة " ت"قيمة 
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 )9( رقم شكل

 الفروق في القياس القبلي

 سنوات الخبرةتبعاً لمتغير  لدى المرشدين النفسيين مستوى المهارات اإلرشاديةل
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 )10(م  رقشكل

 لفروق في القياس البعديا

 سنوات الخبرةتبعاً لمتغير  لدى المرشدين النفسيين مستوى المهارات اإلرشاديةل
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 : وتفسيره ومناقشتهالخامسعرض نتائج الفرض : سادساً

 :ينص الفرض السادس على ما يلي

 في كل من القيـاس القبلـي والقيـاس         ) Y0.05∝(مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        (( 

 ))جامعة التخرج  لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير البعدي
 

  الختبـار  ؛للعينات المسـتقلة  )) T.Test ((" ت" اختبار  صحة هذا الفرض فقد استخدم الباحث       وللتأكد من   

  لدى المرشدين النفسيين    كل من القياس القبلي والقياس البعدي      ية في مستوى المهارات اإلرشاد  الفروق في   

 مـا   والتي تبـين  ،  )12 ،   11(وشكل رقم   ) 11( والنتائج مبينة في جدول رقم       تبعاً لمتغير جامعة التخرج،   

 :يلي
 

 : القياس القبلي: أوال

كل مهارة من مهـارات      في   مستوى المهارات اإلرشادية  توجد فروق ذات داللة إحصائية في        اليتبين أنه   

 لكل حيث إن قيمة مستوى الداللة       تعزى لمتغير جامعة التخرج،    ) 0.05 ( عند مستوى داللة   القياس القبلي 

       مـن  أكبـر ) ، المواجهة، إعادة الصياغة، عكس المشـاعر      طرح األسئلة، اإلنصات  (مهارة من المهارات    

) 0.05 (. 
 

 مستوى المهارات اإلرشـادية ل القياس القبلي فياللة إحصائية توجد فروق ذات دال نه أوبصفة عامة يتبين    

 يعـزى لمتغيـر جامعـة       لجميع المهارات مجتمعة  )  0.05  (لدى المرشدين النفسيين عند مستوى داللة     

" ت" وكذلك بلغت قيمـة     ،  ) 0.05  (منأكبر  وهي  ،  ) 0.478  ( حيث بلغت قيمة مستوى الداللة     التخرج،

 .؛ مما يعني قبول الفرض الصفري )2.26( الجدولية " ت " قيمة  من لأقوهي ، 0.7149 المحسوبة

 

ويرى الباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المرشدين النفسيين تبعاً لمتغير جامعة التخرج                

وجود غمـوض   : في القياس القبلي يرجع إلى بعض ظروف القياس القلبي التي ذكرها الباحث سابقاً نحو             

المرشدين في بعض مفاهيم المهارات اإلرشادية، وكذلك الظروف النفسية لكل مـن المرشـد              لدى بعض   

والمسترشد لوجوده أمام تصوير فيديو ألول مرة، وكذلك ظروف البيئة المدرسية وعـدم وجـود مكـان                 
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مخصص للمرشد النفسي، وكلها ظروف أثرت بشكل أو بأخر على جميع أفراد العينة علـى حـد سـواء                   

 . عن اختالف جامعة التخرج لديهمبغض النظر

 :القياس البعدي: ثانيا

طـرح األسـئلة،      (إرشـادية في مستوى ثالث مهارات     توجد فروق ذات داللة إحصائية       نهويتبين فيه أ   

تعزى لمتغيـر جامعـة       )0.05(  لدى المرشدين النفسيين عند مستوى داللة        )المواجهة، عكس المشاعر  

، كما تبين انه ال     ) 0.05  ( من السابقة أقل لداللة لكل مهارة من المهارات       حيث إن قيمة مستوى ا     التخرج،

تعـزى لجامعـة التخـرج فـي         ) 0.05( توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة              

  ).0.05( حيث إن قيمة مستوى الداللة لكل منهما أكبر من ) اإلنصات، إعادة الصياغة (مهارتي
 

مجتمعـة   المهارات اإلرشـادية   جميع   مستوى فيد فروق ذات داللة إحصائية      نه توج أوبصفة عامة يتبين    

 تعزى لمتغير جامعـة التخـرج،       ) 0.05( عند مستوى داللة     في القياس البعدي      المرشدين النفسيين  لدى

    المحسـوبة " ت" وكذلك بلغت قيمة    ،  ) 0.05  (منأقل  وهي  ،  ) 0.000 ( حيث بلغت قيمة مستوى الداللة    

 .، والفروق لصالح خريجي الجامعة اإلسالمية )2.26( الجدولية " ت " قيمة  من أكبروهي  ) 3.8648(  

 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       (( يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل أي أنه           وهذا

ـ            في كل من    )0.05=∝(مستوى   دى  القياس القبلي والقياس البعدي لمستوى المهـارات اإلرشـادية ل

 ). ) تعزى لمتغير جامعة التخرجالمرشدين النفسيين
 

ويرى الباحث أن وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات اإلرشادية في القيـاس البعـدي                 

 :تعزى لمتغير جامعة التخرج لصالح خريجي الجامعة اإلسالمية قد يرجع لعدة عوامل ومنها
 

 سنوات، فغالبيتهم من خريجي الدفعة األولى       4ديهم خبرة تزيد عن     أن خريجي الجامعة اإلسالمية ل     :األول

، وهم من أوائل من التحق بوظيفة مرشد نفسي في مدارس            )2002( لقسم علم النفس بالجامعة اإلسالمية      

وكالة الغوث، وبالتالي لديهم خبرة ودراية بعملهم أكثر من الخريجين اآلخرين من الجامعـات األخـرى،                

 . جاوز مدة خبرتهم في هذا العمل أكثر من سنتين ونصف تقريباًوالذين لم تت
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القوة األكاديمية التي تتمتع بها الجامعة اإلسالمية، والتي تؤثر بشكل إيجابي على قدرات وكفاءات               :الثاني

 .خريجيها وقدرتهم على أداء أعمالهم المهنية بشكل جيد

الدراسة الجامعية أكثر من غيرهم رة تدريب عملي أثناء ن خريجي الجامعة اإلسالمية قد تلقوا فت إ :الثالـث 

الجامعات األخرى وخاصة الدفعة األولى لقسم علم النفس إذ وصلت فترة التدريب العملي في المدارس               في  

 مما  ؛ أي بما يعادل سنة ونصف تقريباً      ،والمؤسسات ذات العالقة بالصحة النفسية إلى ثالثة فصول دراسية        

 .ي التدريب والممارسة على المقابالت الفردية والجماعية وإتقان المهارات بشكل جيدكان له دور كبير ف
 

 كمرشدين نفسيين في مـدارس وكالـة    حالياًالذين يعملونن جميع خريجي الجامعة اإلسالمية و إ :الرابـع 

 دالـة   اًالغوث الدولية هم من المتخصصين في مجال علم النفس، وقد أثبت الدراسة الحالية أن هناك فروق               

 خدمة  –إرشاد  (  بين المتخصصين في تخصص علم النفس والمتخصصين في تخصصات أخرى            إحصائياً

 .في القياس البعدي لصالح المتخصصين في علم النفس) اجتماعية 
 

لقد كان من المالحظ التفاعل القوي والمشاركة اإليجابية والحضور الملتزم من قبـل خريجـي               : الخامس

 والذين تميزوا في ذلك عن غيرهم أثناء التدريب ضمن جلسات البرنامج التدريبي فـي               الجامعة اإلسالمية 

 .هذه الدراسة
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 )11(جدول رقم 

 مستوى المهارات اإلرشاديةللفروق في كل من القياس القبلي والقياس البعدي ا

 جامعة التخرجتبعاً لمتغير  لدى المرشدين النفسيين 

"ت" قيمة  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد التخصص المهارةالتصوير  مستوى الداللة 

 2.257 6.29 7 الجامعة اإلسالمية 
 طرح األسئلة

 2.167 6.20 4 جامعات أخرى
0.1374

4 
0.891 

 0.867 2.11 7 الجامعة اإلسالمية 
 اإلنصات

 0.945 1.95 4 جامعات أخرى
0.6546 0.516 

 1.173 1.49 7 الجامعة اإلسالمية 
لمواجهةا  

 1.387 1.35 4 جامعات أخرى
0.3862 0.701 

 0.917 1.43 7 الجامعة اإلسالمية 
 إعادة الصياغة

 0.883 1.40 4 جامعات أخرى
0.1127 0.911 

 1.067 1.46 7 الجامعة اإلسالمية 
عكس المشاعر

 0.887 0.95 4 جامعات أخرى
1.7985 0.078 

 4.615 12.77 7 الجامعة اإلسالمية 

لي
لقب
ر ا
وي
ص
الت

 

جميع 

 4.568 11.85 4 جامعات أخرى المهارات
0.7149 0.478 

 0.873 7.94 7 الجامعة اإلسالمية 
 طرح األسئلة

 0.826 7.05 4 جامعات أخرى
3.7211 0.000 

 0.426 2.23 7 الجامعة اإلسالمية 
 اإلنصات

 0.366 2.15 4 جامعات أخرى
0.691 0.493 

 0.667 2.29 7 الجامعة اإلسالمية 
لمواجهةا  

 0.523 1.80 4 جامعات أخرى
2.7969 0.007 

 0.471 2.11 7 الجامعة اإلسالمية 
 إعادة الصياغة

 0.696 1.80 4 جامعات أخرى
1.9949 0.051 

 0.583 2.31 7 الجامعة اإلسالمية 
عكس المشاعر

 0.718 1.90 4 جامعات أخرى
2.3291 0.024 

 1.952 16.89 7 الجامعة اإلسالمية 

ر 
وي
ص
الت

ي
عد
الب

 

جميع 

 2.130 14.70 4 جامعات أخرى المهارات
3.8648 0.000 

 

 2.26تساوي " 9" ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة " ت"قيمة 
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 )11( رقم شكل

 لفروق في القياس القبليا

  جامعة التخرجتبعاً لمتغير لدى المرشدين النفسيين يةمستوى المهارات اإلرشادل
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جميع المهارات عكس المشاعر إعادة الصياغة  لمواجهةاالتصاالت طرح األسئلة

جامعة التخرج 

 التصوير القبلي

اإلنصات
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 )12( رقم شكل

 لفروق في القياس البعديا

  جامعة التخرجتبعاً لمتغير لدى المرشدين النفسيين مستوى المهارات اإلرشاديةل
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 "توصيات الدراسة " 

 

ت السابقة، وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإن الباحـث             في ضوء اإلطار النظري والدراسا    

 -:يرى بعض التوصيات التي من شأنها تطوير المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين كما يلي

على العاملين في مجال الصحة النفسية بشكل عام، والعاملين في مجال اإلرشاد النفسي على وجه                

وأخصائيين، ومرشدين ومشرفين وإداريين االهتمـام بإعـداد بـرامج          الخصوص، من معالجين،    

 العالجية بالتحديد؛   أوتدريبية مكثفة على المهارات اإلرشادية عموماً ومهارات المقابلة اإلرشادية          

لما لذلك من تأثير قوي وفعال على أداء المعالج أو المرشد أو األخصائي النفسـي فـي العمليـة                   

  .اإلرشادية والعالجية

 

على العاملين في مجال اإلرشاد النفسي االهتمام بتوفير الجو المناسب للمرشد أو األخصائي داخل               

المؤسسة أو المدرسة التي يعمل بها، خاصة فيما يتعلق بتوفير مكان خاص ومؤهل للقيام بالعملية               

 .اإلرشادية بالشكل السليم

 

لين بحقل اإلرشاد النفسي، خاصة فيمـا يتعلـق         القيام بالدورات التدريبية أثناء الخدمة لجميع العام       

 .بالمهارات اإلرشادية وكيفية تطبيقها في العملية اإلرشادية

 

االهتمام بالتدريب العملي لكافة العاملين في مجاالت اإلرشاد النفسي، سواء أكانوا طلبة جامعات أم               

رشادية ال يمكن إتقانها إال     مرشدين نفسيين أم تربويين أم أخصائيين نفسيين، حيث إن المهارات اإل          

 .من خالل التدريب العملي والممارسة والمران

 

االهتمام بتوفير مراجع وكتب ومواد علمية تتحدث بشكل مستفيض مع وجود نماذج عملية حـول                

المهارات اإلرشادية وماهيتها وكيفية تطبيقها، تكون في متناول كل مرشد نفسـي أو تربـوي أو                

 .أخصائي نفسي
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تمام أقسام علم النفس بالجامعات الفلسطينية بتدريب الطلبة الجـدد علـى المهـارات              ضرورة اه  

اإلرشادية تدريباَ نظرياً وعملياً معاً، مع تكثيف فترة التدريب الميداني للطلبـة داخـل مؤسسـات                

 .الصحة النفسية والمدارس

 

 يتعلـق بكيفيـة تطبيـق       إثراء المرشدين النفسيين والتربويين باألنشطة والتدريبات الحديثة فيمـا         

 .المهارات اإلرشادية، بحيث يكون المرشد النفسي والتربوي متطوراً فكرياً ومهنياً وأدائياً

 

 واألخصائيين بدراسـات وأبحـاث ذات عالقـة بالمهـارات           نقيام المرشدين النفسيين والتربويي    

ـ             س مهـارات   اإلرشادية وطرق تنميتها، خاصة وأن الدراسة الحالية اقتصرت على دراسـة خم

إرشادية فقط، مما يترك المجال مفتوحاً أمام الباحثين اآلخرين لتنـاول مجموعـة أخـرى مـن                 

 .المهارات وتقديم برامج تدريبية لتنميتها وتطويرها

 

على األخصائيين النفسيين والمعالجين وكافة العاملين في مجال الصحة النفسـية تـوفير نمـاذج                

 عالجية نموذجية سواء أكانت فردية أم جماعية توضح كيفية          مصورة بالفيديو لجلسات إرشادية أو    

تطبيق المهارات الخاصة بالمقابلة اإلرشادية والعالجية؛ كي يتسنى للمرشدين النفسيين والتربويين           

والمدربين والمحاضرين في الجامعات استخدامها في تدريب الطلبة والمرشدين عليها واستخدامها           

 . النموذجية ألداء الجلسات اإلرشادية والعالجية بشكل جيدكوسيلة فعالة توضح الكيفية
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 "مقترحات الدراسة " 

 

لجدة موضوع الدراسة الحالية، وهو كيفية تنمية وتطوير المهـارات اإلرشـادية لـدى المرشـدين                نظراً  

 كمقترحـات   النفسيين وتقديم برنامج تدريبي لتنمية هذه المهارات، فإن الباحث يقدم الموضوعات التاليـة            

 -:لتنمية وتطوير المهارات اإلرشادية لدى العاملين في مجال اإلرشاد النفسي بشكل عام وهي كما يلي

تقديم دراسات ذات عالقة ببرامج تدريبية تخص مجموعات أخرى مـن المهـارات اإلرشـادية،                

 .خاصة وأن الدراسة الحالية تناولت تقديم برنامج تدريبي لخمس مهارات إرشادية فقط

 

تقديم دراسات تختص بتقييم أداء المرشدين النفسـيين والتربـويين، وكيفيـة تطـوير قـدراتهم                 

 .ومهاراتهم

 

إجراء دراسات مقارنة بين تطبيق المرشد النفسي للمهارات اإلرشادية، ومتغيرات أخـرى نحـو               

ـ                 ل نجاح العملية اإلرشادية وفاعلية العمل اإلرشادي داخل المؤسسة أو زيـادة قدرتـه علـى ح

 .المشكالت النفسية ومساعدة المسترشدين

 

تقديم دراسة للمعيقات المهنية لدى المرشد النفسي وأثرها على تطبيقه للمهارات اإلرشـادية فـي                

 .الجلسات

 

تقديم دراسات توضح دور مؤسسات الصحة النفسية والمشرفين والمدربين، وكذلك الجامعات فـي     

 .لعاملين في مجال اإلرشاد النفسي والتربويتطوير وتنمية المهارات اإلرشادية لدى ا
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 "ملخص الدراسة باللغة العربية " 

 

 فـي مـدارس     معرفة مستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين      إلى  هدفت الدراسة الحالية    لقد  

ات وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة، والتعرف على مدى فاعلية برنامج تدريبي مقتـرح لتنميـة المهـار                

 في مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غـزة وعالقـة ذلـك بـبعض          لدى المرشدين النفسيين   اإلرشادية

، حيـث حاولـت الدراسـة       ) جامعة التخرج    – سنوات الخبرة    – التخصص   –الجنس  ( المتغيرات، وهي   

 -:اإلجابة على التساؤالت التالية

 المرشدين النفسيين بمدارس     لدى ارات اإلرشادية المهلتنمية   المقترح   التدريبيما مدى فعالية البرنامج      .7

 وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة؟  

 ما مدى وجود المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة؟ .8

المهـارات   لمسـتوى   القياس القبلي والقياس البعـدي  في كل منهل توجد فروق ذات داللة إحصائية    .9

  تعزى لمتغير الجنس؟ لدى المرشدين النفسيينرشاديةاإل

المهـارات   لمسـتوى   القياس القبلي والقياس البعـدي في كل من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية    .10

 ؟) تخصصات أخرى –علم النفس  (  تعزى لمتغير التخصص لدى المرشدين النفسييناإلرشادية

المهـارات   لمسـتوى  ياس القبلي والقياس البعـدي  القفي كل منهل توجد فروق ذات داللة إحصائية     .11

 ؟) أقل من ذلك– سنوات 4أكثر من  (  تعزى لمتغير سنوات الخبرة لدى المرشدين النفسييناإلرشادية

المهـارات   لمسـتوى   القياس القبلي والقياس البعـدي في كل من توجد فروق ذات داللة إحصائية    هل .12

 ؟) جامعات أخرى–الجامعة اإلسالمية( جامعة التخرج تغير تعزى لم لدى المرشدين النفسييناإلرشادية

 

)  مرشداً ومرشدة    11( ولإلجابة على هذه التساؤالت فقد اختار الباحث عينة عشوائية من المرشدين بلغت             

تم تصويرهم بالفيديو، وهم يقومون بتنفيذ جلسات إرشادية مع مسترشدين لمعرفـة مسـتوى المهـارات                

ثم تحكيم هذا الفيديو من قبل مختصين في مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسـي،        اإلرشادية لديهم، ومن    

وهو بمثابة قياس قبلي لهذه المهارات، ثم تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية المهارات اإلرشادية عليهم، ومن               

وهو بمثابة  ثم تصوير المرشدين النفسيين، وهم يقومون بتنفيذ جلسات إرشادية مع مسترشدين مرة أخرى،              
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قياس بعدي لمستوى المهارات اإلرشادية لديهم، وللوقوف على مدى فعاليـة البرنـامج التـدريبي لـدى                 

لمعرفة مستوى المهارات اإلرشادية    ) ت  ( المرشدين النفسيين قام الباحث باستخدام النسب المئوية واختبار         

 .رة وجامعة التخرجلدى المرشدين النفسيين وعالقة ذلك بالجنس والتخصص وسنوات الخب

 

 :قد كانت نتائج الدراسة كما يليو 

بين القياس القبلي والقياس البعدي لمستوى       ) Y0.05∝(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .1

 . المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين لصالح القياس البعدي

 

     لنفسـيين والمسـتوى االفتراضـي           توجد فروق بين مستوى المهارات اإلرشادية لـدى المرشـدين ا           .2

 والـذي   ،مما يعني عدم إتقان أفراد العينة للمهارات اإلرشادية الخمس بالشـكل المطلـوب            % ) 70( 

 . وذلك حسب القياس القبلي لعينة الدراسة،يستدعي تطوير وتنمية هذه المهارات بشكل أفضل
 
 
 

في كل من القياس القبلي والقياس البعدي        ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .3

 .لمستوى المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير الجنس

 

في القياس القبلي لمسـتوى المهـارات        ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .4

، كذلك  ) تخصصات أخرى    – علم النفس ( اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير التخصص        

فقد تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي لمستوى المهارات اإلرشـادية لـدى                 

 .المرشدين النفسيين تعزى لمتغير التخصص لصالح المختصين في علم النفس

 

هـارات  في القياس القبلي لمسـتوى الم      ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .5

 4 أقـل مـن      – سنوات   4أكثر من   ( اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير سنوات الخبرة         

في القياس البعدي لمستوى     ) 0.05=∝(، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          )سنوات  
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لخبرة األكثـر   المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح ذوي ا           

 . سنوات4من 

 

في القياس القبلي لمسـتوى المهـارات        ) Y0.05∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .6

 ، ) جامعات أخرى  –الجامعة اإلسالمية ( اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير جامعة التخرج       

في القياس البعدي لمستوى المهارات      ) 0.05=∝(بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

 .جامعة التخرج لصالح خريجي الجامعة اإلسالمية اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين تعزى لمتغير

 

وفي ضوء نتائج الدراسة وضع الباحث عدة توصيات ومقترحات للمرشـدين النفسـيين والتربـويين                

االت الصحة النفسية واإلرشاد النفسي تؤكـد       واألخصائيين والمعالجين النفسيين وكافة العاملين في مج      

 وجـود   أهميـة  على ضرورة االهتمام بالمهارات اإلرشادية وطرق تنميتها نظرياً وعمليـاً، وكـذلك           

دراسات تهتم بطرح برامج تدريبية لتنمية وتطوير المهارات اإلرشادية لـدى المرشـدين النفسـيين               

 .والتربويين
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 "المصادر والمراجع " 

 -:المصادر:والًأ

 .القرآن الكريم .1

 .صحيح البخاري ومسلم. 2

 

 -:المراجع العربية: ثانياً

 المـريخ،   ر، دا  المناهج والتشخيص والعـالج    -يعلم النفس اإلكلينيك  ): 1988(إبراهيم، عبد الستار     .2

 .الرياض، المملكة العربية السعودية

لتخفيف السلوك العدواني لدى طالب     فاعلية برنامج مقترح    ): 2002(أبو حطب، ياسين مسلم محارب       .3

 . اإلسالمية، غزةة، الجامع)غير منشورة(رسالة ماجستير الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة، 

، إلرشاد النفسي واالجتمـاعي   ا): 2001(أبو عبادة، صالح بن عبد اهللا ونيازي، عبد المجيد بن طاش             .4

 .ياض، السعوديةالطبعة األولي، مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع، الر

دور المرشد التربوي في تحقيق أهدافه العلمية األكاديميـة والمهنيـة   ): 1988(أبو عطية ، والرفاعي    .5

 .   ، عمان339-304 ، ص 15 ، ع4 ، مالمجلة التربوية ، والنفسية في المرحلة الثانوية

 الفكر للنشر والتوزيع،    ، دار الطبعة الثانية ،   النفسي اإلرشادمبادئ  ): 2002(أبو عيطة، سهام درويش      .6

 .األردنعمان، 

 .، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاهرة، مصرالتوجيه واإلرشاد النفسي): 1999(أحمد، سهير كامل  .7

أثر برنامج إرشاد جمعي في تحسين مهارة المرشـد الزميـل علـى             ): 2000(األسمر، نهلة ريمون     .8

، )غير منشـورة  (رسالة ماجستير   ،  درسيالتواصل ومساعدة الطلبة الذين يواجهون مشكالت تكيف م       

 .كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية
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 والثالثون، دار العلم للماليـين للنشـر والتوزيـع،          ة، الطبعة الثامن  المورد): 2004(البعلبكي، منير    .9

 .بيروت، لبنان

 .، مكتبة الجليل، غزة، فلسطيناإلرشاد النفسي): 2004(البنا، أنور حمودة  .10

استخدام المرشد لتقنيات المقابلة وعالقته بتقييم فعالية المرشـد         ): 1996(عبد الرحمن عودة    الترك،   .11

، جامعة النجاح الوطنية،    )غير منشورة (رسالة ماجستير    ،من قبل المشرفين والمديرين والمسترشدين    

 .نابلس

االسترخاء فاعلية برنامج إرشاد جمعي في التدريب على حل المشكالت و         ): 1998(حداد، ودحادحة    .12

، العدد الثالـث عشـر، السـنة        ، مجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر      العضلي في ضبط التوتر   

 .السابعة، يناير

الطبعـة  ،   التكنولوجيـا  – التطبيـق    –اإلرشاد النفسي، النظرية    ): 2004(حسين، طه عبد العظيم      .13

 .، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردناألولي

 فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعيـة        ): 2004(علي عبد اهللا     أحمد   الحميضي، .14

ـ    ، رسالة الماجستير  عينه من األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم       لدى ، قسـم   ا، كلية الدراسات العلي

 .العلوم االجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية

، الطبعة األولـي، وكالـة الغـوث        مقدمة في التوجيه واإلرشاد   ): 2003(الحواجري، أحمد محمد     .15

 .الدولية، قطاع غزة، فلسطين

مدى فاعلية برنامج إرشادي للتخفيف من آثار الصدمة النفسـية          ): 2001(الحواجري، أحمد محمد     .16

، كلية الدراسـات    )ير منشورة غ(، رسالة ماجستير    لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي في محافظة غزة       

 .العليا، الجامعة اإلسالمية، غزة

، دار الفكر للطباعـة والنشـر   د الطفل وتوجيهـه اإرش): 2002(حواشين، زيدان وحواشين، مفيد،   .17

 .والتوزيع، عمان، األردن
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 الطبعـة   ،)أسسه ونظرياته وتطبيقاتـه     (اإلرشاد النفسي في المدرسة     ): 2007(الخطيب، صالح    .18

 .دار الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات العربية المتحدةالثانية، 

، الطبعة الثالثـة  ،  التوجيه واإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق     ): 2004(الخطيب، محمد جواد     .19

 .مكتبة آفاق، غزة، فلسطين

تقويم تجربة التوجيه واإلرشاد في المدرسة الثانويـة مـن وجهـة نظـر              ): 1968(خليل، خضير    .20

 .، العراقجامعة بغداد ،رسالة ماجستير ،المرشدين والطلبةالمديرين و

، دار الكنـدي    الطبعة األولـي  ،    مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي   ): 1999(الداهري، صالح حسن     .21

 . األردن،إربد للنشر والتوزيع،

العالقة بين مهارات االتصال لدى المرشد وجنسه وعـدد          ):1997( شرين   وفريحات، نسيمة   داوود، .22

 مجلد  ،تربوية  دراسات ةمجل ،المسترشدونت خبرته وفاعلته في تقديم خدمات اإلرشاد كما يراها          سنوا

 .1 العدد ،24

فعالية برنامج مقترح لتنمية المهارات اإلمالئيـة الالزمـة         ): 1997 (عبد الشافي أحمد سيد   رحاب،   .23

، كليـة التربيـة     لة التربويـة  المج ،التربيةلتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي لدى طالب كلية          

 .، سوهاج، مصر الجزء األول- العدد الثاني عشر-بسوهاج، جامعة جنوب الوادي

المشكالت التي تواجه المرشدين والتربويين في مدارس الضفة الغربيـة          ): 1998(رضوان، صافية    .24

 .طنية، فلسطين، جامعة النجاح الو)غير منشورة(رسالة ماجستير ، الحكومية في عهد السلطة الوطنية

أثر برنامج تدريبي في اإلرشاد والتوجيه الجمعي المهني على         ): 1996(الرواد، ديب محمد إبراهيم      .25

رسـالة  ،  النضج المهني، واتخاذ القرار لدى طالب الصف العاشر األساسي في مدارس محافظة معان            

 .، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية)غير منشورة(ماجستير 

، دار الشروق للنشر والتوزيـع،      الطبعة األولي ،  علم نفس الطفل  ): 1998(وي، محمد عودة    الريما .26

 .عمان، األردن
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الطبعـة  ،  مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي   ): 2001(الزبادي، أحمد محمد والخطيب، هشام إبراهيم        .27

 .، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان، األردناألولي

أثر مهارة االتصال عند المرشد وخبرته العملية في اإلرشاد ومؤهله العلمي           ): 1987(الزبون، سليم    .28

، الجامعة األردنية،   )غير منشورة (رسالة ماجستير   ،  على تقبل المديرين للعملية اإلرشادية في األردن      

 .  عمان

 - مجاالتـه - طرائقـه - نظرياته-التوجيه واإلرشاد النفسي أسسه ): 2003(الزعبي، أحمد محمد     .29

 .، توزيع دار الفكر، دمشق، سورياالطبعة األولي، رامجهب

 .، اليمن صنعاء،اليمنية، دار الحكمة الطبعة األولي،  النفسياإلرشاد): 1994(الزعبي، أحمد محمد  .30

، مكتبة عالم الكتـب،     الطبعة الثالثة ،  التوجيه واإلرشاد النفسي  ): 1998(زهران، حامد عبد السالم      .31

 .عربية، جمهورية مصر الالقاهرة

، عالم الكتاب، القـاهرة،     الطبعة األولي ،  علم النفس االجتماعي  ): 1994(زهران، عبد السالم حامد      .32

 .جمهورية مصر العربية

مجلة تصدر عن كلية مجتمـع      ،  التوجيه واإلرشاد في المدرسة االبتدائية     :)1984(الزهري، رياض    .33

 .  ، دار القلم، عمارة أمية، رام اهللارام اهللا للمعلمين

، دار  الطبعة األولـي  ،  الدليل العملي للمرشدين النفسيين والتربويين    ): 1998(الزيود، نادر فهمي     .34

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن

 .، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصرالعملية اإلرشادية): 2005(سعفان، محمد أحمد إبراهيم  .35

الطبعـة  ،  ت في اإلرشاد والتوجيه النفسـي والتربـوي       أساسيا): 2003(السفاسفة، محمد إبراهيم     .36

 .، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويتاألولي

دراسة لتنمية عادات االستذكار ومهاراته لدى بعض تالميذ المرحلة          ): 1989(سعاد محمد   سليمان،   .37

 .مصر، القاهرة، ، الهيئة العامة للكتاب، العدد الحادي عشرمجلة علم النفس، االبتدائية
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، دار الفكر   الطبعة األولي ،  محاضرات في التوجيه واإلرشاد   ): 1991(سمارة، عزيز ونمر، عصام      .38

 .للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 دراسـة   –مهام المرشد الطالبي بين األهميـة والممارسـة         ): 2004(السميح، عبد المحسن محمد      .39

مجلة جامعة أم القرى     ،   ،رياض التعليمية ميدانية على مديري ومرشدي مدارس التعليم العام بمنطقة ال        

 العـدد األول، الريـاض، المملكـة        - المجلد السادس عشر   -للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية   

 .العربية السعودية

المعيقات المهنية لدي المرشدين التربويين في المدارس الحكومية فـي           "):2003 (، منير عودة  شبير .40

 كليـة الدراسـات العليـا،       ،)غير منشورة (رسالة ماجستير    ،الوظيفيا  ا بالرض مهقتقطاع غزة وعال  

 .الجامعة اإلسالمية، غزة

، الطبعة األولي، دار غريـب      نظريات اإلرشاد والعالج النفسي   ): 1998(الشناوي، محمد محروس     .41

 .للنشر والطباعة، القاهرة، مصر

طباعـة والنشـر والتوزيـع،      ، دار غريب لل   العملية اإلرشادية ): 1996(الشناوي، محمد محروس     .42

 .القاهرة

فاعلية برنامج إرشادي في الدراما النفسية في خفض التوتر         ): 2000(الشيخ علي، أحمد سعد صالح       .43

         رسـالة ماجسـتير   ،  وتحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة من طلبة الصـف السـابع األساسـي             

 .ردنية، كلية الدراسات العليا، الجامعة األ)غير منشورة(

مهـارات الـتعلم واالسـتذكار       ):1993(وأنور ريـاض    وعبد الرحيم،   سليمان الخضري   الشيخ،   .44

 . قطر،، جامعة قطر البحوث التربويةمجلة، وعالقتهما بالتحصيل والذكاء ودافعية التعلم

، شـر نللدراسات وال  ، المؤسسة العربية   التربوي في الجامعة   اإلرشاد): 1983(الشيخلي، عبد القادر     .45

 .سوريا

ـ    ،علم النفس التربوي  ): 1994(صادق، آمال و أبو حطب، فؤاد        .46 األنجلـو   ة الطبعة الرابعة، مكتب

 .، القاهرة، مصرالمصرية
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 .، القاهرة، مصر، مكتبة النهضة المصريةعلم النفس التربوي :)1979(صالح أحمد ، أحمد زكي  .47
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  )1( ملحق رقم 
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  )2( ملحق رقم 
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  )3( ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طلب موافقة على تطبيق الدراسة
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  )4( ملحق رقم 

 

 ..................................................../مدرسة
 

  على تطبيق الدراسةطلب موافقة ولي األمر

 
نحـيط  /...................... بالصـف ...................... /..................السيد ولي أمر الطالب   

 يجري دراسة حول فعالية برنـامج تـدريبي لتنميـة           محمد جدوع أبو يوسف   / سيادتكم علماً بأن الباحث   

المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين في مدارس وكالة الغوث الدولية، ولتطبيق هذه الدراسة يلـزم             

النفسيين بالفيديو أثناء تنفيذهم لجلسات إرشادية مع طالب من مدارسهم لتقييم أدائهـم،             تصوير المرشدين   

وقد وقع االختيار على أبنكم المذكور للمشاركة في تنفيذ هذه الجلسات اإلرشادية المصورة، لذا نرجو من                

لجلسات اإلرشـادية،  سيادتكم أبداء رأيكم في الموافقة أو عدم الموافقة على مشاركة أبنكم في تصوير هذه ا   

 .علماً بأن تصوير هذه الجلسات تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وهي في سرية تامة

 
 جزيل الشكر واالمتنان،منا ولكم 

 
 

 غير موافق                                                         موافق   

 /.......................اسم ولي األمر
 ......................../......التوقيع
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  )5( ملحق رقم 
 

  )1 ( صور من تنفيذ المرشدين النفسيين للجلسات اإلرشادية في القياس القبلي
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  )2 ( صور من تنفيذ المرشدين النفسيين للجلسات اإلرشادية في القياس القبلي
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  )6( ق رقم ملح

 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين لجلسات الفيديو

 

 

 . وزارة التربية والتعليم–عزة محيسن : األستاذة .1

 . برنامج غزة للصحة النفسية–تيسير دياب : الدكتور .2

 . برنامج غزة للصحة النفسية–صالح أبو حطب : الدكتور .3

 .جامعة األقصى –فضل أبوهين : الدكتور .4

 . جامعة األزهر–د الخطيب محمد جوا: الدكتور .5
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  )7( ملحق رقم 

 

  "تحكيم جلسات الفيديو" 

 
 
 

 المحترم/.................................................. الدكتور الفاضل
 

يعملون قام بها مرشدين نفسيين      ملف فيديو لجلسات إرشادية      11عليها   )  مدمجة  اسطوانات 5( إليكم عدد   
 لمجموعة مهارات خاصـة بالمقابلـة       )بعدي  / قبلي   ( قياسطريقة  في حقل اإلرشاد النفسي وهي بمثابة       

ومن ثم قياس هذه المهارات      عليها   اإلرشادية يود الباحث قياسها ومن ثم تطبيق برنامج تدريبي للمرشدين         
  -:مرة أخرى والمهارات هي

 .                   مهارة طرح األسئلة .6

 .  هارة اإلنصاتم .7

 .                 المواجهة .8

 . الصياغةإعادة .9

         .عكس المشاعر  .10

 
 قام بها المرشـدين والتعليـق       جلسات إرشادية لذا نرجو من سيادتكم مشاهدة تلك االسطوانات وما بها من           

 .ت السابقةتوضيح اإليجابيات والسلبيات في كل مهارة من المهارا هذه المهارات من خالل لىالمباشر ع
 

علماً بأن هذا العمل إنما هو ألغراض البحث العلمي فقط، وأن هذا الفيديو المصور هو بتصريح خطي من                  
 .المشاركين فيه لعرضه على المحكمين في سرية تامة حفاظاً على أسرار العمالء والمشاركين

 ولكم منا جزيل الشكر واالمتنان،،،

 

           الباحث                                                                        

 محمد جدوع أبو يوسف

  قسم علم نفس-الجامعة اإلسالمية    
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  )8( ملحق رقم 

 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين لبرنامج

 تنمية المهارات اإلرشادية لدى لمرشدين النفسيين
 

 

 

 .ية الجامعة اإلسالم–أنور البرعاوي : الدآتور .6

 . الجامعة اإلسالمية–جميل الطهراوي : الدآتور .7

 . جامعة األقصى–درداح الشاعر: الدآتور .8

 . الجامعة اإلسالمية–عاطف عثمان األغا : الدآتور .9

 . جامعة األزهر–عبد العظيم المصدر : الدآتور .10

 . جامعة األقصى–فضل أبوهين : الدآتور .11

 . جامعة األزهر–محمد جواد الخطيب : الدآتور .12

 . الجامعة اإلسالمية–نبيل دخان : آتورالد .13

 . الجامعة اإلسالمية–سناء أبو دقة : الدآتورة .14
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  )9( ملحق رقم  

 البرنامج التدريبي لتنمية المهارات اإلرشادية لدي المرشدين النفسيين

 

 جلسات البرنامج التدريبي

 

 .كينتعارف بين الباحث والمرشدين المشار ال:الجلسة األولى

 

 

 :إجراءات التطبيق

بداية رحب الباحث بالمرشدين المشاركين، وعرفهم بنفسه وترك المجال للمشاركين للتعارف حيث قـام              * 

 .كل مشارك بالتعريف عن نفسه لآلخرين

ثم قام الباحث بإعطاء فكرة عامة عن ماهية البرنامج التدريبي وما يحتويه وجلساته وآليات العمل فيـه                 * 

األدوات التي سوف يستخدمها وأهمية تنفيذ وتطبيق هذا البرنامج، والذي يكمن أهميته في تنمية         واألنشطة و 

مجموعة من أهم مهارات وفنيات اإلرشاد النفسي المستخدمة في المقابالت اإلرشادية، ويمكن تحديد النقاط              

  )1(            صورة رقم                                       :التي نفذت خالل هذه الجلسة فيما يلي

 .قام الباحث بتوضيح ماهية البرنامج وجلساته وأنشطة وأدواته وآليات العمل فيه*

 .تحدث الباحث عن األهداف العامة والخاصة للدراسة بشكل عام والبرنامج التدريبي بشكل خاص* 

 .مرشدين النفسيينقام الباحث بتوضيح أهمية البرنامج في تنمية المهارات اإلرشادية لدى ال* 

ناقش الباحث مع المشاركين مواعيد وعدد الجلسات، وكذلك قوانين العمل الجماعي التي تسود الجلسات              * 

  )3 - 2( صورة رقم .                                                                الخاصة بالبرنامج

 .تقويم المرحلي للجلساتوفي النهاية تم تقويم الجلسة من خالل بطاقة ال* 
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 )3(صورة رقم 

 )2( صورة رقم 

 )1( صورة رقم
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 . توقعات المشاركين:الجلسة الثانية
 

 

 :إجراءات التطبيق

 .حيث ناقش الباحث مع المشاركين التوقعات التي يرونها من خالل تنفيذ هذا البرنامج* 

 .المرشد النفسي أن يتقنهاالعمل من خالل المجموعات لتحديد أهم المهارات اإلرشادية التي ينبغي على * 

 .قام الباحث بمناقشة المرشدين في أهم المهارات اإلرشادية التي ينبغي على المرشد النفسي أن يتقنها* 

قام الباحث بمناقشة المالحظات التي تم الوصول إليها من خالل المجموعات وطرحهـا أمـام جميـع                 * 

  )4( صورة رقم .    طاقة التقويم المرحلي للجلساتالمشاركين، وفي النهاية تم تقويم الجلسة من خالل ب

     
 

 

 

 

 

 

 
 

 :الجلسة الثالثة
 

 . التدريب على مهارة طرح األسئلة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية: الموضوع

 :إجراءات التطبيق

 السابقة، ومن ثـم     حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ بمراجعة ما تم خالل الجلسات            * 

 .توضيح أهم النقاط التي تتناولها الجلسة الحالية
 

 عنـاوين فرعيـة   4 حيث شمل هذا العنوان     ثم تحدث الباحث عن كيفية التعامل مع تساؤالت المسترشد        * 

 -:وهي كالتالي

 )4(صورة رقم
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 .كيفية التعامل مع تساؤالت المسترشد التي تستهدف االطمئنان .5

 .شد التي تستهدف استعجال العالجكيفية التعامل مع تساؤالت المستر .6

 .كيفية التعامل مع تساؤالت المسترشد حول دور المرشد في مساعدته .7

 .كيفية التعامل مع تساؤالت المسترشد حول اتجاه اآلخرين نحوه .8

 

ن في مناقشة كل نقطـة مـن        وشارك المرشد وقد  حيث قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض،         * 

طرح الباحث نماذج وتدريبات عملية حول كيفية تعامل المرشد مع تساؤالت المسترشد             قد و ،النقاط السابقة 

  )5( صورة رقم .                                                            بأهدافها المختلفة

 

ضـافة  ثم عرض الباحث نموذج فيديو لجلسة إرشادية شاهدها المشاركون وأبدوا تعليقاتهم عليهـا، باإل             * 

لعرض إحدى جلسات القياس القبلي ألحد المشاركين وتقييمها من قبـل المشـاركين ومعرفـة األخطـاء                 

  )6( صورة رقم .                                                         واإليجابيات التي وردت فيها

 

ين فيها أهم المهارات التي تحـدثت       ثم قام اثنان من المشاركين بتنفيذ جلسة إرشادية أمام اآلخرين مطبق          * 

  )7( صورة رقم .                      عنها الجلسة ومن ثم أبدى المشاركون مالحظاتهم عيها وتعليقاتهم

  

 .ثم قام الباحث بعد ذلك بتوزيع المواد العلمية على المشاركين* 

 

 .   لساتوفي النهاية تم تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للج* 
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 )6( صورة رقم 

 )7( صورة رقم 

 )5(صورة رقم
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 . تابع التدريب على مهارة طرح األسئلة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية: الجلسة الرابعة
 

 :إجراءات التطبيق

حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ بمراجعة ما تم خالل الجلسات السابقة، ومن ثـم                 * 

 .النقاط التي تتناولها الجلسة الحاليةتوضيح أهم 

، حيث شملت الجلسة الحديث عن عنصـرين         ممارسة مهارة طرح التساؤل    ثم تحدث الباحث عن كيفية    * 

 -:أساسيين

 .اختيار الوقت المناسب لطرح التساؤل:  األول- 

 .كيفية اختيار السؤال المالئم:  الثاني-

 : ر السؤال المالئم، وذلك حسب عدة أنوع من التساؤالتحيث ناقش الباحث مع المشاركين كيفية اختيا

  ).Open Questions( استخدام التساؤالت المفتوحة  

  ).Direct Questions( استخدام التساؤالت المباشرة  

  ).Indirect Questions( استخدام التساؤالت غير المباشرة  

ن في مناقشة كل نقطة من النقـاط  والمرشد شارك وقد قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض،        مث* 

.                                  اختيار السؤال المالئم طرح الباحث نماذج وتدريبات عملية حول كيفية قد و،السابقة

  )8( صورة رقم 

 فيها أهم المهارات التي تحـدثت       ثم قام اثنان من المشاركين بتنفيذ جلسة إرشادية أمام اآلخرين مطبقين          * 

  )9( صورة رقم .                           عنها الجلسة ثم أبدى المشاركون مالحظاتهم وتعليقاتهم عيها

ثم قام الباحث بعد ذلك بتوزيع المواد العلمية على المشاركين، وفي النهاية تم تقويم الجلسة من خـالل                  *  

    .بطاقة التقويم المرحلي للجلسات
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 . تابع التدريب على مهارة طرح األسئلة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية: الجلسة الخامسة

 

 :إجراءات التطبيق

حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ بمراجعة ما تم خالل الجلسات السابقة، ومن ثـم                 * 

 .لتي تتناولها الجلسة الحاليةتوضيح أهم النقاط ا

 حيث شملت الجلسة الحديث عن عدة نقاط        ،الكيفية السليمة في استخدام التساؤالت    ثم تحدث الباحث عن     * 

 -:وهي كما يلي

 )8 (صورة رقم

 )9( صورة رقم 
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  ).Phrasing The Question( التدريب على صياغة التساؤل  •

  ).Composing The Question( التدريب على تركيب التساؤل  •

  ).Containment Of Question( لتساؤل للمحتوى السليم التدريب على ا •

 

ن في مناقشة كل نقطة من النقـاط  و شارك المرشدوقد قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض،        مث* 

وكـذلك كيفيـة    تساؤالت  ال صياغة وتركيب  طرح الباحث نماذج وتدريبات عملية حول كيفية         قد و ،السابقة

  )10( صورة رقم .                                                        يمالحفاظ على محتواها السل

 

ثم قام اثنان من المشاركين بتنفيذ جلسة إرشادية أمام اآلخرين مطبقين فيها أهم المهارات التي تحـدثت                 * 

  )11( ة رقم صور.                    وتعليقاتهم عيها عنها الجلسة ومن ثم أبدى المشاركون مالحظاتهم

 

 .ثم قام الباحث بعد ذلك بتوزيع المواد العلمية على المشاركين* 

 

 .   وفي النهاية تم تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات* 
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 )10(صورة رقم

  )11( صورة رقم
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 :الجلسة السادسة

 

 :الموضوع

 . رشادية الفردية والجماعيةالتدريب على مهارة اإلنصات في المقابالت اإل* 
 

 

 :إجراءات التطبيق

حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ بمراجعة ما تم خالل الجلسات السابقة، ومن ثـم                 * 

تم عرض صورة كاريكاتيرية توضح حالة مرشد يقوم باستخدام مهارة اإلنصات بشكل خطأ، حيث نـاقش      

 .ة ومن ثم تم توضيح أهم النقاط التي تتناولها الجلسة الحاليةالباحث المشاركين في هذه الصور

  )12( صورة رقم 

 وقـد  ، )Empathic Listening( على مهارة اإلنصات العاطفي   التدريبكيفيةثم تحدث الباحث عن * 

 -:شملت الجلسة الحديث عن عدة نقاط وهي كما يلي

 .في حالة الغضب واإلنكاركيفية استخدام مهارة اإلنصات عندما يكون المسترشد  .4

 :كيفية استخدام مهارة اإلنصات عندما يكون المسترشد في حالة يأس .5

 :كيفية استخدام مهارة اإلنصات عندما يكون المسترشد في حالة استجداء االستعطاف .6

 

 والتـي شـملت   ، )Active Listening( ثم تحدث الباحث عن كيفية التدريب على اإلنصات النشـط  *

 -:عنصرين وهما

 :استخدام مهارة اإلنصات في حالة تنشيط المسترشد على الكالم .3

 :استخدام مهارة اإلنصات في حالة تنشيط المسترشد للتعبير عن مشاعره .4

 

ن في مناقشة كل نقطـة مـن        و شارك المرشد  وقدحيث قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض،         * 

علـى مهـارة اإلنصـات        التـدريب  عملية حول كيفية   طرح الباحث نماذج وتدريبات      قد و ،النقاط السابقة 

  )13( صورة رقم .        ، وقد شارك المرشدون في ذلكالتدريب على اإلنصات النشط وكذلك العاطفي
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  )14( صورة رقم .                      ثم قام الباحث بعد ذلك بتوزيع المواد العلمية على المشاركين* 
  

 .   الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلساتوفي النهاية تم تقويم * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )12(صورة رقم
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 )13(صورة رقم

  )14( صورة رقم 
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 .  تابع التدريب على مهارة اإلنصات في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية:الجلسة السابعة
 

 :إجراءات التطبيق

بمراجعة ما تم خالل الجلسات السابقة، ومن ثـم         حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ         * 

 .توضيح أهم النقاط التي تتناولها الجلسة الحالية

 

 حيث شملت الجلسـة الحـديث عـن    ،الفعالعلى مهارة اإلنصات   التدريبكيفيةثم تحدث الباحث عن   * 

 -:عنصرين أساسيين وهما كما يلي

 

 .مة حول الذاتكيفية التدريب على اإلنصات إلى النقاط الها: األول

 .كيفية التدريب على اإلنصات إلى النقاط المتكررة في حديث المسترشد: الثاني

 

ن في مناقشة كل نقطـة مـن        و شارك المرشد  وقدحيث قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض،         * 

ت إلـى    طرح الباحث نماذج وتدريبات عملية حول كيفية تطبيق مهـارة اإلنصـا            قد و النقطتين السابقتين، 

 .        وكذلك كيفية تطبيق مهارة اإلنصات إلى النقاط المتكررة في حديث المسترشد،النقاط الهامة حول الذات

  )15( صورة رقم 

 

 مجموعات لمناقشة هذه المهارة وإبداء المالحظات عليها من خالل          إلىثم قام الباحث بتقسيم المشاركين      * 

  )16( صورة رقم .                                      ميعملخص تعده كل مجموعة وتعرضه أمام الج

 

ثم قام اثنان من المشاركين بتنفيذ جلسة إرشادية أمام اآلخرين مطبقين فيها أهم المهارات التي تحـدثت                 * 

  )17( صورة رقم .                   عنها الجلسة ومن ثم أبدى المشاركون مالحظاتهم وتعليقاتهم عيها

 .                     قام الباحث بعد ذلك بتوزيع المواد العلمية على المشاركينثم * 

 .   النهاية تم تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلساتفي و* 
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  )15(صورة رقم 

  )16( صورة رقم 

 )17(صورة رقم
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 . لجماعية تابع التدريب على مهارة اإلنصات في المقابالت اإلرشادية الفردية وا :الجلسة الثامنة

 

 :إجراءات التطبيق

حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ بمراجعة ما تم خالل الجلسات السابقة، ومن ثـم                 * 

 .توضيح أهم النقاط التي تتناولها الجلسة الحالية
 

  حيث شملت الجلسـة الحـديث عـن   ،الفعالعلى مهارة اإلنصات   التدريبكيفيةثم تحدث الباحث عن   * 

 -:عنصرين أساسيين، وهما كما يلي

 

 .كيفية تدريب المشاركين على اإلنصات بإيجابية لفظية: األول

 .كيفية تدريب المشاركين على اإلنصات بإيجابية غير لفظية: سادساً

 

 ي مناقشة النقطتين السابقتين،   ن ف و شارك المرشد  محيث قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض، ث        * 

يجابيـة لفظيـة    ة تدريب المشاركين على اإلنصات بإ     كيفيباحث نماذج وتدريبات عملية حول       طرح ال  قدو

       .يجابية غير لفظيةة تدريب المشاركين على اإلنصات بإوكذلك كيفي

  )18( صورة رقم 

 

ل  مجموعات لمناقشة هذه المهارة وإبداء المالحظات عليها من خال         إلىثم قام الباحث بتقسيم المشاركين      * 

  )19( صورة رقم .                                      ملخص تعده كل مجموعة وتعرضه أمام الجميع
 

ثم قام اثنان من المشاركين بتنفيذ جلسة إرشادية أمام اآلخرين مطبقين فيها أهم المهارات التي تحـدثت                 * 

  )20(                  صورة رقم .   عنها الجلسة ومن ثم أبدى المشاركون مالحظاتهم وتعليقاتهم عيها

 

النهاية تم تقويم الجلسة من خـالل       في  و المشاركين،   ثم قام الباحث بعد ذلك بتوزيع المواد العلمية على        * 

 .   بطاقة التقويم المرحلي للجلسات
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  )19( صورة رقم 

 )20(صورة رقم

  )18(صورة رقم 
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 :الجلسة التاسعة

 

 :الموضوع

 . لمقابالت اإلرشادية الفردية والجماعيةالتدريب على مهارة إعادة الصياغة في ا* 
 
 

 :إجراءات التطبيق

حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ بمراجعة ما تم خالل الجلسات السابقة، ومن ثـم                 * 

تم عرض صورة كاريكاتيرية توضح حالة مرشد يقوم باستخدام مهارة إعادة الصياغة بشكل خطأ، حيـث                

 .اركين في هذه الصورة ومن ثم وضح أهم النقاط التي تتناولها الجلسة الحاليةناقش الباحث المش

  )21( صورة رقم 

 حيث شملت الجلسـة الحـديث عـن         ،إعادة الصياغة   مهارة على  التدريب كيفيةثم تحدث الباحث عن     * 

 -:عنصرين أساسيين، وهما كما يلي

 . تغييركيفية التدريب على إعادة عبارات المسترشد دون: أوالً

 .كيفية التدريب على إعادة عبارات المسترشد مع تغيير ضمير المتكلم: ثانياً

 

النقطتين السـابقتين   ي مناقشة   ن ف و شارك المرشد  وقد قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض،         ثم* 

رشـد  عبـارات المست    طرح الباحث نماذج وتدريبات عملية حول كيفية تدريب المشاركين على إعادة           قدو

                             . وكذلك كيفية التدريب على إعادة عبارات المسترشد مع تغيير ضمير المتكلم،دون تغيير

  )22( صورة رقم 

ظات عليها من خالل     مجموعات لمناقشة هذه المهارة وإبداء المالح      إلىثم قام الباحث بتقسيم المشاركين      * 

  )23( صورة رقم .                                      ملخص تعده كل مجموعة وتعرضه أمام الجميع

ثم قام اثنان من المشاركين بتنفيذ جلسة إرشادية أمام اآلخرين مطبقين فيها أهم المهارات التي تحـدثت                 * 

ثم قام الباحث بعد ذلك بتوزيع المواد العلمية        ا ومن   عنها الجلسة، ومن ثم أبدى المشاركون مالحظاتهم عيه       

 .   النهاية تم تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلساتفي و المشاركين، على
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 )21( صورة رقم 

رقم صورة

رقم صورة



 

 281

  .تابع التدريب على مهارة إعادة الصياغة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية :الجلسة العاشرة

 

 :إجراءات التطبيق

حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ بمراجعة ما تم خالل الجلسات السابقة، ومن ثـم                 * 

 .توضيح أهم النقاط التي تتناولها الجلسة الحالية
 

 حيث شملت الجلسـة الحـديث عـن         ،إعادة الصياغة   مهارة على  التدريب كيفيةثم تحدث الباحث عن     * 

 -:ساسيين، وهما كما يليعنصرين أ

 

 .كيفية التدريب على إعادة األجزاء الهامة من عبارات المسترشد: األول

  ).Paraphrase( الصياغة البديلة / كيفية التدريب على إعادة مضمون حديث المسترشد: الثاني
 

 

 ،ين السـابقتين  النقطتي مناقشة   ن ف و شارك المرشد  وقد قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض،         مث* 

 طرح الباحث نماذج وتدريبات عملية حول كيفية تدريب المشاركين على إعادة األجزاء الهامـة مـن                 قدو

.                     عبارات المسترشد وكذلك كيفية التدريب على إعادة مضمون حديث المسترشد أو الصياغة البديلة

  )24( صورة رقم 
 

 

 مجموعات لمناقشة هذه المهارة وإبداء المالحظات عليها من خالل          إلىثم قام الباحث بتقسيم المشاركين      * 

  )25( صورة رقم .                                      ملخص تعده كل مجموعة وتعرضه أمام الجميع
 

ية أمام اآلخرين طبق فيها أهم المهارات التي تحدثت عنها          ثم قام اثنان من المشاركين بتنفيذ جلسة إرشاد       * 

  )26( صورة رقم                                .الجلسة ومن ثم أبدى المشاركون مالحظاتهم عيها

النهاية تم تقويم الجلسـة مـن       في  و المشاركين،   ثم قام الباحث بعد ذلك بتوزيع المواد العلمية على        ومن  * 

 .   ويم المرحلي للجلساتخالل بطاقة التق
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  )24(صورة رقم 

  )25( صورة رقم 

 )26(صورة رقم
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 :الجلسة الحادية عشرة
 

 :الموضوع

 . التدريب على مهارة المواجهة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية* 
 

 :إجراءات التطبيق

، ومن ثـم    حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ بمراجعة ما تم خالل الجلسات السابقة             * 

تم عرض صورة كاريكاتيرية توضح حالة مرشد يقوم باستخدام مهارة المواجهة بشكل خطأ، حيث نـاقش               

 .الباحث المشاركين في هذه الصورة ومن ثم وضح أهم النقاط التي تتناولها الجلسة الحالية

  )27( صورة رقم 

ملت الجلسة الحـديث عـن مهـارة         حيث ش  ، مهارة المواجهة  على  التدريب كيفيةثم تحدث الباحث عن     * 

 -:المواجهة واستخدامها في عدة مواقف، ويمكن توضح ذلك كما يلي

 

 .عندما ال يعي المسترشد بأن سلوكه غير مالئم، ويعتقد بأن سبب مشاكله هي عوامل خارجية: أوالً

 .عندما ال يسمح المسترشد لنفسه باإلدراك الحقيقي لعواقب سلوكه: ثانياً

 .ة مواجهة التناقضات بين استبصار المسترشد الداخلي وفعله الواقعيكيفي: ثالثاً

 .إخفاءه كيفية مواجهة الشعور الحقيقي الذي يحاول المسترشد: رابعاً

 

ي مناقشة كل نقطـة مـن       ن ف و شارك المرشد  وقدحيث قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض،         * 

 استخدام مهارة   ت عملية حول كيفية تدريب المشاركين على       طرح الباحث نماذج وتدريبا    قد و النقاط السابقة 

  )28( صورة رقم .                                                المواجهة في المواقف المختلفة

                                                                           

 مجموعات لمناقشة هذه المهارة وإبداء المالحظات عليها من خالل          إلىثم قام الباحث بتقسيم المشاركين      * 

 .                                     ملخص تعده كل مجموعة وتعرضه أمام الجميع
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ثم قام اثنان من المشاركين بتنفيذ جلسة إرشادية أمام اآلخرين مطبقين فيها أهم المهارات التي تحـدثت                 * 

  )29( صورة رقم .                              دى المشاركون مالحظاتهم عليهاعنها الجلسة ومن ثم أب

 

النهاية تم تقويم الجلسة مـن      في  و المشاركين،   ثم قام الباحث بعد ذلك بتوزيع المواد العلمية على        ومن   * 

 . خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )27(صورة رقم
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 )28(صورة رقم

 )29( صورة رقم 
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 . تابع التدريب على مهارة المواجهة في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية: الجلسة الثانية عشرة
 

 

 :إجراءات التطبيق

حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ بمراجعة ما تم خالل الجلسات السابقة، ومن ثـم                 * 

 .توضيح أهم النقاط التي تتناولها الجلسة الحالية

 حيث شملت الجلسة الحديث     ، استخدام مهارة المواجهة بفاعلية    على  التدريب كيفيةثم تحدث الباحث عن     * 

 :عن ثالث فنيات في مهارة المواجهة وهي كالتالي

 .كيفية مواجهة التناقضات بين أقوال وأفعال المسترشد: أوالً

 .شد البنائيةتتضمن التركيز على قدرات المستر/ كيفية مواجهة القوة : ثانياً

 .كيفية تشجيع المسترشد على التصرف باستقاللية وبأسلوب بنائي إيجابي: ثالثاً

ي مناقشة كل نقطـة مـن       ن ف و شارك المرشد  وقدحيث قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض،         * 

يق الفنيات  تطب طرح الباحث نماذج وتدريبات عملية حول كيفية تدريب المشاركين على            قد و النقاط السابقة، 

  )30( صورة رقم .                                                                       الثالث السابقة
 

ثم قام الباحث بتقسيم المشاركين في مجموعات لمناقشة هذه المهارة وإبداء المالحظات عليها من خالل               * 

  )31(                               صورة رقم .        ملخص تعده كل مجموعة وتعرضه أمام الجميع
 

ثم قام اثنان من المشاركين بتنفيذ جلسة إرشادية أمام اآلخرين مطبقين فيها أهم المهارات التي تحـدثت                 * 

                               .عنها الجلسة ومن ثم أبدى المشاركون مالحظاتهم عيها
 

النهاية تم تقويم الجلسـة مـن       في  و المشاركين،   زيع المواد العلمية على   ثم قام الباحث بعد ذلك بتو     ومن  * 

 .   خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات
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 )30(صورة رقم

  )31( صورة رقم 
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 :ةالجلسة الثالثة عشر

 

 :موضوع الجلسة

 . التدريب على مهارة عكس المشاعر في المقابالت اإلرشادية الفردية والجماعية* 
 

 

 :تطبيقإجراءات ال

حيث بدأ الباحث الجلسة بالترحيب بالمشاركين، ثم بدأ بمراجعة ما تم خالل الجلسات السابقة، ومن ثـم                 * 

تم عرض صورة كاريكاتيرية توضح حالة مرشد يقوم باستخدام عكس المشاعر بشكل خطأ، حيث نـاقش                

 .لجلسة الحاليةالباحث المشاركين في هذه الصورة ومن ثم توضيح أهم النقاط التي تتناولها ا

  )32( صورة رقم 

 حيث شملت الجلسة الحديث عن مهارة       ، مهارة عكس المشاعر   على  التدريب كيفيةثم تحدث الباحث عن     * 

 -:عكس المشاعر على مستويين ويمكن توضح ذلك كما يلي

 

  ).Over Obvious Level( استخدام مهارة عكس المشاعر على المستوى السطحي الظاهري : أوالً

  ).Hidden Deep Level( استخدام مهارة عكس المشاعر على المستوى العميق المختبئ : نياًثا

 

ي مناقشة كل نقطـة مـن       ن ف و شارك المرشد  وقدحيث قام الباحث بشرح هذه النقاط بشكل مستفيض،         * 

م  اسـتخدا   طرح الباحث نماذج وتدريبات عملية حول كيفية تدريب المشـاركين علـى            قد و النقاط السابقة، 

 .على المستوى السطحي الظاهري وكذلك على المستوى العميق المختبئ مهارة عكس المشاعر

  )33( صورة رقم                                                 

 

ثم قام الباحث بتقسيم المشاركين في مجموعات لمناقشة هذه المهارة وإبداء المالحظات عليها من خالل               * 

               )34( صورة رقم                                    .  موعة وتعرضه أمام الجميعملخص تعده كل مج
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ثم قام الباحث بتنفيذ جلسة إرشادية بمشاركة أحد أفراد العينة مطبقاً فيها لجميع المهارات الخمس التـي                 * 

ريبي؛ وذلك لعمل نموذج أمام المشاركين يوضح كيفية التطبيق         تم التدريب عليها أثناء تطبيق البرنامج التد      

 ثم قام الباحثالعملي السليم لكافة المهارات اإلرشادية الخمس، ومن ثم أبدى المشاركون مالحظاتهم عيها، 

النهاية تم تقويم الجلسة من خـالل بطاقـة التقـويم    في و المشاركين،  بعد ذلك بتوزيع المواد العلمية على     

  )35( صورة رقم .                                                                 ي للجلساتالمرحل

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )32(صورة رقم
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  )33( صورة رقم 

  )34( صورة رقم 

 )35(صورة رقم
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 :الجلسة الرابعة عشرة

 

 :موضوع الجلسة

 .تقييم عام لجلسات البرنامج بالكامل* 
 

 :اإلجراءات المتبعة عند تنفيذ الجلسة

 قام الباحث بمراجعة ما تم الحديث عنه في بالجلسات السابقة في عرض ملخص سريع لجميع المهارات                 *

 .التي تم طرحها وآليات استخدامها في المقابالت اإلرشادية

تحدث الباحث للمرشدين عن أهمية التأكد من تطبيق جميع المشاركين لهذه المهارات بالشـكل السـليم                * 

 .قياس البعدي وتنفيذ جلسات إرشادية من قبل المشاركين وتصويرها بالفيديووذلك من خالل عملية ال

 

 .ثم تم عرض نموذج فيديو لجلسة إرشادية كاملة يتم فيها تطبيق كافة المهارات اإلرشادية المذكورة* 

 

ثم تم تقسيم المرشدين إلى ثالث مجموعات يتم من خاللها مناقشة هذه المهارات وإبـداء المالحظـات                 * 

 .اآلراء التي يراها المشاركون من خالل جميع الجلسات السابقة في البرنامجو

 

ثم قام الباحث بأداء جلسة فردية أمام المرشدين باالستعانة بأحد المشـاركين يسـتخدم خاللهـا جميـع                  * 

المهارات اإلرشادية التي تم طرحها خالل جلسات البرنامج السابقة بالصورة السليمة ويقـوم المشـاركون               

 .بمالحظة ذلك بعناية والتعليق والمناقشة بعد انتهاء الجلسة اإلرشادية التي يقوم بها الباحث

 

فـي  وومن ثم تنفيذ هذه المهارات من قبل مرشدين من كل مجموعة ومناقشة أدائهم بعد االنتهاء منهـا                  * 

 .النهاية تم تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات
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  )10 ( ملحق رقم

 نموذج التقويم المرحلي للجلسات
 )تم تقديمه للمشاركين بعد انتهاء كل جلسة من جلسات البرنامج ( 

 

 ……………...…: التاريخ…                                                      ..…………:اليوم
 ...……………: جلسةرقم ال………………                                                   : االسم

 

 ما هي أهم المحاور والموضوعات التي استفدت منها في الجلسة؟
........................................................................................................

.............................................................................. .........................
...................................................................................................... .

 هل يتناسب وقت الجلسة مع مضمونها؟..
........................................................................................................

....................................................................................................... 

...................................................................................................... .
.. 

 لراحة اتجاهها في الجلسة؟ي أهم المالحظات التي شعرت با/اذكر
........................................................................................................

 ........................................................................................................
 ي بالراحة اتجاهها في الجلسة؟/لتي لم تشعري أهم المالحظات ا/اذكر

........................................................................................................

........................................................................................................
...... .................................................................................................

 ي في طرحها؟/ما المقترحات التي ترغب. 
........................................................................................................

........................................................................................................ 
  ما رأيك في أداء المدرب في الجلسة؟

........................................................................................................
............................. ..........................................................................

 ين في تسجيلها؟/مالحظات أخرى ترغب.
........................................................................................................

...........................................  ............................................................
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  )11( ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطألة بشكل كاريكاتير يوضح استخدام المرشد لمهارة طرح األسئ

 خطأ بشكل اإلنصاتكاريكاتير يوضح استخدام المرشد لمهارة 
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 خطأ بشكل المواجهةكاريكاتير يوضح استخدام المرشد لمهارة 

خطأ بشكل إعادة الصياغةكاريكاتير يوضح استخدام المرشد لمهارة
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خطأ بشكل عكس المشاعركاريكاتير يوضح استخدام المرشد لمهارة
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  )12( ملحق رقم 

 ل مضمون نماذج تقييم الجلسات لدى أفراد العينةتحلي
             المهارة 

  الجانب المحدد
 مهارة إعادة الصياغة مهارة اإلصغاء مهارة المواجهة مهارة اإلنصات مهارة طرح التساؤالت

 أهداف الجلسات

 )الموضوع ( 

 )حققت األهداف  ( 11
 )لم تحقق األهداف ( 0

 )حققت األهداف  ( 11
 ) لم تحقق األهداف (0

 )حققت األهداف  ( 11
 )لم تحقق األهداف ( 0

 )حققت األهداف  ( 10
 )لم تحقق األهداف ( 1

 )حققت األهداف  ( 11
 )لم تحقق األهداف ( 0

محتوى ومضمون 

 الجلسات

 )مناسب  ( 11
 )غير مناسب  ( 0

 )مناسب  ( 10
 )غير مناسب  ( 1

 )مناسب  ( 11
 )غير مناسب  ( 0

 )ناسب م ( 10
 )غير مناسب  ( 1

 )مناسب  ( 11
 )غير مناسب  ( 0

 وقت الجلسات
 )الوقت مناسب  ( 10

 )الوقت غير مناسب  ( 1
 )الوقت مناسب  ( 9

 )الوقت غير مناسب  ( 2
 )الوقت مناسب  ( 10

 )الوقت غير مناسب  ( 1
 )الوقت مناسب  ( 8

 )الوقت غير مناسب  ( 3
 )الوقت مناسب  ( 9

 )ير مناسب الوقت غ ( 2
األدوات والوسائل 

 المستخدمة في الجلسات

 )مناسبة  ( 11
 )غير مناسبة  ( 0

 )مناسبة  ( 11
 )غير مناسبة  ( 0

 )مناسبة  ( 11
 )غير مناسبة  ( 0

 )مناسبة  ( 11
 )غير مناسبة  ( 0

 )مناسبة  ( 11
 )غير مناسبة  ( 0

أسلوب تنفيذ الجلسات 

 )أسلوب المدرب ( 

 )مناسب  ( 11
 )غير مناسب  ( 0

 )مناسب  ( 11
 )غير مناسب  ( 0

 )مناسب  ( 11
 )غير مناسب  ( 0

 )مناسب  ( 11
 )غير مناسب  ( 0

 )مناسب  ( 11
 )غير مناسب  ( 0

 طريقة تقييم الجلسات
 )مناسبة  ( 9

 )غير مناسبة  ( 2
 )مناسبة  ( 10

 )غير مناسبة  ( 1
 )مناسبة  ( 9

 )غير مناسبة  ( 2
 )مناسبة  ( 11

 )غير مناسبة  ( 0
 )مناسبة  ( 9

 )غير مناسبة  ( 2
يجابية في إمالحظات 

 الجلسات

 )يوجد  ( 11
 )ال يوجد  ( 0

 )يوجد  ( 11
 )ال يوجد  ( 0

 )يوجد  ( 11
 )ال يوجد  ( 0

 )يوجد  ( 11
 )ال يوجد  ( 0

 )يوجد  ( 11
 )ال يوجد  ( 0

مالحظات سلبية في 

 الجلسات

 )ال يوجد  ( 9
 )يوجد  ( 2

 )ال يوجد  ( 8
 )يوجد  ( 3

 )ال يوجد  ( 9
 )يوجد  ( 2

 )ال يوجد  ( 8
 )يوجد  ( 3

 )ال يوجد  ( 10
 )يوجد  ( 1
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  )13( ملحق رقم  
 

 -:تفسير نتائج تحليل مضمون نماذج تقييم الجلسات لدى أفراد العينة 
 

تدريبي للمهارات من خالل العرض السابق لنتائج تحليل مضمون نماذج تقييم جلسات البرنامج ال

 -:اإلرشادية، والتي كانت تعطى ألفراد العينة فور االنتهاء من كل جلسة تدريبية يتضح لنا التالي

 

اتفاق معظم أفراد العينة على أن الجلسات التدريبية قد حققت أهدافها المرجوة، باستثناء فرد واحد                .1

ه لعدم تحقيق الجلسة الخامسـة       وهم مجموع أفراد العينة والذي عبر عن رؤيت        اً فرد 11من أصل   

 .ألهدافها المحددة لها
 

اتفاق معظم أفراد العينة على مناسبة محتوى ومضمون الجلسات التدريبية من أفكار ومعلومـات               .2

 .ومواد علمية وحاجات تدريبية، باستثناء فردين من أفراد العينة

 

ا وأريبية، باستثناء ثالثة أفـراد ر     اتفاق معظم أفراد العينة على مناسبة الوقت المحدد للجلسات التد          .3

أن الجلسات التدريبية بحاجة لوقت أطول من الوقت المحدد لها، باإلضافة لعدم مناسبة وقت تنفيذ               

 .نفذ في وقت صباحي بدالً من وقت الظهيرةيالجلسات والذي اقترحوا أن 

 

نفيذ الجلسات التدريبيـة،    اتفاق معظم أفراد العينة على مناسبة األدوات والوسائل المستخدمة في ت           .4

والذي أجمع جميعهم على ضرورة استخدامها في التدريب خاصة جهـاز الحاسـوب والرسـوم               

 .الكاريكاتيرية والعروض التقدمية والمواد العلمية المطبوعة

 

اتفاق معظم أفراد العينة على مناسبة أسلوب المدرب في تنفيذ الجلسات خاصة استخدامه ألسلوب               .5

 وكذلك تنفيذ جلسات    ،وار وتقسيم مجموعات النقاش وطرح أمثلة للتدريب من الواقع        المناقشة والح 

 .عملية ولعب األدوار من قبل أفراد العينة
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اتفاق معظم أفراد العينة على مناسبة أسلوب تقييم الجلسات من خالل نموذج التقييم الذي كان يقدم                 .6

فراد من أفراد العينة عدم مناسبة هذا األسلوب        للعينة في نهاية كل جلسة تدريبية، بينما رأى ثالثة أ         

 .لتقييم الجلسات

 

يجابية ركزت في مجملها حول أهـداف الجلسـات         إأبدى جميع أفراد العينة مجموعة مالحظات        .7

 وكذلك أسلوب المدرب فـي التـدريب        ،التدريبية وطريقة التدريب واألدوات والوسائل المستخدمة     

 .لتدريب والنماذج العملية التي قدمت خالل التدريبوالمواد العلمية التي قدمت خالل ا

 

 معظم أفراد العينة مالحظات سلبية حول الجلسات التدريبية، باستثناء ثالثة أفراد عبروا عن              لم يبدِ  .8

 والتي ركزت في مجملها على الجو الفيزيقي فـي غرفـة            ،بعض السلبيات في الجلسات التدريبية    

لتدريب بالنسبة لهم، حاجتهم لوقـت أطـول فـي الجلسـات            التدريب، وكذلك عدم مناسب وقت ا     

 . وليس بعدهاالتدريبية، وكذلك حاجتهم للحصول على المواد العلمية قبل تنفيذ الجلسات التدريبية
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  )14( ملحق رقم 

 

  )1( البعدي صور من تنفيذ المرشدين النفسيين للجلسات اإلرشادية في القياس 
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  )2( البعدي صور من تنفيذ المرشدين النفسيين للجلسات اإلرشادية في القياس 
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ABSTRACT 

The aim of the current study is to recognize the counseling skills that psycho-

counselors have in UNRWA schools in the GAZA Strip and to recognize how 

effective a suggested training programme to improve the counseling skills that 

psycho-counselors have in UNRWA schools is and the relation between that and 

some changes such as { gender – specialization – experience - university} where 

the study tried to answers the following questions :  

1. What extent are the counseling skills available at psycho-counselors in 

UNRWA schools in the GAZA strip?  

2. How effective is the suggested training programme in improving the 

counseling skills that psycho- counselors have in UNRWA schools in the 

GAZA strip? 

3. Are there significant statistical differences in the pre-test of the counseling 

skills that counselors have and the post-test one due to the change of the 

gender? 

4. Are there significant statistical differences in the pre-test of the counseling 

skills that counselors have and the post-test one due to the change of the 

specialization { psychology – others specializations }? 

5. Are there significant statistical differences in the pre-test of the counseling 

skills that counselors have and the post-test one due to the change of the 

experience { more than 4 year – less than that }? 
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6. Are there significant statistical differences in the pre-test of the counseling 

skills that counselors have and the post-test one due to the change of the 

university {Islamic University – others }? 

 

To answer there questions, the researcher has chosen a random sample of 

eleven male and female counselors. There were videoed while were carrying 

out counseling interviews with counseled people to identity the level of 

counseling skills they have. These videos were judged by psychological health 

and psychological counseling specialists, this application was a pre-test. After 

that the training programme of developing the counseling skills, was applied. 

One again the psycho-counselors were videoed while they were counseling 

interviews, with other counseled people. This application was a post-test to 

identity the level of their counseling skills. The researcher has used the 

percentages and   { T. test } to identity the effectiveness of the training 

programme and to identity the psycho-counselors level of counseling skills, and 

there relation to gender, , specialization, experience and  graduation  university.   

 

 The results of the study were as follow:- 

1. there are differences between the level of the counseling skills that 

counselors have and the assumed level { 70% } which means that the 

samples members don’t obtain the five counseling skills as required which 

needs these skills to be developed and improved properly according to the 

pre-test of the study sample. 
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2. There are significant statistical differences at the level { ∝ = 0.05 } between 

the pre-test and the post-test one of the counseling skills that counselors 

have to the benefit of the post-test.  

3. There aren't significant statistical differences at the level { ∝ = 0.05 } 

between the pre-test and the post-test of the counseling skills of the 

counselors due to the change of gender. 

 

4. There aren't significant statistical differences at the level { ∝ = 0.05 } in the 

pre-test of the counseling skills of the counselors due to the change of 

specialization { psychology – others specializations }, the study shown 

significant statistical difference in the post-test to the level of the counseling 

skills of the counselors due to the change of  specialization to the benefit of 

those specialized in psychology. 

 

5. There aren't significant statistical differences at the level { ∝ = 0.05 } in the 

pre-test of the counseling skills of the counselors due to the change of years 

of experience { more than 4 year – less than 4 year }, while there are 

significant statistical difference at the level { ∝ = 0.05 } in the post-test of 

the counseling skills of the counselors due to the change of  years of 

experience to the benefit of those of more than 4 year. 
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6. There aren't significant statistical differences at the level { ∝ = 0.05 } in the 

pre-test of the counseling skills of the counselors due to the change of the 

university of graduation {Islamic University – others }, while there are 

significant statistical difference at the level { ∝ = 0.05 } in the post-test of 

the counseling skills of the counselors due to the change of  the university to 

the benefit of Islamic University graduates. 

 

AS a conclusion, the study made some recommendations and suggestion, to the 

psych-educational counselors and also for specialists and therapists and all those 

who work in the field of psychological health and psycho-counseling assuring the 

importance of improving them on the level of theory and practice. 

The study proved the importance of studies that deal with  training programmes 

that take care of improving and developing the counseling skills at the 

psychological and educational counselors.      

  

<
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