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 االحتياجات التدريبية للمرشدين الرتبويني وعالقتها ابملهارات االرشادية لديهم

Training needs of educational counselors and their 
relationship to counseling skills 

 الرزاق نعيم املنصوري أمل عبدأ.م.د.
 جامعة البصرة / كلية الرتبية للبنات

 

 امللخص

املهارات االرشادية، وطبيعة العالقة بني املتغريين لدى و االحتياجات التدريبية التعرف على يهدف البحث احلايل   
واستخدم . إانث( وسنوات اخلربة  -نوع االجتماعي )ذكور تبعًا ملتغريي الاملرشدين الرتبويني يف البصرة / العراق، 

يف البحث احلايل املنهج الوصفي القائم على وصف الواقع ، واستعملت الباحثة مقياس لقياس االحتياجات 
 التدريبية ، وآخر لقياس املهارات االرشادية لعينة من املرشدين الرتبويني اليت اختريت بطريقة املعاينة العشوائية من

 ( مرشدا ومرشدة .160املدارس املتوسطة والثانوية ، وبلغ عددهم )

واظهرت النتائج ان مستوى االحتياجات التدريبية لعينة البحث، كانت متوسطة ومبتوسط حسايب قدره       
( درجة، يف حني ان مستوى املهارات االرشادية، كان ادىن من املتوسط وبوسط حسايب قدره 162,406)
 . ( درجة119)

كما اظهرت النتائج انه ال توجد فروق دالة احصائيا يف كل من مستوى االحتياجات التدريبية واملهارات       
اانث(  ابستخدام االختبار التائي ، وكانت هناك فروق ذات  -االرشادية تبعا ملتغري النوع االجتماعي ) ذكور 

 ة الفائية ابستعمال حتليل التباين االحادي .داللة احصائية تبعا ملتغري سنوات اخلربة ابستخراج القيم

وكذلك اشارت النتائج اىل وجود عالقة ارتباطية سالبة بني االحتياجات التدريبية لدى املرشدين الرتبويني وما      
،  تفعيل برانمج التدريب أثناء اخلدمةميتلكوه من املهارات االرشادية ، وكانت دالة احصائيا . وعليه توصي الباحثة ب

 وفتح دورات تدريبية دورية لرفع مستوى املهارات اإلرشادية  وتزويدهم ابخلربات واملعلومات والتقنيات اإلرشادية احلديثة 
االحتياجات التدريبية ، املهارات االرشادية ،  املرشدون الرتبويون الكلمات املفتاحية:  
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Abstract 

       The current research aims to identify the training needs and counseling skills, and the 

nature of the relationship between the variables in the educational counselors in Basrah / Iraq, 

depending on the gender variables (male and female) and years of experience. The researcher 

used a descriptive method to measure the training needs, and another to measure the 

counseling skills of a sample of educational counselors selected by means of a random 

sampling method of middle and secondary schools, and reached (160) counselors. 

       The results showed that the level of training needs of the research sample was average 

with an average mean of (162,406) degrees, while the level of counseling skills was below 

average and a mean of (119) degrees. 

      The results showed that there were no statistically significant differences in both the level 

of training needs and the counseling skills according to the gender variable (male and female) 

using the T-test, and there were statistically significant differences according to the variable 

years of experience. 

     The results also indicated a negative correlation between the training needs of the 

educational counselors and their counseling skills, which was statistically significant. 

Therefore, the researcher recommends activating the in-service training program, and opening 

periodic training sessions to raise the level of counseling skills and provide them with the 

latest information, and counseling techniques. 

 مشكلة البحث:

تعد مهنة االرشاد من املهن العلمية  تعد اخلدمات االرشادية من ارقى اخلدمات اليت تقدم لألفراد ، كما      
هلا اصوهلا ، وعلم له مقوماته ، وفن له ادواته ، وهي ال  ووالفنية الدقيقة اليت حتتاج اىل اعداد جيد ملن يقوم هبا ، 

اىل املسرتشدين ، بل تتطلب ممن ميارسها الكثري من االمكاانت ، لذلك فان  تعين نقل املعلومات أو توصيلها
أمهية اخلدمات االرشادية تصاحبها أمهية الشخص القائم هبذه اخلدمات اليت حتتاج اىل الشخص املؤهل مهنيا ، 

 (. 6، ص2001موم الطلبة ) احلراحشة ،ويتميز بكفاءته يف اداء هذه اخلدمات لع

يف مقدمة املهن اليت يتوجب ان تتجه اليها برامج التدريب يف عصران احلايل، اذ يتحتم على ومهنة االرشاد 
املرشد ان يكتسب من خالل هذه الربامج العديد من املهارات االرشادية احلديثة واخلربات املتطورة اليت تتيح له 

وتكسبه االجتاهات السليمة حنوها والرضا  مزيدًا من النمو يف مهنته وشعورًا ابلقدرة والكفاءة يف اداء هذه املهنة
 (.42،ص1988التام عنها. ) الدليمي ، 
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و يعتمد جناح العملية االرشـادية على اشخاص مدربني ينجزون عملهم مبهارة فائقة، ولديهم خربات         
(. وهبذا فان 3،ص2006واسعة وقدرة على اقـامة العالقات االنـسانية داخل املؤسسة الـرتبوية وخارجها )طاهر ،

وتعمق يف علم االرشاد. وهذا يتطلب منه ان  ، جناحها  يعتمد على ما يتمتع به املرشد من مهارات ارشادية
ذا هو(. Tolbert, 1980, P.208يكتسب قدرات ومهارات خاصة يف نقل حمتوايت العملية االرشادية )

م فهرمعار يطوعلى توا يعملري والنفسي أن ألسد اشارإلافي مجال ن لعاملين المهنيين اسيرلممااعلى م يحت
م ئهأدافي ءة لكفاوالفاعلية ق اتحقين لضمات لمجاالك العملية في كافة تلم ابيقاتهطتولمهنية م اتهرامهاوية ظرلنا
م حتياجاتهاتشبع ق قيدلها بشكل علمي طط مخرة يبية مستمدرمج تراخالل بن ال مك إلم ذال يت، ولمهنيا
،  2018)العشيوي،لمجتمعية واية رألست المشكالواللقضايا م فهمهزز تعولمهنية اية رهالمواألخالقية وافية رلمعا

 (.129ص
كما إّن جناح املرشد الرتبوي يف أداء عمله ال يقف عند حدود الشهادة اليت حيصل عليها من دراسته           

والتفاعل مع االخرين وأن بل البد له من امتالك ثقافة عامة إنسانية وعلمية واسعة تساعده على التواصل 
حيمل شعورا عميقا ابالهتمام مبصاحل الطلبة مما يساعدهم على زايدة التفاعل ، ويتم ذلك من خالل صقل 
شخصياهتم وتكامل منوهم املعريف واالجتماعي واالخالقي وزايدة مهاراهتم يف جماالت احلياة وهلذا تعد مهمة 

،  1989إعداد أكادميي يف بناء الشخصية )الدفاعي والداهري ،االرشاد من املهن الصعبة اليت حباجة اىل 
( . وحتديد اخلدمات االرشادية والتوجيهية من اجل حل مشكالت الطلبة ورفع مستوى كفاءة 281ص

ت اجایالحتم اھأن أسة درالت اضحأو ،   (Martin , 1991 p. 55 - 56)املؤسسات الرتبوية
ة یلعالجب ایألسالد ایدتحء ونتقاافي رة اھلمافي ت تمثلص ، یلتشخاة یة بعملطتبرلمواة یراھلماة یبیدرلتا
 (.     77، ص 2008ب ) الدوسري ، الطلت امشكالص یفي تشخرة اھلميليها المشكلة ل المناسبة لحا

وترى الباحثة من واقع اخلربة العملية وعملها يف تنمية الكفاايت املهنية للمرشدين الرتبويني ، ان        
رات االرشادية مع ضرورة التدريب عليها بعد الكشف ااجة اىل التعرف على ماميتلكون من املهاملرشدين حب

 عن االحتياجات التدريبية لديهم .

 وعليه تتحد مشكلة البحث احلايل ابلسؤال اآليت :     

ونه من هل هناك عالقة بني ما حيتاجه املرشدون الرتبويون من االحتياجات التدريبية وما ميتلك        
 املهارات االرشادية؟

 امهية البحث :
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إن عملية استثمار الطاقة البشرية وأسلوب صيانتها يتطلب دوما تفكريا عقالنيا انقدا يرتبط ارتباطا        
أن فاعال ابلواقع وأهداف التنمية يف املؤسسة الرتبوية حيث ال ميكن ألي مؤسسة النهوض أو االرتقاء دون 

ر عملية استثمار الطاقات إضافة إىل ذلك فان املهام اإلرشادية ينبغي أن تليب األهداف بنظر االعتبا أتخذ 
التنموية للمؤسسة الرتبوية وتقع هذه األهداف نصب أعني املرشدين الرتبويني بغية حتقيقها الن الطاقة البشرية 

 .(  85، ص  1981هي األساس واهلدف النهائي ألي تنمية أو تغيري ) القاضي وآخرون ، 

وتتجلى أمهية املرشدين الرتبويني كوهنم رائدين يف هذا امليدان وهم يتصدون للمشكالت الرتبوية والتعليمية     
 22، ص  1986ويسعون إىل تشخيصها ووضع احللول الناجحة هلا على أسس تربوية ونفسية ) اجلبوري ، 

دقيق للمهمات اإلرشادية ودور املرشد فيها  إن طبيعة تلك العالقة ال أتيت من فراغ وإمنا من خالل فحص (.
لكي نتحقق من جودة األداء وذلك لتقدمي افضل مساعدة لآلخرين وابلنتيجة يؤدي املرشد الرتبوي رسالته 

 (  Bossi,1990 , p.98-102بشكل ينسجم والتقدم العلمي والتكنولوجي  ) 

برية على فاعلية املرشد الرتبوي ، وترتبط ومن الواضح ان جناح العمل االرشادي يعتمد بدرجة ك        
فاعلية املرشد بعوامل متعددة منها مهاراته يف االتصال ، ومستوى تدريبه على املهارات االرشادية وما يرتبط 

، ص  2011هبا ، وهذه العوامل قابلة للتعديل واالكتساب عن طريق برامج التدريب املناسبة ) الشريفني ، 
اصفات املرشد الفعال بتوافر الكفاايت االرشادية واالعداد املهين ، اليت يوظفها املرشد ( . كما ترتبط مو 234

، 2008يف مساعدة املسرتشدين على فهم مشكالهتم واختاذ القرارات واقرتاح احللول املناسبة هلم ) زريقي ، 
ى استخدام األساليب (. و أن جناح العملية اإلرشادية حتتاج إىل مرشد ماهر له املعرفة والقدرة عل7ص 

 (.59، ص 1993واملهارات الفنية اليت تالئم  املسرتشد وحتسن مستوى أدائه ابستمرار )الشيخ محود،

وهذا دعا اىل زايدة االهتمام بتدعيم وتنمية كفاايت االرشاد النفسي للمرشدين الرتبويني ليكونوا         
لرتبوية نتيجة تعاملهم مع مواقف  تتسم ابلتعقيد قادرين على مواجهة التحدايت اليت تواجه املؤسسات ا

االهتمام (.    ومن الضروري  7، ص2010والتشابك تؤثر يف العملية الرتبوية واالرشادية ) اخلزرجي ، 
سواء أكانوا طلبة جامعات أم مرشدين ، بالتدريب العملي لكافة العاملين في مجاالت اإلرشاد النفسي

ل حيث إن المهارات اإلرشادية ال يمكن إتقانها إال من خال، نفسيين نفسيين أم تربويين أم أخصائيين
(. وان االرشاد يكون اكثر فعاليةً   236، ص2008)ابو يوسف ، التدريب العملي والممارسة والمران 

عندما يقدم من خالل مرشدين ذوي خربة وميتلكون مهارات شخصية ومهارات العملية االرشادية من اعداد 
واقامة العالقة االرشادية ، وتطبيق االختبارات واملقاييس وضمن فنيات كل من االرشاد  اخلطة االرشادية
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( . وحيتاج املرشدون الرتبويون من فرتة اىل اخرى للدورات 188، ص  2014الفردي واجلمعي ) شاهني ، 
 واليت تدريب عليها التدريبية اليت تساعدهم يف تطبيق أساليب االرشاد وتقنياته اليت حيتاجون ال

هتمهم يف عملهم . فالتدريب يعد ذا أمهية لتأهيلهم وتطويرهم ومساعدهتم يف التعرف كل جديد يف جمال 
مهنتهم . ولكي ينجح التدريب ويصل اىل حتقيق اهدافه البد من حتديد االحتياجات التدريبية للمرشدين ) 

 ( 100، ص  2009الصمادي ، 

حد الوسائل املهمة يف حتقيق هذه التنمية للوصول اىل مستوى افضل ومن هذا املنطلق اصبح التدريب ا      
من النمو والتقدم ، و التدريب عملية مستمرة ومتجددة ومتنوعة ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومتالزمًا مبسرية التنمية 

ا يشعر ابحلاجـة تبدأ من الفرد ذاته يف مراجعة نفسه وحتديد اهدافـه الوظيفيـة وخططه املستقبلية . والفرد عندمـ
اىل التدريب يسهـل وصوله حنو حتقيـق اهلدف وهو االمر الذي يعينـه على مواصـلـة التقـدم والتدريب مهـمـا 
تنوعـت اشكاله واساليبه ومستوايته املختلفة هو منط من التوجيه و االرشاد املنظم يف مهنة او وظيفة معينة 

 2006نيات املتاحة وتنظيم العالقات االنسانية القائمة ) طاهر ، الستثمار طاقات االفراد االنتاجية واالمكا
 (.6-5، ص 

و بصورة عامة هتدف برامج اعداد وتدريب املرشدين اىل مساعدة املرشد على تنمية مهاراته االرشادية         
صبح جزًا من املختلفة حىت يكون فاعاًل وقادرًا على تقدمي املساعدة لآلخرين ، وعندما ميتلكها املرشد ت

 2000طريقته يف التفاعل واالتصال مع املسرتشدين والذي يزيد بدوره فاعلية عمله بشكل عام )الداهري ، 
، ص (. ومن الضروري ان يكون املرشد الرتبوي مؤهاًل أتهياًل علمياً اكادميياً ومتدرابً تدريباً فنياً مهنياً راقياً ، 

، 1992لي جزءاً من اي تعريف لالرشاد الرتبوي والنفسي )عمر ، حيث يعد التأهيل العلمي والتدريب العم
( ، لذلك فان امتالك املرشدين للمعارف التكفي مبفردها وامنا جيب ان تكملها املهارات ، لذلك  39ص 

( ، والبد من  4، ص 2012على املرشدين ان يعملوا على حتقيق التكامل بني املعارف واملهارات )اآلش ، 
رشد الرتبوي بقدرته على حل املشكالت، والتحلي ابلطبيعة اهلادئة، وقدرته على االتصال اجليد ان يتمتع امل

(. Chandler, 2002مع األفراد، والقدرة على التعامل يف وقت األزمات، والتحلي بروح الدعابة )
 وحيتاج هذا التكامل اىل تدريب عملي ليكون األداء فعااًل. 

ن االحتياجات التدريبية للمرشدين وحتديدها يعد عنصرًا اساسيًا يف ومما ال شك فيه ان الكشف ع
اي برانمج تدرييب لغرض معرفة مدى حاجة هؤالء املرشدين اىل التدريب ونوع التدريب املطلوب وحتديد 

 جماالته ليتم تصميم الدورات التدريبية ومناهجها وبراجمها لتكون انجحة وفعالة يف رفع كفاءهتم وقدرهتم يف 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(4) ; March 2019 

Route Educational & Social Science Journal 140 

 Volume 6(4); March 2019  

ربون لماعى ـــة يســـلفاعلة ااعدـــلمسد ااـيجف إدـبه( . و9، ص 2006أتدية مهامهم االرشادية )طاهر، 
ع ــــدين لجميـــلمرشاف ـــة توظيـــهميأز ـــا يحفـــما ذـــه، وينـــدين متخصصـــن مرشـــمد اـــشرإلاى ـــعلل وـــللحص

 ,Nelson  and Johnson , 1999تمر )ــــكل مســــا بشــــيرهعي لتطوــــلس، واية داــــشرإلاتهم رااــــمه
p.91  .) 

وهلذا وجدت الباحثة انه من الضروري القيام بدراسة االحتياجات التدريبية للمرشدين الرتبويني 
وعالقتها مبا لديهم من املهارات االرشادية ، لكي يستحصل على نتائج  ميكن االستفادة منها يف حبوث 

 ال بناء برامج ارشادية و تدريبية للمرشدين الرتبويني ليقوموا بواجباهتم وجودة وكفاءة عاليتني.اخرى يف جم

 اهداف البحث :

 يهدف البحث احلايل اىل التعرف على:

 مستوى االحتياجات التدريبية اليت حيتاجها املرشدون الرتبويون وفقاً ملتغريي :  .1
 .إانث ( –النوع االجتماعي ) ذكور   -أ     

 ( .10اكثر من  – 10 – 5سنوات اخلربة )  -ب     

 مستوى املهارات االرشادية اليت ميتلكها املرشدون الرتبويون وفقاً ملتغريي :  .2
 إانث (. –النوع االجتماعي ) ذكور  -أ     

 ( .10اكثر من  – 10 – 5سنوات اخلربة )  -ب    

 التدريبية و املهارات االرشادية لدى املرشدين الرتبويني.  نوع العالقة وداللتها االحصائية بني االحتياجات .3
 حدود البحث :

عراق للعام الدراسي يتحدد البحث احلايل بعينة من املرشدين الرتبويني يف مدارس حمافظة البصرة / ال       
2016 – 2017. 

 حتديد املصطلحات:

     The Training Needs االحتياجات التدريبية:
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 ( 1991اخلشاب ) 
جمموع التغريات والتطورات املطلوب احداثها يف الفرد واملتعلقة مبعارفه ومهاراته واجتاهاته وجعله الئقاً       

لشغل وظيفة او اداء اختصاصات وظيفته احلالية ومبا حيقق اهداف املنظمة ابلكفاءة املطلوبة. )اخلشاب ، 
 (.122، ص 1991

 (2006اخلطيب واخلطيب )

التغريات املطلوب احداثها يف معارف ومعلومات ومهارات واجتاهات االفراد العاملني يف  هي جمموع     
املؤسسة لتعديل او تطوير سلوكهم او استحداث السلوك املرغوب صدوره عنهم والذي ميكن ان حيقق 

ابلتايل زايدة وصوهلم اىل الكفاية االنتاجية يف ادائهم والقضاء على نواحي القصور او العجز يف هذا االداء و 
 (68، ص  2006فاعليتهم ابلعمل . ) اخلطيب ،

 (2014الزهراين )

مجيع التغريات املطلوب احداثها يف الفرد بواسطة التدريب واملتعلقة مبعارفه ، ومهاراته واجتاهاته ،     
ة . ) الزهراين ، ومستوى ادائه ، واليت جتعله قادرًا على اداء مهامه الوظيفية أبعلى درجات الكفاءة والفعالي

 ( 38، ص  2014

 (1989صخي ) 

كها الفجوة احلاصلة بني املعارف واملهارات واالجتاهات اليت يتطلبها العمل واملعارف واالجتاهات اليت ميتل
 (30، ص  1989الفرد .) صخي ، 

 التعريف االجرائي لالحتياجات التدريبية :

اجابته على مقياس االحتياجات التدريبية يف البحث الدرجة اليت حيصل عليها املستجيب عند هي       
 احلايل .

 
 counseling skillsاملهارات االرشادية :       

 (1994الصمادي )  
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املهارات االرشادية االساسية املشرتكة بني مجيع املرشدين بغض النظر عن النظرايت اليت يتبنوها يف         
الصغاء ، والتلخيص ، والفهم الوجداين ، واألصالة ، واالعداد عملهم االرشادي واليت تشمل : مهارات ا

 (      380، ص  1994النظري ، ومهارات املقابلة ، والتشخيص ، واملعاجلة، واملتابعة . ) الصمادي ، 

 (2014شاهني )

دي او اجلمعي  جمموعة من الفنيات العملية اليت يقوم هبا املرشد الرتبوي وميارسها يف عملية االرشاد الفر       
 (.195، ص  2014هبدف حتقيق األهداف االرشادية ابلصورة املناسبة والطرقة السليمة ) شاهني ، 

 : التعريف االجرائي للمهارات االرشادية

الدرجة اليت حيصل عليها املستجيب عند اجابته على مقياس املهارات االرشادية يف البحث احلايل هي       
. 

 (1988ارة الرتبية / العراق )وز : املرشد الرتبوي

هو احد أعضاء اهليئة التدريسية املؤهل لدراسة مشكالت الطلبة الرتبوية واالجتماعية والسلوكية من  
خالل مجع املعلومات اليت تتصل هبذه املشكالت، سواء كانت هذه املعلومات متصلة ابلطالب نفسه أو 

 ته على أن يفكر يف احللول املناسبة هلذه املشكلة  أو ابلبيئة احمليطة به لغرض تبصريه مبشكلته ومساعد

 (. 10ص ،1988الختيار احلل املناسب الذي يرتضيه لنفسه )وزارة الرتبية ،  املشكالت اليت يعاين منها،

 ( 2000الداهري ) 

، 2000هو الشخص الذي امتهن اإلرشاد الرتبوي وختصص فيه وأعد له وتدرب عليه.)الداهري، 
 (. 74ص

 (2014ادي والشاوي  )الصم

هي املهارات االرشادية االساسية املشرتكة بني مجيع املرشدين بغض النظر عن النظرايت اليت يتبنوهنا يف        
عملهم االرشادي واليت تشمل :مهارات االصغاء والتلخيص ،والفهم الوجداين ، واألصالة ، واإلعداد النظري 

 ( .371،ص2014عاجلة ، واملتابعة )الصمادي، الشاوي ،، ومهارات املقابلة ، والتشخيص ، وامل
 ( 2015عواد  )
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هو الشخص املؤهل مهنيًا للعمل يف جماالت االرشاد املختلفة حبكم اختصاصه ، وميارس هذه املهنة 
 (117، ص2015فعال ابملدارس . )عواد ،

 خلفية نظرية :

 ة مسالك أساسية هــي:تشري األدبيات أن إعداد املرشد النفسي يتم عرب أربع     

 املسلك التأهيلي األكادميي الذي يتمثل ابلدراسة اجلامعية. -1
 املسلك اإلمنائي الذي  يتمثل بتنمية االستعدادات ملمارسة مهنة األرشاد. -2
 املسلك التدرييب الذي يتمثل يف أمناء املهارات اإلرشادية من خالل التدريب. -3
،ص 2000ه تطوير املمارسة اإلرشادية. )الرشيدي،والسهل،املسلك املهين الذي يتمثل بكل ما من شأن -4

 (. وستقوم الباحثة بعرض خلفية نظرية للبحث احلايل من حمورين مها :104 -103
 

 training needsاالحتياجات التدريبية :   -أوالً 
ب دوا على أهمية التدريـة أكـتنمية الكفاءات الذاتيل األداء فإن الباحثين في مجاجمال  في   

ذلك يعمل فيه، وبالتالي األداء للفرد في أي ميدان ، لوكـالسل ديـبوصفه مصدراً أساسياً من مصادر تع
للطاقة البشرية وتحقيق أكبر قدر ممكن من ل االستثمار األمثل ارات والقدرات من أجـي المهـه ينمـأن

 ن لمهم اهتما، ارةألخيانة وآلافي  د زادق(. و12، ص  1996حافظ ، تحسين األداء)ل اإلنجاز من خال

دام ستخاعلى ن لمختصيب ايدرمج تبرابس  لنفم اعلد وشارإلواالجتماعية امة دلخ:امثل ، إلنسانية ا
،  2005زي ،حلها ) نيان ويدشرلمستت اخل للتعامل مع مشكالدلتوالعمل اسة رألساسية لممارات المهاا

الرتبوية االهتمام به إلكساب ( ، ويعد التدريب من األنشطة املهمة اليت ينبغي على املؤسسات 223ص 
الالزمة على  العاملني املعارف واملهارات واالجتاهات املتعلقة ابلعمل ، من أجل تنمية مناذج التفكري وقدراته

ؤدي إىل تطور العمل وزايدة اإلنتاجية ، وحتقيق األهداف املنشودة ، وإكساب العاملني اداء العمل ، مما ي
م مما  جيعلهم أكثر مرونة، وحتمال للمسؤلية على التكيف مع متطلبات احلياة مهارات جديدة ، وحتسني أدائه

وبذلك فان التدريب هو تعديل سلوك املتدرب من الناحية املهنية  (.12، ص2014العملية )ابو عاشور ، 
ريب والوظيفية من خالل اكساب املتدرب املعارف واخلربات واملهارات واملعلومات اليت حيتاج اليها ) املغ

 ( . 300ص  1995واخرون ، 
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رورة ضب جوكافة مما يستة لحيان ايديع في ميارسطور ترة ومستمرات بتغيث يدلحر العصز ايتميو
مع مقتضياتها ف لتكيواستيعابها رات والتغيك اجهة تلوالمت سساؤلمالعاملة في جميع وى القاتنمية دة عاإ
 ,Birkenmaierرات لمهااتنمية داء وألن اى تحسيلؤدي إيرات ولمتغيك اتلرة في مسايب يدرلتد ايساعو

2000 , P.185)   & Berg.) 

ومهما بذل املرشدون من جهود ، فاهنم حيتاجون اىل التحديث والتجديد يف عملهم مستهدفني 
االفضل بسبب طبيعة دورهم الرتبوي الناتج عن التغيريات احلاصلة يف حياة الطالب وبيئته املدرسية ، والتقدم 

ور يف استخدام تقنيات ومستحداثت يف العملية االرشادية ،  وعليه اجتهت معظم البحوث اليت تناولت والتط
تتضح و. (Jack, 1990, p.402تدريب املرشدين اىل فعاليات دقيقة ومتخصصة يف هذه العملية )

 لتالية:دئ المبااعلى د لتأكياخالل ن يبية مدرلتت االحتياجااهمية أ

ة طنقر بالتالي تعتبب، ويدرلتاعليه وم يقذي لس األساايبية درلتت االحتياجاد ايدتحعملية ر عتباا  - 1  
 يبية.درلتامج رالبم اتصميط ويطعية تخوضومق الطنا

 بيدرلتق اين طريضه عوتعص ولنقد ايدفي تحدة لمساعا - 2  
 ب. يدرلتوع انب، ويدرلتافة في دهلمستت الفئاابالتالي ولفعلية ايبية درلتت االحتياجاد ايدتح  - 3  
 تحل. يلها ت وماولمعلت والبياناالمتناهية في جمع اقة دلالعملية على اه ذهد تعتم  - 4  
 درلهن التقليل مت والنفقاض الى تخفيدف إته - 5  
لتي واتها طنشد أحأو أمة ظلمنالتي تعاني منها ت اقاولمعت والمشكالن اعف لكشافي د تساع - 6  

 ب.يدرلتاة طسوامعالجتها بن يمك
، ص 2010، لبيشي)اتصميمها. ويبية درلتالعملية ط ايطسليمة كتخوفعالة رارات لى قإل وصولا  - 7  
،41 ) 
ويســهم تــدريب املرشــدين الرتبــويني مســامهة هامــة يف القــااء علــى قصــور األداء ، واعــداد الكــوادر املؤهلــه       

تعــديالت مصــاحبة يف املهــارات وقــدرات املرشــدون والقــادره علــى تنظــيم املقابلــة األرشــادية وتطويرهــا واحــداث 
ولــه انعكاســاته علــى املدرســة وعلــى املسرتشــد فــأن تــدريب املرشــدين الرتبــويني يعــين تــوفري فرصــة  اكــرب لــديهم 

 (22،ص  2014للنجاح وبلوغ األهداف .) صاحل ، 

 counseling skillsاملهارات اإلرشادية :   -اثنياً 

عن طريق ن تقاوإسهولة ولمتعلم بسرعة ابه م جتماعي يقوأو اعقلي معرفي ط نشاتعد املهارات أي      
عملية ) ق طروسائل ام وية فعلية باستخددشاإرسة رلى مماإلنظرية ة الخبراتحويل دراك، أي إلوالفهم  ا
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د شرلمن ایبل تصال واصوات ةیعملحتقيقها في االرشادية ةیلعمل( . ان ا36، ص 2010زقوت ، 
في معالجة  اتهایغاوفها داهت أفعالة كلما حقق ةیلعملن ، افمك لذه  لذهت كلما كاند ، وشرلمستوا

ه دلتي تساعارت المهان اعة مومجمد شرلمك امتلیروري ان لضم اتهدارق ةیتنمن ویدشرلمستت امشكال
 . ةیعالرة مهان وبإتقادي شارالاعمله أداء على 

كان البد من امتالكه اساليب ومهارات كثرية تساعده يستطيع املرشد القيام بعمله على اكمل وجه   لكيو    
يف تقدمي تلك املساعدة ، ومن بينها امتالكه ملهارات العمل االرشادي واليت تساعده يف بناء جو من الثقة 
وااللفة إلقامة عالقة ودية مع املسرتشد تعينه يف فهم مشكلته ، ومن مًث تقدمي املساعدة له. )طشطوش و 

امهية امتالك املرشد جملموعة من املهارات اليت متكنه من القيام بعمله على وتربز (. 212،ص 2014اخرون ،
خري وجه ومنها القدرة على االنصات الواعي وتقدمي املعلومات ، وتغيري سياق االداء ، والتفاؤل والتشجيع ، 

 هارة املرشد النفسي وتتحدد م. ( 91، ص 2008واكتشاف البدائل  )ابو يوسف ،

تلك اليت يستخدمها اثناء العمل االرشادي ، من مهارات يف االرشاد الفردي ، ومهارات يف االرشاد يف 
 اجلمعي وغريها .                                                                                          

ئيسة ، هي: مهارات العالقة االرشادية ، ( املهارات االرشادية يف ستة جماالت ر 1996وصنف الشناوي )      
مهارات التشخيص ، ومهارات وضع االهداف االرشادية ، ومهارات اختيار الطريقة االرشادية ، ومهارات 

 تقومي النتائج، ومهارات اقفال احلالة. 

ى ان املهارات ويالحظ انه مهما اختلف الباحثون يف تصنيف املهارات االرشادية اال اهنم مجيعا يتفقون عل     
االرشادية مهمة جدا يف تسهيل عمل املرشد النفسي ، ومن الضروري لكل مرشد نفسي اكتساب هذه 

  (.372، ص 2014املهارات وتوظيفها يف خدمة العملية االرشادية )الصمادي والشاوي ،

 Theملرشد املاهر )ومن احدث الربامج اليت توصلوا اليها يف تدريب املرشدين برانمج او منوذج تدريب ا    
Skilled Counselor Training Model ويستخدم هذا النموذج لتحسني قدرات املرشد )

ومهاراته يف العملية االرشادية ، وكيفية تقييمه ذاتيا ، وزايدة الدافعية حنو العمل ، ويشمل هذا الربانمج ثالث 
 مراحل من االرشاد هي :

ىل املهارات اليت تساعد املرشد يف التعرف على املشكالت مرحلة االستكشاف : تشري هذه املرحلة ا -1
 اخلاصة للمسرتشد اثناء اجللسة االرشادية .

 مرحلة الفهم : وفيها حيدد كل من املرشد واملسرتشد ما يريدان اجنازه . -2
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مرحلة العمل : يقوم فيها املرشد مبساعدة املسرتشد على اختاذ القرار املناسب بشأن حتقيق اهدافه  -3
 ( .51، ص2009صري ، )امل
 

 مهارات العمل االرشادي:
( اىل NASWأما مهارات العمل اإلرشادي فقد أشار االحتاد الدويل لالختصاصيني االجتماعيني )      

 وجود اثنيت عشرة مهارة متثل مهارات أساسية ملمارسة مهن املساعدة اإلنسانية تتضح من خالل :
 ين والقدرة على فهمهم و ابداء التسامح والتعاطف معهم .القدرة على االستماع و اإلنصات لآلخر  -1
القدرة على استنباط واستخراج املعلومات ومجع احلقائق ذات الصلة وتركيبها إلعداد التقرير النفسي  -2

 االجتماعي .
 القدرة على تكوين عالقة املساعدة واحملافظة عليها . -3
ريمها ، واستخدام معرفته بنظرايت السلوك وطرائق القدرة على مالحظة السلوك اللفظي وغري اللفظي  وتفس -4

 التشخيص .
القدرة على إشراك املسرتشدين )أفراد أو مجاعات أو اسر( يف اجلهود العالجية املبذولة حلل مشكالهتم  -5

 واكتساب ثقتهم .
القدرة على احلديث عن املوضوعات النفسية احلساسة بطريقة داعمة ومشجعة بدون شعور ابخلوف و  -6

 ابك والتهديد .اإلر 
 القدرة على إجياد حلول جديدة ومبتكرة تتفق مع حاجات الفرد واجلماعة . -7
 القدرة على حتديد احلاجة إىل إهناء العالقة العالجية . -8
 القدرة على إجراء البحوث وتفسري النتائج ومعرفة الدراسات املتخصصة واالستفادة منها . -9

 نازعة حني تدعو احلاجة لذلك.القدرة على التوسط والتفاوض بني أطراف مت -11
 القدرة على توفري خدمات عالئقية متبادلة داخل املؤسسة اليت يعمل هبا.  -11

القدرة على تفسري احلاجات واملطالب االجتماعية والنفسية وإيصاهلا اىل مصادر التمويل والعامة  -12
   (48، ص 2017الرماحي، ؛ 62واملشرعني .) أبو شاقور ،ب ت ،ص

 هارات واكتساهبا:خطوات تنمية امل
 ( خطوات لتنمية املهارة مبا أييت :Rusch 1990حدد روستش )

 حتديد املهارات املراد التدريب عليها . .1
 تقدمي انشطة فعالة جلذب انتباه املتدربني . .2
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 شرح تفصيلي لكل مهارة وكيفية التدريب عليها . .3
 . وصف اخلطوات االساسية اليت جيب تباعها عند تنفيذ أداء املهارة .4
 منذجة املهارة . .5

 التدريب على االداء من خالل لعب الدور . .6
 (51، ص 2009مناقشة كيفية استخدام هذه املهارة يف األوجه احلياتية .  )املصري ،  .7

 دراسات سابقة :

 دراسات سابقة تتعلق ابالحتياجات التدريبية: –أوالً 

 (2008دراسة الدوسري )

الطالب يف املدارس . واقتصرت الدراسة على  ملرشديت التدريبية هدفت الدراسة اىل حتديد االحتياجا   
( مرشدًا مبدارس اهليئة امللكية للجبيل وينبع / اململكة العربية 75املرشدين الطالبيني بلغت ) عينة من 

السعودية .واستخدم الباحث املسح االجتماعي واالستبيان جلمع بياانته. وبينت نتائج الدراسة مدى احلاجة 
ية كخيار اول يف اسة ألفراد العينة يف االلتحاق ب الدورات التدريبية ، وجاءت دراسة احلاالت الفردامل

 االلتحاق هبا . 

 (2009دراسة الصمادي وبين نعيم ) 

العاملني يف مدارس حمافظات هدفت الدراسة اىل التعرف على االحتياجات التدريبية املرشدين الرتبويني   
ولتحقيق اهداف  ضوء متغريات : ) املؤهل العلمي ، وسنوات اخلربة ، والتخصص(مشال االردن ، ويف 

( 438ومشلت عينة الدراسة )للمرشدين  اىل لتحديد االحتياجات التدريبيةالدراسة طور الباحثان أداة خاصة 
جملال احلادي مرشداً ومرشدة  ، وأظهرت  نتائج الدراسة ان اجملال السادس ) البحوث( جاء ابملرتبة االوىل وا

املرشدين الطالبيني حباجة اىل عشر ) االرشاد الفردي( جاء يف املرتبة االخرية ، وان محلة البكالوريوس من 
التدريب اكثر من محلة الشهادات العليا ، وان املتخصصني بعلم االجتماع حباجة اىل التدريب اكثر من 

 او علم النفس .  املتخصصني يف االرشاد

 (2017دراسة زريق ) 

هدفت الدراسة اىل التعرف على االحتياجات التدريبية ملستشاري التوجيه واالرشاد املدرسي واملهين يف       
( مستشاراً ميثلون جمتمع  64التعليم الثانوي من وجهة نظرهم ، وترتيبها من حيث أمهيتها . ومشلت العينة ) 
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 35زائر . واعتمدت الدراسة على استبيان مكون من ) البحث كافة ويعملون بثانوايت والية ام البواقي / اجل
 ( حماور :5( فقرة موزعة على ) 

) االعالم ، التقومي ، القبول والتوجيه ، االرشاد واملتابعة ، االدارة( ، واظهر التحليل االحصائي ان افراد  
حمور التقومي ، مث حمور االعالم ، وبعده العينة لديهم احتياجًا كبرياً ومهمًا يف حمور االرشاد واملتابعة اواًل، يليه 

 حمور القبول ، وجاءت يف املرتبة االخرية االدارة .

 ( 2018العشيوي )

رح مقتور لى تصإصل ولتري، واألسد اشريبية للمدرلتت االحتياجاد ايدلى تحإسة دارلاه ذهدف ته      
ت سادارلن اسة مدارلاه ذهد تعري. ألسج العالاية ظرنوء في ضري و ألسد اشريبي للمدرنامج ترلب
الستبانة على جميع ث البحت أداة ابق، وطتحليلهاونية دالميت البياناالقائمة على جمع التحليلية اصفية ولا

دًة  شرمدا وشر( م40م   )هددعض ويارلاينة دبمري ألسد اشارإلز اكرافي مري السد اشارإلاسي رمما
نامج رلى بإسة بحاجة دارلاجمالي مجتمع ن إ( م90نسبة )%:أن همها أنتائج دة لى عإسة دارلت اصلوتو
د شارإلالمهنية في مجال رات المها، والمهنيةت اباألخالقيام فهرمعا، ولمهنيةم افهرمعار يطويبي لتدرت
 ري.ألسا

 دراسات سابقة تتعلق ابملهارات االرشادية :  -اثنياً 

 ( :  2002دراسة  اإلبراهيمي )

ة برانمج أرشادي لتحسـني املهـارات اإلرشـادية العامـة للمرشـدين كان هدف الدراسة التعرف على فاعلي        
 (  1994الرتبويني يف املدارس املتوسطة يف مدينة بغداد، وتبىن الباحث مقياس الصمادي )

وحتقق الباحث من القوة التمييزية لفقرات املقياس  من خالل تطبيق املقياس على عينـة مكونـة مـن مكونـة مـن 
ـــاس مبؤشـــر ( مرشـــد ومرشـــدة اخ102) تـــريوا ابألســـلوب الطبقـــي العشـــوائي، وأتكـــد الباحـــث مـــن صـــدق املقي

الصــدق الظــاهري ومــن ثبــات املقيــاس بطريقــة أعــادة االختبــار، وتوصــل الباحــث أن املرشــدين الرتبــويني حصــلوا 
طلوبــة علــى درجــة اقــل مــن املتوســط النظــري للمقيــاس أي أهنــم   ميارســوا املهــارات اإلرشــادية العامــة ابلصــورة امل

فتم إدخاهلم إىل الربانمج اإلرشادي لتحسني استخدامها فأظهرت النتائج تفـوق اجملموعـة التجريبيـة املشـاركة يف 
 اجللسات اإلرشادية على اجملموعة الضابطة. 
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 (2008دراسة ابو يوسف ) 

دارس وكالة هدفت الدراسة اىل التعرف على مستوى املهارات االرشادية لدى املرشدين النفسيني يف م    
الغوث الدولية بقطاع غزة ) طرح االسئلة ، االنصات ، املواجهة ، اعادة الصياغة ، عكس املشاعر( والتعرف 
على مدى فعالية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية املهارات االرشادية وعالقة ذلك ببعض املتغريات ) اجلنس ، 

( مرشدًا ومرشدة عشوائيًا مت  11باحث ) التخصص ، سنوات اخلربة ، جامعة التخرج ( ، واختار ال
تصويرهم فيدواي اثناء قيامهم ابجللسات االرشادية وبعدها عرضت الفديوات للجنة من املختصني للتحكيم  
كقياس قبلي ، مث طبق برانمج تدرييب للعينة ذاهتا ، ومت تصويرهم مرة اخرى يف جلساهتم االرشادية كقياس 

روق بني القياس القبلي والبعدي يعزى للجنس ، وعدم وجود فروق يف بعدي، واظهرت النتائج وجود ف
القياس القبلي يعزى للتخصص ولسنوات اخلربة وجلامعة التخرج بينما توجد فروق يف القياس البعدي لصاحل 

 .املختصني يف علم النفس ولصاحيب اخلربة 

 ( Lanning et al 2011دراسة الننج وآخرين ) 

كشف عن العالقة بني مهارات االتصال لدى املرشدين الرتبويني وقدرهتم على تقييم هدفت الدراسة اىل ال
( مهارة من مهارات 12( طالبًا من اجل تقييم ) 14الطلبة يف الوالايت املتحدة ، وتكونت العينة من )

كنهم االتصال ، وقد اظهرت النتائج ان املرشدين الرتبويني يتمتعون مبهارات االتصال الالزمة اليت مت
 وتساعدهم يف تقييم الطلبة بشكل افضل .

 (Stauffer & Pehrsson 2012)دراسة ستوفر وبيهرسون 

هدفت الدراسة  عرب الثقافية إىل التعرف إىل اهم الكفاايت واملهارات اإلرشادية الواجب توافرها لدى       
جلًا نفسيا من أمريكا وأسرتاليا ( مرشدا و ومعا52املرشدين واملعاجلني النفسيني. وشارك يف الدراسة ) 

( عاما . وأظهرت   14( عاما مبتوسط خربة )  70-20وبريطانيا وكندا واملانيا و تراوحت أعمار املشاركني )
( كفاية ومهارة إرشادية جيب توفرها لدى املرشد واملعاجل 16نتائج الدراسة اتفاق املشاركني على أمهية ) 

ة على أمهية املهارات اإلرشادية يف عالج املشكالت النفسية وضرورة النفسي، كما اكدت نتائج الدراس
 التدرب عليها.

 ( 2014دراسة شاهني ) 

هدفت اىل حتديد درجة امتالك املرشدين الرتبويني يف املدارس احلكومية الفلسطينية للمهارات االرشادية ،  
ئصهم النوعية ، ومن وجهة نظر وحتديد االختالف يف درجة امتالكهم هلذه املهارات حبسب بعض خصا
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املرشدين انفسهم . وصمم الباحث استبانة لقياس املهارات االرشادية اليت وزعها على عينة من املرشدين 
( مرشداً. 49الرتبويني يف مدارس حمافظة رام هللا والبرية/ فلسطني بطريقة املعاينة العنقودية ، وعددهم ) 

%( ، كما اظهرت 47,3ين ملهارهتم كانت بتقدير متوسط وبنسبة )واظهرت النتائج  ان تقديرات املرشد
النتائج وجود فروق دالة احصائيًا يف درجة امتالك املرشدين للمهارات االرشادية تبعًا ملتغري اجلنس ، ولصاحل 

او االانث، و  تكن الفروق دالة احصائيًا يف هذه املهارات تبعًا ملتغري التحصيل الدراسي ، او التخصص ، 
سنوات اخلربة . واشارت النتائج اىل ضرورة توفري برامج اعداد متخصصة للمرشد الرتبوي ، هتتم بنوع املعرفة 

 املتخصصة للمرشد جنبا اىل جنب مع املهارات االرشادية املناسبة والكافية ألداء املرشد ملهامه ودوره .

 (2017دراسة الطعان والرماحي ) 

ويف ضوء ارات اإلرشادية لدى املرشدين الرتبويني يف حمافظة البصرة / العراق ، قياس املههدفت الدراسة اىل 
( 105( من املرشدين الرتبويني وبواقع )270) متغريي اجلنس و التخصص الدراسي . وأتلفت العينة من 

(  وطبق اختبار املهارات االرشادية من اعداد 2017 - 2016للعام الدراسي )  ( مرشدة165مرشد و )
 باحثتني .ال
أظهرت النتائج أن املرشدين الرتبويني الذين اختصوا ابإلرشاد النفسي يتمتعون مبستوى مرتفع من جمال و 

املهارات التدخلية مع وجود خلل يف ممارستهم ملهارات )التعاطف ، االستيضاح ، عكس املشاعر ، الصمت 
فاهيمية . يف حني اظهر املرشدون الرتبويون من ، اإلهناء ( ، ومبهارة ) التسجيل والتوثيق ( يف املهارات امل

ذوي ختصصات العلوم الرتبوية والنفسية ضعفًا واضحًا يف أداء املهارات التدخلية ، يف حني متتع املرشدون 
 الرتبويون من كال التخصصني )إرشاد نفسي / علوم 

داء املرشدين من ذوي نفسية وتربوية( مبهارات مفاهيمية عالية ، ابستثناء وجود ضعف واضٍح يف أ
 التخصصات الرتبوية والنفسية مبهاريت ) دراسة احلالة ، اإلرشاد اجلمعي(.

 منهجية البحث :

على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعرف بأنه "وصف منظم للحقائق حبثها اعتمدت الباحثة في       
 ة  موضوعية وصحيحة.ـة بطريقـة الهامـادين المعرفـن ميـولميزات مجموعة معينة أو ميدان م

 : جمتمع الدراسة
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للعام ت الرتبية حملافظة البصرة جمتمع البحث احلايل  من مجيع املرشدين الرتبويني يف مديراي يتكون     
( 188( مرشدًا و مرشدة، وبواقع ) 458حيث يتألف اجملتمع الكلي من )( 2017 - 2016الدراسي )
  ( مرشدة. 270مرشداً و )

 العينة:

%( من اجملتمع االصلي 35مت اختيار عينة  من املرشدين الرتبويني ابلطريقة العشوائية البسيطة بنسبة )
 ( مرشداً تربوايً من مجيع  املديرايت العامة للرتبية يف حمافظة البصرة .160ليكون عدد افراد العينة )املراد حبثه 

 (1جدول )

 توزيع افراد عينة البحث على وفق النوع االجتماعي وسنوات اخلدمة

 النسبة املئوية العــــــــدد مدة اخلدمة

 اجملموع اانث ذكور

 %23 37 22 15 سنوات 5اقل من 

 %37 59 28 31 سنوات 5-10

 %40 64 40 24 سنوات 10اكثر من 

 %100 160 90 70 اجملموع

 

 اداات البحث:

 مقياس االحتياجات التدريبية : -1
ولتحقيق اهلدف االول من البحث احلايل تبنت الباحثة ) مقياس االحتياجات التدريبية لدى املرشد       

هو مقياس مناسب لطبيعة البحث احلايل وعينته ، النه اعد لغرض ( ، و 2006الرتبوي( الذي اعدته )طاهر، 
 الكشف عن مدى االحتياجات التدريبية لدى املرشد الرتبوي اليت يسعى البحث احلايل للتعرف عليها.
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ببناء أداة االحتياجات التدريبية للمرشدين الرتبويني وقد تكونت من   (2006)طاهر، قامت الباحثة   
( فقرة بصورته النهائية ، ومت استخراج صدق هذه االداة ابستخدام 52غ عدد فقراهتا )مخسة جماالت وبل

 0,85الصدق الظاهري، والصدق البنائي، أما الثبات فقد مت استخراجه بطريقة أعادة االختبار وقد بلغ 

 : حتديد اجملاالت الرئيسة لالحتياجات التدريبية
 ت ألداة حبثها وهي كما أييت :( مخسة جماال2006حددت الباحثة ) طاهر     

يتضمن هذا اجملال االساليب والفنيات اليت حيتاجها املرشد واليت تتعلق بوضع اخلطط  التخطيط/ .1
 السنوية والشهرية والربانمج اليومي للعملية االرشادية مبا يكفل اهدافها املرسومة.

ية قدراته وامكاانته املختلفة ويتضمن ما حيتاجه املرشد من مهارات تتعلق بتنم مهارات االتصال/ .2
 على حتقيق اتصال فعال بينه وبني اطراف العملية االرشادية يف املدرسة.

ما حيتاجه املرشد الرتبوي من اساليب ووسائل فنية حديثة يتبعها خالل  أدارة العملية االرشادية/ .3
 ول املناسبة ملشكالهتم.اجللسات االرشادية اجلماعية والفردية لتوجيه الطلبة وارشادهم واجياد احلل

ما حيتاجه املرشد الرتبوي من مهارات ووسائل حديثة ومتطورة يف جمال البحث  البحث والتطوير/ .4
 والعمل االرشادي.

ما حيتاجه املرشد الرتبوي من وسائل علمية وفنية يف معرفة النتائج املرتتبة على تنفيذ اخلطط  التقومي/ .5
 الرشادي للتوصل اىل حتقيق االهداف.واصدار االحكام والنجاح يف العمل ا

 -:كما مت حتديد البدائل املناسبة لكل فقرة يف االداة وكما أييت 

( ، واليت حصلت على الدرجات  درجة االحتياج للتدريب :) كبرية جداً، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جداً 
 ( على الرتتيب .  1، 2،  3،  4،  5:) 

( درجة وقد قامت ) معدة 260( درجة و)52اىل املقياس ما بني ) وقد تراوحت الدرجات النظرية
 املقياس( حبساب اخلصائص السايكومرتية للمقياس.

وبسبب طول املدة اليت مضت على اعداده، وتطبيقه وللتعرف على صدق هذا املقياس وثباته قامت        
 مؤشرات ثباته وفق االيت: الباحثة ابإلجراءات اآلتية إلجياد الصدق الظاهري للمقياس واجياد

 اوال : اجياد الصدق الظاهري للمقياس:
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يعد الصدق الظاهري احد انواع الصدق الذي ميكن الركون اليه، ويتم التوصل اليه من خالل حكم 
املختص على درجة قياس االختبار للسمة املقاسة ، ومبا ان هذا احلكم يتصف بدرجة من الذاتية. لذلك 

ثر من حمكم. لكي يتم تقومي درجة الصـدق الظـاهري لالخـتيار مـن خـالل التوافق بني يعطي االختبار ألك
 (.157، ص1985تـقديرات املـحكمني )عودة ، 

( حمكمني من اخلرباء املختصني ابإلرشاد النفسي 10وللتحقق من الصدق مت عرض االستبيان على )         
لغرض احلكم على مدى صالحية الفقرات، ودقة صياغتها،  والتوجيه الرتبوي، والعلوم الرتبوية النفسية

ومالئمة كل فقرة جملاهلا الذي تنتسب اليه، ومدى دقة تعريف كل جمال ضمن املقياس، ومدى صالحية 
وقد استعملت الباحثة النسبة املئوية للتعرف على مدى أتفاق اخلرباء على إبقاء الفقرات  بدائل االستجابة له.

%( فأكثر صاحلة إلبقاء الفقرة يف املقياس واستبعاد 80قاللية. وعدت نسبة االتفاق )اليت تقيس االست
 الفقرات اليت   حتصل على نسبة االتفاق املطلوبة ويتفق على قبوهلا وإبقائها يف املقياس.

وقد ظهر أن مجيع الفقرات قد حصلت على نسبة االتفاق املطلوبة، مع إجراء تعديالت طفيفة يف         
 .بعض الكلمات الواردة يف صياغة الفقرات وتعاريف اجملاالت

 اثنياً : اجياد ثبات ا ملقياس:

يعد مفهوم الثبات من املفاهيم األساسية يف القياس وجيب توافره يف املقياس لكي يكون صاحلاً           
ج املقياس مع نتائ Consistency( والثبات يعين اتساق 143، ص1989لالستعمال ) األمام وآخرون، 

يف النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على األفراد أنفسهم ويف الظروف نفسها.  Stabilityنفسها واالستقرار 
 Kerlinger  ; 71، ص 1989واملقياس الثابت هو مقياس موثوق فيه ويعتمد عليه )ثورندايك وهيجن ،

, 1973, 429.) 

  Test-Retest Methodإعادة االختبار  -باروقد حتققت الباحثة من الثبات بطريقة االخت       
( مرشدًا ومرشدة اختريت 30ولتقدير الثبات هبذه الطريقة، قامت الباحثة بتطبيق املقياس على عينة قوامها )

بطريقة عشوائية ، وقامت الباحثة إبعادة تطبيق مقياس االحتياجات التدريبية على العينة نفسها مع بعد 
اب معامل ارتباط بريسون بني درجات التطبيق األول والتطبيق الثاين وحتصل على ( يومًا ، وقد مت حس18)

 ( وتعد هذه القيمة مؤشراً جيداً على استقرار إجاابت املستجيبني على املقياس .83,0قيمة معامل الثبات )

 مقياس املهارات االرشادية : -2
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عينة البحث احلايل فقد استخدمت  الرتبويونمستوى املهارات االرشادية اليت ميتلكها املرشدون ولقياس     
لقياس املهارات االرشادية لدى املرشدين الرتبويني ،  ( ، الذي صمم 2014مقياس املهارات االرشادية )شاهني 

و قسمت هذه االداة الدراسة  اىل جزأين رئيسني : االول اشتمل علــــى معلومات عامة حول اجلنس للمرشد 
ــرة والتحصيل العلمي ، وا ــ اما اجلزء الثاين فأشتمل على عدد من اجملاالت اخلاصة  0لتخصص ، وسنوات اخلبــ

ــة  0مبهارات االرشاد اليت متارس يف عملية االرشاد الرتبوي  ــ ــ وقد تكونت االستبانة من تسعة جماالت اساسيـ
ــة )( فقرة . واالجابة عليها من خالل معايري 65للمهارات االرشادية  موزعة على ) ــ ــ  0درجات(3احلكم : عاليــ

وقد حتقق معد املقياس من صدق االداة وثباهتا بطرق متعددة  0متوسطة )درجتان( ، ومنخفضة )درجة واحدة ( 
 ، وكاآليت :

 صدق االداة وثباهتا : 
 لتحقيق صدق أداة الدراسة ، فقد عرضت صورهتا االوليــة على عدد من احملكمني من اصحاب اخلربة      

ــة االرشاد الرتبوي ، وبعض االساتذة اجلامعيني املتخصصني  ــ ــــي االشراف واالدارة لعمليـ واالختصاص والعاملني فــ
يف االرشاد الرتبوي والنفسي واالدارة الرتبوية لتحكيم االداة ، والتأكد من اهنا تقيس ماو ضعت ألجله ، وتتوافق 

ــــع املهتم واملسؤوليات للمر  ــة مــع واقــ ــ وقد اخذت وجهات نظرهم بعني االعتبار  0شد الرتبوي فــي املدارس احلكوميــ
%(  78من خالل تعديل بعض الفقرات أوحذفها أو أضافتها ، فأعتمدت  الفقرات اليت اتفق عليها اكثر من )

ط بريسون كما حتقق الباحث من صدق االتساق الداخلي للمقياس، وذلك أبجياد معامل ارتبا  0من احملكمني 
 .بني كل جمال والدرجة الكلية للمقياس

 ، فقد قام الباحث أبحتساب ثبات االداة بطريقتني على النحو االيت :  للثباتاما ابلنسبة 
( : حيث طبقت اداة الدراسة على عينة Test-Retest Methodاوال: طريقة اعادة االختبار )

بواًي من العاملني يف املدارس ، وبفارق زمين ( مرشدا تر 20( مكونة من )Pilot Studyاستطالعية )
( يوما بني التطبيقني ، مث احتساب معامل ارتباط سيبريمان بني درجات مريت التطبيق ، وقد بلغ 14)
(0,91)0   

(: وهذا النوع من الثبات يشري اىل قوة االرتباط بني Consistencyاثنياً: ثبات التجانس الداخلي )
 Cronbachمن اجل تقدير معامل التجانس استخدمت معادلة كرونباخ الفا )الفقرات يف االداة ، و 

Alpha( وقد تراوحت قيمة معامل الثبات جملاالت املقياس املختلفة بني ،)بينما بلغت 0,96-0,75 ،)
  0(0,89كلي جململ فقرات املقياس)قيمة معامل الثبات ال

 اجراءات التطبيق:
( مرشدًا ومرشدة. وكان مجيع املرشدون عينة 160ث املؤلفة من )مت تطبيق املقياسني على عينة البح

 البحث يؤكدون وضوح فقرات املقياسني  وتعليماهتما.
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 الوسائل االحصائية :

للرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية الستخراج التكرارات،  SPSS) استخدمت الباحثة برانمج  )      
يارية،  وحتليل التباين االحادي، فضال عن استخدام االختبار التائي ، واملتوسطات احلسابية،  واالحنرافات املع

 ومعامل ارتباط بريسون ، وشيفيه .

 عرض النتائج ومناقشتها :
 ثلة بـ :متضمن هذا املبحث عرض النتائج اليت توصل اليها البحث احلايل يف ضوء االهداف املت       

  حيتاجها املرشدون الرتبويون وفقاً ملتغريي : التعرف على مستوى االحتياجات التدريبية اليت .1
 سنوات اخلربة.  -النوع االجتماعي   و   ب  - أ

االحتياجــات أظهــرت نتــائج البحــث احلــايل أن املتوســط احلســايب لــدرجات عينــة البحــث علــى مقيــاس         
 ند مقارنة هذا ( وع54,77وابحنراف معياري قدره ) ،( درجة 162,406قد بلغ ) التدريبية يف االستجابة

( درجـة ، وابسـتخدام االختبـار التـائي لعينـة واحـدة 156للمقيـاس الـذي يبلـغ ) املتوسط احلسايب ابملتوسط ايل
وهـي اصـغر مـن القيمـة التائيـة ( 1,47القيمة التائية احملسوبة ) ه اليوجد فرق دال إحصائيا ، إذ بلغت، تبني أن

 ( يوضح ذلك . 2( ، واجلدول )159( وبدرجة حرية )0,05)داللة  عند مستوى (1,96اجلدولية البالغة )

 (2جدول )

 االختبار التائي ملقياس االحتياجات التدريبية  لدى املرشدين الرتبويني

 عدد افراد 
 العينة
 

الوسط 
 احلسايب
 

االحنراف 
 املعياري
 

الوسط 
 الفرضي
 

 القيمة التائية 
مستوى  

 الداللة
 احملسوبة 0,05

 
 اجلدولية
 

160 162,406 54,77 156 1,47 1,96 
 غري دالة
 

 

االحتياجات التدريبية الفراد عينة البحث احلايل بدرجة متوسطة ولديهم اىل ان مستوى النتيجة  هذه وتشري
( ودراسة 2009دراسة الصمادي وبين نعيم )  اتفقت هذه النتيجة مع احتياجات متعددة للتدريب .
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هر حاجة املرشدين الرتبويني اىل التدريب والدخول اىل دورات تدريبية ( ، والنتيجة تظ2008الدوسري )
 مهنية لزايدة كفاايهتم يف العمل االرشادي الذي يتطور بشكل سريع .

 النوع االجتماعي :  -أ 

امــا فيمــا يتعلــق ابلكشــف الفــروق  يف مســتوى االحتياجــات التدريبيــة  حبســب متغــري النــوع االجتمــاعي      
(  وابســــتخدام االختبــــار التــــائي لعينتــــني مســــتقلتني غــــري متســــاوتيني ، اظهــــرت النتــــائج ان إانث –)ذكــــور 

( درجـــــة اصـــــغر مـــــن القيمـــــة التائيـــــة اجلدوليـــــة والبالغـــــة قيمتهـــــا  0,370القيمـــــة  التائيـــــة احملســـــوبة قيمتهـــــا )
 .( يوضح ذلك3(. واجلدول )158( وبدرجة حرية )0,05( درجة عند مستوى داللة )1,96)

   

 (3جــدول )جدول 
 نتائج االختبار التائي لعينتني مستقلتني لدرجات النوع االجتماعي ) الذكور واالانث(

 درجات االحتياجات التدريبية

 

بــني أفــراد  مسـتوى االحتياجــات التدريبيــة ويتبـني مــن ذلــك أنــه ال توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف 
( ، يف 2018. وتتفـــق مـــع  دراســـة العشـــيوي ) إانث( –النـــوع االجتمـــاعي  )ذكـــور  عينـــة البحـــث تبعـــاً ملتغـــري

ختلفـت مـع دراسـة )( و)( . وقـد يعـود هـذا اىل ان املرشـدين الرتبـويني الـذكور واالانث قـد حصـلوا علـى حني ا
 خربات متقاربة من خالل اعدادهم االكادميي وتلقوا نفس التدريب والدورات التدريبية  اثناء ممارسة املهنة.

 النوع

 االجتماعي

عدد 
افراد 
 العينة

الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  القيمة التائية
الدالله 
 اجلدولية  احملسوبة  0.05

 6,8374 160,5857 70 ذكور 

 

 

0,370 

 

1,96 

 غري

 دالة

 5,5969 163,8222 90 اانث  
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 سنوات اخلربة : –ب 

مت تقسيم سنوات اخلربة اىل ثالث فئات : االوىل )اقل  للتحقق من حسب متغري سنوات اخلربة ، فقد        
( مرشدا  59سنوات( وبلغ عددها ) 10 – 5( مرشدا ومرشدة ، والثانية )37سنوات( وبلغ عددها ) 5من 

( مرشدا ومرشدة، ومت استخراج القيمة الفائية اذ 64سنوات( وبلغ عددها ) 10ومرشدة ، اما الثالثة ) اكثر من 
( 0,05( عند مستوى الداللة )3,04( وهي اكرب من القيمة الفائية اجلدولية البالغة )42,529بلغت قيمتها )
 ( يوضح ذلك .4( واجلدول )157و 2ودرجيت حرية )

 (4جدول )

 نتائج حتليل التباين االحادي لالحتياجات التدريبية حسب سنوات اخلربة

 

 جمموع املربعات مصدر التباين

S.S 

 درجة احلرية

D.F 

 املربعات متوسط

M.S 

مستوى  القيمة الفائية
 الداللة

0,05 
 اجلدولية احملسوبة

  83831,488 2 167662,975 بني اجملموعات

42,529 

 

 

3,04 

 

 1971,157 157 309471,618 داخل اجملموعات دالة

  159 477134594 الكلي

 

ائية بني افراد العينة يف مستوى ( انه توجد فروق ذات داللة احص4و يتبني من اجلدول )      
( 2009االحتياجات التدريبية تبعًا لسنوات اخلربة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الصمادي وبين نعيم 

قلة خربهتم يف ممارسة العمل االرشادي  (. وتعزو هذه النتيجة اىل أن2014واختلفت مع دراسة العمري )
 ذلك العمل. لنقص يف اكتساهبم اخلربات الالزمة الداء

وكــان حتليــل التبــاين يكشــف لنــا مــا اذا كانــت الفــروق ذات داللــة احصــائية بــني فئــات ســنوات اخلــربة 
ــــذلك  ــــات، وال الفئــــة الــــيت تكــــون الفــــروق لصــــاحلها، ل ــــثالث ام ال، ولكنــــه ال حيــــدد اجتــــاه الفــــروق بــــني الفئ ال



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(4) ; March 2019 

Route Educational & Social Science Journal 158 

 Volume 6(4); March 2019  

ات، وحتديـــد اجتـــاه هـــذه الفـــروق، ( ملعرفـــة الفـــروق بـــني املتوســـطScheffeاســـتعملت الباحثـــة طريقـــة شـــيفيه )
 (.5ثة. وأدرجت النتائج يف جدول )وبيان الفروق ذات الداللة من بني املتوسطات الثال

 (5جدول )

 نتائج أختبار شيفيه ملتوسطات فئات سنوات اخلربة لعينة البحث

 
 املقارانت

 

 
 فئات سنوات

 اخلدمة

املتوسط 
 احلسايب

الفروق بني 
 املتوسطني

الفرق احلرج 
ستخدام اختبار اب

 شيفيه

 
 الداللة

 
1 

  5اقل من 
 

212,43  
 

 
44,67 
 

 
22,95 

 
دالة لصاحل 
 الفئة االوىل

 
5 – 10 167,76 

 
2 

 

  5اقل من 
 

212,43  
83,89 

 
22,60 

 
دالة لصاحل 
 10اكثر من  الفئة االوىل

 
128,54 

 
 
3 

 

5 – 10  
 

167,76   
39,22 

 
19,75 

 
دالة لصاحل 

 10اكثر من  لثانيةالفئة ا
 

128,54 

 

( أن مجيع املقارانت كانت دالة ، إذ تبني ابهنا كانت دالة احصائياً ولصاحل 5ويتضح من اجلدول )
سنوات( فهي كانت ذات اعلى مستوى يف االحتياجات  5الفئة االوىل من سنوات اخلربة ) اقل من 

عد سنوات خرباهتم عن مخس سنوات هم حباجة للتدريب التدريبية،  اي ان املرشدين الرتبويني الذين تقل ع
( سنوات ، ويعزى ذلك اىل ان كثري مهارات العمل االرشادي 10اكثر ممن تزيد سنوات خرباهتم عن )
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يكتسبها املرشد الرتبوي من خالل اخلربة واملمارسة العملية ولنفس السبب اظهر املرشدون الرتبويون اصحاب 
 اهنم تلقوا دورات تدريبية خالل  ى من احلاجات التدريبية وممايدل علىاخلربة الطويلة اقل مستو 

( 5-1( اليت اشارت اىل ان اصحاب اخلربة)(Mathai, 2002سنوات خدمتهم، وتتفق مع دراسة ميثيا 
 سنوات حصلوا على تدريب اقل وهم حباجة اىل التدريب الداء عملهم االرشادي .

 ية اليت ميتلكها املرشدون الرتبويون وفقاً ملتغريي : التعرف على مستوى املهارات االرشاد .2
 سنوات اخلربة.  -النوع االجتماعي   و   ب -أ 

ــــائج البحــــث احلــــايل أن املتوســــط احلســــايب لــــدرجات عينــــة البحــــث علــــى مقيــــاس         املهــــارات أظهــــرت نت
وعند مقارنـة هـذا املتوسـط ( 39,31وابحنراف معياري قدره ) ،( درجة 119قد بلغ ) االرشادية يف االستجابة

( درجــة ، وابســتخدام االختبــار التــائي لعينــة واحــدة ، 130للمقيــاس الــذي يبلــغ ) نظــرياحلســايب ابملتوســط ال
وهـــي اكـــرب مـــن القيمـــة التائيـــة ( 3,27القيمـــة التائيـــة احملســـوبة ) فرقـــا داال إحصـــائيا ، إذ بلغـــتتبـــني ان هنـــاك 

 ( يوضح ذلك . 1( واجلدول )159( وبدرجة حرية )0,05)ة دالل عند مستوى (1,96اجلدولية البالغة )

 (6جدول )

 االختبار التائي ملقياس املهارات االرشادية لدى املرشدين الرتبويني

عدد افراد 
 العينة

الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوسط 
 الفرضي

 القيمة التائية 
 

مستوى 
 الداللة
 اجلدولية  احملسوبة 0,05

160 119 39,31 130 3,27 1,96 

 
 دالة
 
 

 

النتيجة اىل وجود فروق دالة احصائيا يف درجات املهارات االرشادية الفراد العينة ولصاحل الوسط  هذه وتشري
 ( ودراسة شاهني 2008دراسة ابو  يوسف )  ( و2002دراسة اإلبراهيمي )الفرضي ، اتفقت مع 
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دراسة الطعان  ( وكذلك اختلفت مع 2014 ( ، واختلفت مع دراسة شاهني )2017والقسيس  )
 (. Lanning et al 2011( ، و دراسة  الننج وآخرين ) 2017والرماحي ) 

 وتعزو الباحثة هذه النتيجة اىل 

 النوع االجتماعي :  -أ 

 –فيمـــا يتعلـــق ابلفـــروق  يف مســـتوى املهـــارات االرشـــادية  حبســـب متغـــري النـــوع االجتمـــاعي  )ذكـــور       
( درجــة اصــغر مــن القيمــة التائيــة اجلدوليــة والبالغــة 0,651ان القيمــة  التائيــة احملســوبة قيمتهــا ) إانث(  إذ
 ( يوضح ذلك7(. واجلدول )158( وبدرجة حرية )0.05( درجة عند مستوى داللة )1.96قيمتها  )

 

 (7جــدول )جدول 
 ذكور واالانث(نتائج االختبار التائي لعينتني مستقلتني لدرجات النوع االجتماعي ) ال

 درجات املهارات االجتماعية

 

بني أفراد عينة البحث  مستوى املهارات االرشاديةنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ويتبني من ذلك أ
( ، واختلفت 2008. اتفقت هذه النتيجة مع دراسة زريقي ) إانث( –النوع االجتماعي  )ذكور  تبعاً ملتغري

 دراسة وسرتن( اليت اظهرت ان الفروق لصاحل الذكور ، وكذلك و 2014دراسة شاهني)هذه النتيجة  مع 
(Westren,2006)   وكذلك اختلفت مع دراسة اجنلAngle, 1982)  اليت أظهرت أن املرشدات )

عدد  النوع
افراد 
 العينة

الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  القيمة التائية
الدالله 
 اجلدولية  احملسوبة  0.05

 41,31004 122,1286 70 ذكور 

 

 

0,651 

 

1.96 

 

 غري

 37,82779 118,0444 90 اانث   دالة
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وقد يعود هذا اىل ان املرشدين الرتبويني  . أكثر فاعلية من املرشدين يف أداء اخلدمات اإلرشادية للطلبة
االرشادية من خالل اعدادهم  الذكور واالانث قد حصلوا على خربات متقاربة  يف احلصول على املهارات

 االكادميي والتدريب اثناء ممارسة املهنة.

 سنوات اخلربة: –ب 

وللتحقق من انه يوجود فروق دالة احصائيا بني افراد عينة البحث احلايل يف مستوى املهارات االرشادية تبعا    
( وهي 37,303الفائية اذ بلغت قيمتها )قامت الباحثة ابستخراج القيمة ملتغري سنوات اخلربة بفئاهتا الثالث، اذ 

( 157و 2( ودرجيت حرية )0,05( عند مستوى الداللة )3,04اكرب من القيمة الفائية اجلدولية البالغة )
 ( يوضح ذلك .8واجلدول )

 (8جدول )

 نتائج حتليل التباين االحادي للمهارات االرشادية حسب  سنوات اخلربة

 جمموع املربعات مصدر التباين

S.S 

 درجة احلرية

D.F 

متوسط 
 املربعات

M.S 

مستوى  القيمة الفائية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة

  39582,456 2 79164,913 بني اجملموعات

37,303 

 

3,04 

 

 1061,118 157 166595,531 داخل اجملموعات

  159 245760,444 الكلي

 

      

ذات داللة احصائية تبعاً لسنوات اخلربة للمهارات االرشادية، ( انه توجد فروق 8و يتبني من اجلدول ) 
( ودراسة مشيدت وسرتونج 2008(و دراسة زريقي )2008دراسة ابو  يوسف ) وتتفق هذه النتيجة مع 

(Schmidt&Strong, 1970)    ويسرتن وكذلك ودراسة 
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 Westren,2006)  ,(  و(Angle,1982)    ( 2014واختلفت مع دراسة شاهني .) 

ـــهوتعـــزو هـــذه النتيجـــة اىل  ـــة اإلرشـــادية تـــزداد بـــزايدة مـــدة خدمت ى تـــرو .أن أداء املرشـــدين وفعاليتهـــا يف العملي
أن وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات اإلرشادية  تبعا لمتغير سنوات الخبرة ثــــة الباح

ــــــــكثر دراية م( سنوات هم أ10يرجع إلى أن المرشدين الذين يملكون خبرة أكثر من )  ن الذين يمتلكون ـ
 من ذلك بالمهارات اإلرشادية وكيفية تطبيقها.ل خبرة أق

( ملعرفــــة الفــــروق بــــني Scheffeوللتعــــرف علــــى داللــــة واجتاههــــا اســــتعملت الباحــــة اختبــــار شــــيفيه )
املتوســـطات، وحتديـــد اجتـــاه هـــذه الفـــروق، وبيـــان الفـــروق ذات الداللـــة مـــن بـــني املتوســـطات الثالثـــة. وأدرجـــت 

 (.9النتائج يف جدول )

 (9جدول )

 نتائج أختبار شيفيه ملتوسطات املهارات االرشادية لفئات سنوات اخلدمة لعينة البحث

 
 املقارانت

 

 
 فئات سنوات

 اخلدمة

املتوسط 
 احلسايب

الفروق بني 
 املتوسطني

الفرق احلرج 
ابستخدام 
 اختبار شيفيه

 
 الداللة

 
1 

  84,10 5اقل من 
33,96 
 

 
16,84 

 
لة لصاحل دا

 للفئة الثانية
5 – 10 118,0678 

 
 
2 

 

  84,10 5اقل من 
58,09 

 
16,58 

 
دالة لصاحل 
 الفئة الثالثة

 10اكثر من 
 

142,1098 

 
3 

 

5 – 10 118,0678  
24,04 

 
14,49 

 
دالة لصاحل 
 الفئة الثالثة

 10اكثر من 
 

142,1098 
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رانت كانت دالة ، إذ تبني ابهنا كانت دالة احصائيًا ولصاحل ويتضح من اجلدول أعاله أن مجيع املقا
 سنوات( فهي كانت اعلى مستوى يف املهارات االرشادية. 10الفئة الثالثة ) اكثر من 

  نوع العالقة وداللتها االحصائية بني االحتياجات التدريبية و املهارات االرشادية لدى .3
 املرشدين الرتبويني. 

 (10جدول )

 باط بريسون بني االحتياجات التدريبية واملهارات االرشاديةمعامل ارت

 

عدد افراد 
 العينة

 

 معامل ارتباط بريسون

 

 درجة احلرية

 

 0.05الداللة عند مستوى 

 دالــــــــــــه 159 -0.661 160

 
دال  ( . وهــو- 0,661( ان هنــاك عالقــة ارتباطيــة ، اذ بلــغ معامــل ارتبــاط بريســون ) 10يتبــني مــن اجلــدول )

 ( .159( ودرجة حرية ) 0,05عند مستوى ) 

انـت النتـائج  مث قامت الباحثة أبختيار معامـل االرتبـاط أبسـتخدام االختبـار التـائي لداللـة معامـل االرتبـاط فك  
 (.11كما يف اجلدول )

 (11جدول )

 نتائج  اختبار داللة معامل االرتباط

قيمة معامل االرتباط بني االحتياجات 
 املهارات االرشاديةالتدريبية و 

عدد افراد 
 العينة

 الداللة القيمة التائية

 اجلدولية احملسوبة 0,05

 دالة 1,96 11,09 160 -0.661



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(4) ; March 2019 

Route Educational & Social Science Journal 164 

 Volume 6(4); March 2019  

 

( اكـرب مـن القيمـة اجلدوليـة البالغـة ) 11,09ومبا ان القيمة التائية احملسـوبة ملعامـل االرتبـاط البالغـة )
( ، وهــذا يعــين ان النتيجــة تشــري اىل وجــود عالقــة 0,05( عنــد مســتوى داللــة ) 158( وبدرجــة حريــة )1,96

ارتباطية دالة سالبة أي عالقة عكسية مبعىن آخر وجود عالقة دالة سالبة بـني االحتياجـات التدريبيـة واملهـارات 
االرشـــادية لـــدى املرشـــدين الرتبـــويني، أي أن االحتياجـــات التدريبيـــة كلمـــا كانـــت عاليـــة يقـــّل مســـتوى املهـــارات 

 ة والعكس صحيح. االرشادي

 :Recommendationsالتوصيات 
 يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث احلايل، واستنتاجاته ، توصي الباحثة مبا أييت:       

تفعيل برانمج التدريب أثناء اخلدمة ، وفتح دورات تدريبية دورية لرفع مستوى املهارات اإلرشادية  وتزويدهم  -1
 قنيات اإلرشادية احلديثة .ابخلربات واملعلومات والت

توجيه االهتمام ابملرشدين الرتبويني من خالل توفري كل عوامل جناح العملية اإلرشادية داخل املدرسة واليت   -2
 من شأهنا تنمية املهارات اإلرشادية اليت يفتقرون هلا. 

سؤولني اىل االحتياجات قيام املؤسسات الرتبوية بعقد الندوات واملؤمترات اليت هتدف اىل توجيه انظار امل -3
 التدريبية للمرشدين الرتبويني وتنمية مهارهتم االرشادية والعمل على تطويرها .

 Suggestions املقرتحات:

 إجراء دراسة عن االحتياجات التدريبية لدى املرشدين الرتبويني وعالقتها مبتغريات أخرى. -1
نمية املهارات اإلرشادية اليت اظهر املرشدون إجراء دراسة الغرض منها بناء برانمج ارشادي تدرييب لت-2

 ن كال التخصصني ضعفاً يف أدائها.الرتبويون م

 املصادر:

( . فعالية برانمج تدرييب لتنمية بعض املهارات االرشادية لدى عينة 2012اآلش ، منصور عبد القادر ) -
 هرة .جامعة القا، من املرشدين النفسيني يف سوراي . رسالة ماجستري غري منشورة

( .فاعليــــة بــــرانمج أرشــــادي لتحســــني املهــــارات اإلرشــــادية 2002اإلبراهيمــــي، جاســــم حممــــد حلبــــوص .) -
 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد.، العامة للمرشدين الرتبويني يف املدارس املتوسطة يف مدينة بغداد



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(4) ; March 2019 

Route Educational & Social Science Journal 165 

 Volume 6(4); March 2019  

و االرشاد  ت مهنة التوجيهابو شاقور ، نعيمة مهدي )ب ت( . ممارسة املرشدين الرتبويني ألخالقيا -
 ليبيا. –النفسي الرتبوي ، جامعة الزاوية 

(.  االحتياجات التدريبية ملديري املدارس احلكومية مبنطقة العني 2014أبوعاشور ، خليفة مصطفى .) -
 التعليمية من وجهة نظر املعلمني واملوجهني الرتبويني واملديرين أنفسهم ، 

(International Journal of Research in Education and Psychology) (Int. 
J. Res. Edu. Psy.), 2, No. 1             p.p 10 -27 

فعالية برانمج جترييب لتنمية املهارات االرشادية لدى املرشدين ، (2008حممد جدوع .)، ابو يوسف -
 الرتبية كلية،  عة االسالمية اجلام، رسالة ماجستري غري منشورة، النفسيني يف مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة

وزارة التعلـيم العـايل والبحـث العلمـي، جامعـة ، ( ، التقومي والقيـاس1989اإلمام، مصطفى حممود وآخرون ) -
 بغداد .

دام  ستخاعلى د خالك لملابجامعة س يدرلتايبي هيئة درنامج ترلبرح مقتور ( . تص2010، ع .) لبيشيا -
لمملكة ورة، امنشر ه غيواركتدسالة ر ،يبيةدرلتم احتياجاتهوء افي ض نيروإللكتم التعلابيئة ت مازمستل

 د.خالك لملاية :جامعة ودلسعابية رلعا

(.القياس والتقومي يف علم النفس والرتبية، ترمجة عبـد هللا زيـد 1989ثورند ايك، روبرت وهيجن، اليزابيث.)  -
 الكيالين وعبد الرمحن عدس، عمان : مركز الكتب األردين .

( . الصعوابت اليت تواجه االرشاد الرتبوي يف املرحلـة املتوسـطة مـن وجهـة 1986اجلبوري، عباس رمضان. ) -
نظـــر املرشــــدين الرتبــــويني واملــــديرين يف مركــــز مدينــــة بغــــداد، جامعـــة بغــــداد، كليــــة الرتبيــــة، ابــــن الرشــــد. )رســــالة 

 ماجستري غري منشورة(.

مي الكفاية املهنية للمرشدين الرتبويني االردنيني يف املقابلة تقو . ( 2001سا  محود سا  .)  احلراحشة، -
اطروحة دكتوراه )غري منشورة ( ، كلية الرتبية / ابن رشد ، االرشادية يف ضوء نظرايت االرشاد وبرامج التدريب

  ، جامعه بغداد .

، ملكانة االجتماعيةاب الكفاية املهنية لدى املرشدين الرتبويني وعالقتها (2010اخلزرجي، سناء علي.) -
 جامعة دايىل .–رسالة ماجستري غري منشورة كية الرتبية االساسية 
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هيئة  (.حنو بناء أداة لتقدير االحتياجات التدريبية العضاء1991اخلشاب، أديب يوسف واخرون.) -
ة الحتاد اجلامعات العربية، االمانة العام التدريس للتعليم التقين يف اجلمهورية العراقية، جملة احتاد اجلامعات

 ، عمان، االردن.26العربية، العدد 
عمان االردن: عا  الكتب ، ( . اجتاهات حديثة يف التدريب2008اخلطيب، امحد واخلطيب رداح، ) -

 احلديثة.
عمان : مؤسسة محادة 1(. مبادئ االرشاد النفسي والرتبوي ط2000الداهري ، صاحل حسن   .) -

 للخدمات اجلامعية.

جملة العلوم  ( .خصائص شخصية املرشد الرتبوي،1989عي، ماجد محزة و الداهري ، صاحل حسن .)الدفا -
 . 3، 15الرتبوية والنفسية  

كلية الرتبية ،  ( . اجتاهات املرشدين الرتبويني حنو عملهم، جامعة بغداد 1988الدليمي ، امحد خلف . )  -
 ) رسالة ماجستري غري منشوره ( .

الكويـــت : مكتبـــة ، ( . مقدمـــة يف األرشـــاد النفســـي2000راشـــد علـــي. ) صـــاحل والســـهلبشـــري ، الرشـــيدي -
 الفالح للنشر والتوزيع.

التأهيل والتدريب  ( . الكفاايت االرشادية املدركة واختالفها ابختالف2008زريقي ، سيف الدين فاروق . )  -
 شورة ، اجلامعة االردنية ، كلية الدراسات العليا.واخلربة وجنس املرشد يف املدارس االردنية ، رسالة دكتوراه غري من

(. تصور مقرتح لتطوير برانمج االعداد الرتبوي والعلمي للطالب / املرشد بكلية الرتبية 2010زقوت ، آمنة .) -
 ، 10(،24جملد )، املعاصرة، جملة النجاح لالحباث )العلوم االنسانية ( جامعة االقصى يف ضوء االجتاهات –

 79-31ص.ص 
 
( . االحتياجات التدريبية ملديرات مدارس املرحلة الثانوية للبنات 2014الزهراين ، لطيفة بنت امحد حممد . )  -

 غري منشورة . كلية الرتبية . جامعة أم القرى . مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظرهن ، رسالة ماجستري
الفلسطينية ة ويني يف املدارس احلكومي(. درجة امتالك املرشدين الرتب2014شاهني ، حممد امحد .) -

جامعة البحرين ،  –جملة العلوم الرتبوية والنفسية، جامعة القدس املفتوحة–للمهارات االرشادية ، كلية الرتبية 
 .208-183ص، 3،ع 15مج
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درجة امتالك املرشدين الرتبويني يف املدارس احلكومية  (.2017شاهني، حممد امحد والقسيس، الني.) -
(، ع  5جملة القدس املفتوحة، اجمللد) ، سطينية للمهارات اإلرشادية وعالقتها ابلصعوابت اليت يواجهوهناالفل
 .264 – 245ص -( ، ص18)

 ( اإلرشاد املدرسي، دمشق، جامعة دمشق.1993الشيخ محود ، حممد عبد احلميد ) -

لنشر واغريب للطباعة ة: دار لقاهرا، لعالجيةواية دشارإلالعملية (. ا1996محمد .)وس محر انوي،لشا -
   . 

جملة املعلم اجلديد، اجلزء االول  (. الفعاليات االساسية للعملية التدريبية،1989صخي، حسن خطاب .) -
 ، بغداد.46والثاين، جملد 

ك، ليرموث ابحاأمجلة  ،لمرشدينرات ايبي على مهارثر برنامج تد( . أ1994حمد .)دي، ألصماا -
 .410 – 373ص -، ص37( ،1) 10،الجتماعيةواية إلنسانم العلواسلسلة 

 االحتياجات التدريبية للمرشدين الرتبويني االردن،(.2009. ) ، عالءوبين نعيمامحد ، الصمادي ،  -
 . 125-98جوان ص.ص  2جملة دراسات نفسية تربوية ، العدد

منوذج التمييز يف  ستند اىل(. فعالية برانمج اشرايف ي2014رعد لفته .)، مسر صيتان و الشاوي، الصمادي -
حتسني املهارات االرشادية لدى عينة من طالبات االرشاد النفسي يف جامعة الريموك.اجمللة االردنية يف العلوم 

 . 382-369ص، 3،ع 10مج، الرتبوية

،  ( . االحتياجـــات التدريبيــة للمرشـــدين الرتبــويني مــن وجهـــة نظــر الرتبـــويني  2006دالل كــاظم .) ، طــاهر -
 رية )رسالة ماجستري غري منشورة(.ة الرتبية ، اجلامعة املستنصكلي

( . مهــارات العمــل االرشــادي لــدى املرشــدين املتــدربني كمــا 2014طشــطوش ، رامــي عبــد هللا واخــرون . ) -
، 9يــــدركها املرشــــدون املتــــدربون واملرشــــدون املتعــــاونون وجامعــــة الريمــــوك ، جملــــة جامعــــة اخلليــــل للبحــــوث . مــــج

 .240-209.ص2ع

املدارس احلكومية  (. القناعة ابلعمل االرشادي لدى املرشدين الرتبويني يف2015عواد ، يوسف ذايب .) -
 .      137 – 112ص -( ، ص2(، العدد )10الفلسطينية ، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )

 : املطبعة الوطنية.عمان، (. القياس والتقومي يف العملية التدريسية 1985) ، امحد سليمان ،عودة -

 اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية. ،2( املقابلة يف اإلرشاد والعالج النفسي، ط1992عمر، حممد ماهر ) -
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(.االحتياجــات التدريبيــة املهنيــة للمرشــدين مبــدارس الرتبيــة والتعلــيم مبنطقــة املدينــة 2004عبــدهللا .) العمــري، -
 جامعة ام القرى. املنورة . رسالة ماجستري غري منشورة ،

نامج رلبح مقت ور تصري، وألسد اشريبية للمدرلتت االحتياجاا (.2018العشيوي ، مىن حممد. ) -
د لمجل، االجتماعيةواإلنسانية وم العلت، اساري. دراألسج العالاية ظرنوء في ضري  ألسد اشريبي للمدرت

 2،العدد 45
دار املـريخ للطباعـة ، جيـه الرتبـوي، اإلرشـاد النفسـي والتو  1981القاضي ، يوسف مصطفى وآخـرون ،  -

 والنشر ، الرايض ، اململكة العربية السعودية .
جملة دراسات نفسية ، ( . املرشد النفسي بني املهارة والتطبيق2009املصري ، ابراهيم سليمان موسى . ) -

 .2وتربوية ،  فلسطني ، ع 
رة، لمعاصت اماظلمناية في رلبشوارد الماكية لتنمية ذلدارة اإلاليل ( . د2009وآخرون .)، كامل بيرلمغا -
 رة : املكتبة املصرية .لقاها

ري ألسد اشارإلاليل د ،ية ظللفر اغيوية ظللفاة ظلمالحرت ا(.  مها2005نيازي ، مصطفى . )  -
 نية.وطلد افهك لملامكتبة ض : يارل، ابالمقابلة د شارإلوا
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