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

، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة من طالبا وطالبة( 44من ) وتكونت العينة  ،النفسي والتربوي في جامعة الخليلاالرشاد 
لتدريب الميداني في ل دور ودوجإلى  اشارت النتائج، حيث ، وتم استخدام المنهج الوصفي المناسب لطبيعة هذه الدراسةالطلبة الذين تلقوا تدريب ميداني

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير الجنس لصالح  يوجدجاءت بدرجة مرتفعة، و و المدركة، تحسين الكفاءة الذاتية 
جاءت بدرجة مرتفعة، اإلرشادية، حيث ات لتدريب الميداني في تحسين المهار ل دور يوجد، كما لصالح األكثر دوراتعدد الدورات تبعا لمتغير ، و الذكور

الذين لديهم عدد لصالح . وتبعا لمتغير عدد الدورات فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات المهارات اإلرشادية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور يوجدو 
 دورات أكثر.

 

 .الخليل جامعة-المهارات االرشادية -الذاتية  الكفاءة-التدريب الميداني   كلمات مفتاحية:   

االنجليزيةعنوان البحث باللغة    

Abstract: 
Role of the field training in improving the perceived self-efficacy and instructional skills of Master of Psychological and 

Educational Counseling  students at Hebron University 

The Abstract  :  

The study aimed at finding out the effect of field training on improving self-perceived efficiency and instructional skills 

among postgraduate students in the psychological and educational counseling program at Hebron University. The sample 

consisted of 44 students who were selected in a simple random sample  from students who received Field training. This study 

used  the descriptive approach which is  appropriate to this  kind of studies. 

The results showed  that, There is a role of field training in improving perceived self-efficacy, which was high. There 

are statistically significant differences in the self-perceived self-efficacy averages according to the gender variable  in 

favor of males and according to the variable number of courses for students who have  more courses, There is a role of 

field training in improving  counseling skills, which was high, and there are statistically significant differences in the 

average of counseling  skills according to the gender variable in favor of males ,and according to the number of courses 

variable  in favor of  those who have more courses 

Keywords:  Keywords: Field Training - Self-competence – counseling Skills - Hebron University 
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 : المقدمة

تسهم في تنميتها تتضح حاجات المجتمعات النامية لخدمات اإلرشاد النفسي بشكل أكثر إلحاحا وذلك لحاجتها إلى الشرائح الفنية التي 
االقتصادية واالجتماعية، وذلك الن الخطط التنموية دون خدمات اإلرشاد النفسي قد تواجه صعوبات عديدة، ولعل أهمها عدم توفير 
الشرائح البشرية المؤهلة لتلبية حاجات المجتمع، لذا فقد تنبه كثير من المسئولين في مختلف المجتمعات إلى ضرورة أن يكون اإلرشاد  

 زءًا من البرامج التعليمية في مراحل التعليم المختلفة. ج

الفائدة المرجوة إال أذا قام المجتمع من خالل تنظيماته وهيئاته المختلفة بتحقيق أفضل   قال تحقأن تنمية إمكانيات الشخصية وطاقاتها 
ممكنة من هذه الشخصية من خالل التخطيط المنظم والعمل الواعي والتشغيل المناسب، أي أن يشغل كل فرد المهنة التي تناسبه  استفادة

فإنه ليس كل  وشخصية،من خصائص جسمية وعقلية  تطلبهويستطيع من خاللها القيام بدور فعال. ولما كانت الوظائف تختلف فيما 
إال أذا توفرت فيه مجموعة من المهارات الشخصية والمهنية التي تمكنه من تحقيق  مرشدًا ناجحًا، من يعمل في وظيفة اإلرشاد يكون 

 ( 2010ومشكالتهم)المصري،مستوى أداء مرتفع وخاصة في مواجهة حاجات المسترشد 

تدريبي؛ وفق معايير تضعها يرتبط المفهوم الخاص لدور المرشد أو وظيفته بمجموعة مواصفات وكفاءات يهيئها برنامجه اإلرشادي أو ال
المؤسسات التربوية أو المهنية، ونتيجة الرتباط دور المرشد بنظريات اإلرشاد، ومدى قدرته على التحكم في أساليبها. وحتى يفهم المرشد 

فنية المقترحة والمقدمة له؛  دوره يجب أن تتوافر له اإلمكانيات الالزمة للتخطيط السليم، واالختيار المناسب للمقررات الدراسية والتدريبات ال
اية بما يؤهله ويعده اإلعداد المهني المطلوب للقيام بمهامه بكفاءة مرجوة تتناسب وتتوافق مع طبيعة األعمال التي يقوم بها، حيث تعد الكف

مرغوبة، ويتم اكتسابها "مهارة مركبة أو نمطا سلوكيا أو معرفة تظهر في سلوك المتعلم، وتشتق من تصور واضح ومحدد لنواتج التعلم ال
من خالل خطة مهنية موضوعية لتحديد الكفاءات وبرامج التدريب عليها، وتظهر هذه الكفاءات في سلوك الفرد، الذي التحق بهذه البرامج 

لمية والتعزيز في شكل قدرات تنعكس انعكاسا وظيفيا على أدائه الوظيفي وعمله الميداني، ويتم اكتساب المهارة عن طريق إتقان المادة الع
 (. 1997والتعلم الذاتي واستخدام التكنولوجيا )أبو عيطة، 

مقصـود لتحقيــق أهــداف معينــة مــن خــالل تــوفير فــرص و خبــرات تعليميــة مصـممة  نشـاط ياإلرشـاد العمل إن التـدريب الميـداني فـي
مـن  و لتــدريب الميــداني فـــي اإلرشــاد حجـــر الزاويــة فـــي بــرامج إعـــداد المرشدين؛ ا، حيث أن بشـكل مسـبق لطلبـة اإلرشـاد النفسـي والتربـوي 

وتهــدف البــرامج التدريبيــة إلــى تعلــم  ، أهـم المكونـات والخبـرات فـي إعـداد طلبـة اإلرشاد النفسي، وإكسابهم مهارات وكفايـات اإلرشـاد
 وين اتجاهات إيجابية، وزيـادة الثقـة والرضـا اإلشـرافي ، والتــــدرب علــــى ممارســــة المهــــارات والكفايــــات المهنيــــة المعرفــة اإلرشــادية، وتكــ

وتعــد الكفايــات اإلرشــادية محــورا أساســيا فــي تطــوير نوعيــة   (Wan Jaafar, Mohamed, Bakar & Tarmizi, 2011).للمرشــدين
ـام بمهامـه اإلرشــادي المقدمــة للمسترشــدين ، كمــا تمثـل الكفايـات اإلرشـادية مـا يمتلكـه المرشـد مـن إمكانيـات وقـدرات ومهـارات للقيـ لعملا

، مما يعيق لـوب منـهوإذا لــم يمتلـك المرشـد هـذه الكفايــات فإنـه غيـر قـادر علــى القيـام بمـا هــو مط.  (Atici,2014) وأدواره المختلفــة 
  (Austin, 2008).عمله اإلرشادي أثناء تقديم خدمات اإلرشاد النفسي

ارتفعت كفاءة  العاطفية، فكلما  واإلثارةتؤثر في أنماط التفكير والتصرفات  أن الكفاءة الذاتية المدركة( Bandura,1997باندورا )ويؤكد 
من الكفاءة الذاتية   الذين يتمتعون بدرجة عالية فاألفرادالسلوكيات التي تصدر عنه.  ادت قدرته في السيطرة علىز الفرد الذاتية المدركة 
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مستوى أداء الموظفين من جهة   وحلها بطرق متنوعة. كما تؤثر الكفاءة الذاتية المدركة فيالمشكالت المدركة لديهم قدرة على مواجهة 
 .أنفسهمالتي يحددونها  هدافاألالمهام الصعبة، واختيار  بذل الجهد والمثابرة عند تعلم

- Skilled Counselor Training Modelمن أكثر النماذج اإلشراقية ذات التوجه المهارى والتعليمي نموذج تدريب المرشد الماهر )

SCTM)( الذي تم وضعه من قبل ،Urbani etal,2002 ويستخدم هذا النموذج لتحسين قدرات المرشد ومهاراته في العملية ،)
ناسبة، اإلرشادية، وكيفية تقييمه ذاتيًا، وزيادة الدافعية نحو العمل. والتدريب الفاعل يزود العاملين بالمهارات الالزمة وأساليب تدريبية م

 وكيفية اإلشراف ومتابعة الطلبة.

يفانز إ، ويرى كل من جلبرت و كون هناك مجموعة من األساليب التي يمكن استخدامهاتعند البدء في تدريب المرشد النفسي على المهارة 
(Gilbert and Evans, 2000أن المدرب يجب أن يكون له أسلوب يجمع بين االتجاهات النظرية )وذلك للعمل على تحقيق األهداف   ؛

 الضرورية، أكثر من مجرد االهتمام بمجموع الفروق بين االتجاهات واألساليب المختلفة. 

 Association for( فرع خاص يسمى جمعية تدريب المرشدين واإلشراف )ACCDوالتطور ) وانبثق عن الجمعية األمريكية لإلرشاد

counselor Education and supervision بإصدارات دورية خاصة بنشر المقاالت والدراسات التي تعني بشؤون تدريب  م(. تقو
ين وتمنحه شهادة اعتماد تتمشى وهذه  المرشدين، وتحدد المعايير والمواصفات التي يجب توفرها ببرامج تدريب المرشد

 ( 2010المعايير)المصري،

إن هدف التدريب مساعدة المرشد على تنمية مهارات اإلرشاد؛ حتى يكون فعااًل وأكثر مساعدة لآلخرين على التعامل مع 
د في االتصال والتفاعل،  آالمهم ومشكالتهم، وعندما تشبع هذه المهارات بالتدريب ويتعلمها المرشد تصبح جزءًا من طريقة المرش

وتزداد فاعليته بشكل ملحوظ. ومن هذه المهارات: التشخيص، العالقة اإلرشادية، إدارة الجلسة اإلرشادية وقياداتها، وتفهم نمط 
يب تفكير المسترشد وسلوكه االجتماعي، والتقويم وإصدار األحكام، معرفة األساليب السلوكية واستخدامها في تعديل السلوك واألسال

 (. 2000المعرفية إلدراك السلوك، االتصال والسلوك غير اللفظي، وإعداد البرنامج اإلرشادي واتخاذ القرارات )الداهري، 

فللكفاءة الذاتية تأثير حيوي على سلوك الفرد، فهي تساعده على تحقيق أداء أفضل عن طريق إمداده بالعمليات المعرفية  
م والتنظيم الذاتي، كما أنها تدفع سلوكه وتساعده على التغل ب على العقبات والصعوبات والمشاكل كأنماط التفكير واستراتيجيات التعل  

 ( 2005. )غانم، داالنفعالية التي تقابله وُتحدد اختياراته لألنشطة، وبالتالي فإن الكفاءة الذاتية مهمة لكل فر 

عن التدريب، منها تزويد الطلبة المتدربين إلى مجموعة خطوات للمؤسسات المسؤولة  (  studer,2005ويشير ستدر )
ل والذين ال يملكون الخبرة التدريبية الكافية بتعليمات مكثفة حول البيئة المدرسية والمسائل المتعلقة بالتربية الخاصة، وكيفية التعام

 مع إدارة الصف والزمالء.

 مشكلة الدراسة: 

تعتبر عملية اإلرشاد النفسي والتربوي عملية كبيرة ومهمة، ال بد لها من اإلعداد من جانب المرشد، حيث االستعداد لها وإعداده المسبق 
والمدروس وتخطيطه على أن يكون استعداده جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا، مما يوجد األساس الذي يتيح النمو العلمي والمهني في 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  إبراهيم مصري 
الذاتية المدركة والمهارات االرشادية لدى  دور التدريب الميداني في تحسين الكفاءة 

 طلبة ماجستير االرشاد النفسي والتربوي في جامعة الخليل 
   

 

4 
 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

ما إعداده فيكون أكاديمي وإعداد عملي تطبيقي، مما يتطلب اإلعداد الكتساب المهارات الالزمة لقيام المرشد بعمله الذي هو جزء اإلرشاد أ
 من النظام االجتماعي والتربوي، والذي يتطلب توافر مواصفات وكفايات محدودة تمكنه من القيام بمسؤولياته وواجباته ودوره الذي يعد له 

د المرشد النفسي خالل فترة تعليمه الجامعي أمرًا غير كاٍف في مساعدته على تقديم الخدمات اإلرشادية أثناء العمل كما أصبح إعدا
الميداني؛ مما يفرض ضرورة إسهام المراكز اإلرشادية والجامعات في العمل على تطوير فعالية المرشد النفسي ومهاراته، والعمل على  

 على التكيف مع البيئة المحيطة وعلى مواجهة التغيرات والتطورات والتحديات المستمرة للعمل اإلرشادي. تطويره مهنيا؛ ليصبح أكثر قدرة

والمهارات االرشادية لدى طلبة   المدركة التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية ونظرًا لندرة البحوث التي تهدف التعرف على دور 
، تأتي هذه دراسًة لتسهم في سد الفراغ وتغطية العجز في هذا المجال حسب علم  نفسي والتربوي الدراسات العليا في برنامج االرشاد ال

 الباحث.

 حدود البحث:

 الحدود المكانية: جامعة الخليل، كلية التربية

 2018/2019الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني من العام 

 ة الخليل الحدود البشرية: طلبة ماجستير اإلرشاد النفسي في جامع

 : الدراسةأهمية 

 يمكن أن تسهم الدراسة الحالية فيما يأتي:

تزود المسؤولين عن اإلرشاد في المؤسسات التربوية بمعلومات عن درجة تأثير التدريب في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة  .1
 والمهارات االرشادية لدى المرشدين العاملين في ميدان اإلرشاد. 

حديــد الكفايــات والمهــارات بالمعلومــات الخاصــة بت تتزويــد اقســام العلــوم النفســية فــي الجامعــات والمعاهــد ومتخــذي القــرارا .2
 الالزمة، التي يجب التركيز عليها عند وضع البرامج التدريبية المناسبة وتصميمها لتطوير كفاءة المرشد وتحسين أدائه. 

 الدراسة مقدمة إلجراء دراسات أكثر عمقا وتحديدا، توضح الية السير في اكتساب المهارات االرشادية.  .3

 أهداف الدراسة:

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

 التعرف على أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاء الذاتية.  .2

 رشادية.التعرف على أثر التدريب في اكتساب المهارات اال .3

 تزويد المكتبة العلمية بموضوع بحثي جديد. .4
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 منهج الدراسة:
استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، حيث تم استقصاء آراء طلبة الدراسات العليا في برنامج  

والمهارات اإلرشادية من وجهة   التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة دوراإلرشاد النفسي بجامعة الخليل حول 
 نظرهم، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافية.

 مجتمع الدراسة:
( 64تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع طلبـة الدراسـات العليـا فـي برنـامج اإلرشـاد النفسـي بجامعـة الخليـل، والبـال  عـددهم)

دائرة القبول والتسجيل في جامعـة الخليـل فـي نهايـة الفصـل الثـاني طالبًا من كال الجنسين، وذلك حسب إحصائيات رسيمة صادرة 
 م(.  2019 – 2018من العام الدراسي )

 عينة الدراسة:
مــن طلبــة الدراسـات العليــا فــي برنــامج اإلرشـاد النفســي بجامعــة الخليــل، تــم طالبــًا ( 44تكونـت عينــة الدراســة الكليــة مـن )
ة مــن مجتمــع الدراســة مــن الطلبــة الــذين تلقــوا تــدريب ميــداني. وتمثــل العينــة مــا نســبته اختيــارهم بطريقــة العينــة العشــوائية البســيط

 .عدد الدورات( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، و 1%( من مجتمع الدراسة. ويبين الجدول رقم )69)
 (. الجنس، والمعدل التراكمي(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير )1الجدول رقم )

 المجموع  النسبة المئوية  العدد  المتغير 

 44 27.3 12 ذكر الجنس 

 72.7 32 أنثى

رحلة العمريةالم  44 38.6 17 سنة   25-30 

 40.9 18 سنة   31-36

 20.5 9 سنة فأكثر 37 

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

وفروضها قام ببناء مقياس خاص من أجل التع رف إلى أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات 
 اإلرشادية، وقد تكونت أداة الدراسة من ثالثة أقسام: 

الثـاني: تضـمن األسـئلة التـي تقـيس أثـر التـدريب الميـداني فـي تحسـين الكفـاءة ، و القسم األول: تضمن بيانات أولية عن عينة الدراسـة
( فقـــرة، موزعـــة علــى أربعـــة أبعـــاد )المجـــال االنفعــالي، والمجـــال االجتمـــاعي، ومجـــال 38الذاتيــة المدركـــة، وعـــدد فقـــرات هــذا القســـم )

ارات اإلرشـادية مـن وجهـة نظـر طلبـة الدراسـات العليـا الثالث: تضمن األسئلة التي تقيس المهـ و  ،اإلصرار والمثابرة، المجال المعرفي(
 ( فقرة. 15في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل، وعدد فقرات هذا القسم )

وقــد بنيــت الفقــرات باالتجــاه اإليجــابي، حســب ســلم خماســي وأعطيــت األوزان للفقــرات كمــا هــو آت:)غيــر موافــق بشــدة: درجــة واحــدة، 
د: ثالث درجات، موافق: أربع درجات، موافق بشدة: خمس درجات(. وقد طبق هذا السلم الخماسـي علـى غير موافق: درجتين، مترد

 جميع الفقرات.
 وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد )أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات اإلرشادية(، وفـق قيمـة

(، 0.80=  4/5( للحصــول علـى طـول الخليـة الصــحيح )4(، ثـم تـم تقسـيمه علـى )4= 1-5ى )المتوسـط الحسـابي تـم حسـاب المــد
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وهى الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه  االستبانة)أو بداية  االستبانةوبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في 

  - يلى:الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما 
 يوضح طول الخاليا.(: 2جدول )

 الدرجة  المستوى  الرقم 

 منخفضة جدا  1.79 - 1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين  1

 منخفضة  2.59  - 1.80إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من  2
 متوسطة  3.39  - 2.60إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من  3

 مرتفعة 4.19  - 3.40إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من  4

 مرتفعة جدا 5  - 4.20إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من  5

 صدق األداة:
محكمين من المختصين في التربية وعلم النفس، وكان هنـاك  سبعةتم التأكد من صدق األدوات في الدراسة الحالية بعرضها على 

اتفــاق بيــنهم علــى صــالحية األداة ومقروئيتهــا، فــي ضــوء اإلطــار النظــري الــذي بنيــت األدوات علــى أساســه حيــث تــم إجــراء بعــض 
 لمحكمين.التعديالت على الفقرات حسب ما اقترح ا

ومــن ناحيــة أخــرى تــم التحقــق مــن الصــدق بحســاب مصــفوفة ارتبــاط فقــرات األداة مــع الدرجــة الكليــة، وذلــك كمــا هــو واضــح فــي 
( والتي بينت أن جميع قيم معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكليـة لكـل فقـرة دالـة إحصـائيًا، ممـا يشـير 4( و)3الجداول رقم )

أثــر التــدريب الميــداني فــي تحســين الكفــاءة الذاتيــة المدركــة والمهــارات بنــاء، وأنهــا تشــترك معــًا فــي قيــاس إلــى تمتــع األداة بصــدق ال
 .اإلرشادية

أثــر التــدريب الميــداني فــي فقــرات رتبــاط امصــفوفة ( لPearson correlation(: نتــائج معامــل االرتبــاط بيرســون )3جــدول رقــم)

 .لكل بعد من أبعاد المقياس كليةتحسين الكفاءة الذاتية المدركة مع الدرجة ال
 المجال االجتماعي المجال االنفعالي

 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

1 0.522** 0. 000 1 0.845** 0.000 

2 0.540** 0.000 2 0.922** 0.000 

3 0.357* 0180.  3 0.918** 0.000 

4 0.493** 0. 000 4 0.866** 0.000 

5 0.400** 0. 007 5 0.903** 0.000 

6 0.537** 0.000 6 0.929** 0.000 

7 0.604** 0.000 7 0.955** 0.000 

8 0.722** 0. 000 8 0.553** 0.000 

9 0.582** 0. 000 9 0.557** 0.000 

10 0.365* 0. 012    

 المجال المعرفي مجال اإلصرار والمثابرة

 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات
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1 0.783** 0. 048 1 0.709** 0.000 

2 0.723** 0.000 2 0.843** 0.000 

3 0.807** 0. 002 3 0.672** 0.000 

4 0.539** 0. 006 4 0.763** 0.000 

5 0.896** 0.000 5 0.763** 0.000 

6 0.679** 0.000 6 0.711** 0.000 

7 0.775** 0.000 7 0.952** 0.000 

8 0.860** 0. 028 8 0.914** 0.000 

9 0.611** 0. 001 9 0.887** 0.000 

10 0.617** 0. 012    

أثــر التــدريب الميــداني فــي فقــرات رتبــاط امصــفوفة ( لPearson correlation(: نتــائج معامــل االرتبــاط بيرســون )4جــدول رقــم)

 .اإلرشادية مع الدرجة الكليةتحسين المهارات 
 المهارات اإلرشادية

 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

1 0.711** 0. 000 9 0.564** 0.000 

2 0.682** 0. 000 10 0.631** 0.000 

3 0.790** 0. 000 11 0.843** 0.000 

4 0.627** 0. 000 12 0.824** 0.000 

5 0.630** 0. 000 13 0.865** 0.000 

6 0.582** 0. 000 14 0.463** 0. 002 

7 0.534** 0. 000 15 0.577** 0.000 

8 0.790** 0. 000    

( إلــى أن جميــع قــيم ارتبــاط الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة لــألداة دالــة إحصــائيًا وبدرجــة 4( و)3تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــداول )
أثـر التـدريب الميـداني فـي تحسـين الكفـاءة الذاتيـة المدركـة والمهـارات عالية، مما يشير إلـى صـدق االداة وأنهـا تشـترك معـًا فـي قيـاس 

 .اإلرشادية
حساب ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة على الدرجة الكلية لكل متغير من متغيرات الدراسة وكذلك على األبعاد تم داة:  ثبات األ

الفرعية، حيث تم حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي، بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا 
((Cronbach Alpha (. 5في الجدول ) ، كما هي 

 ألدوات الدراسة بأبعادها المختلفة.  Cronbach Alpha)( نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا )5جدول )
 Alphaقيمة  عدد الفقرات  البعد الرقم المتغير 
الكفاءة  

الذاتية  

 المدركة

 0.68 10 المجال االنفعالي  البعد األول 

 0.69 9 المجال االجتماعي  البعد الثاني

 0.81 10 مجال اإلصرار والمثابرة  البعد الثالث

 0.77 9 المجال   البعد الرابع

 0.82 38 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية المدركة 

 0.84 15 المهارات اإلرشادية  
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( السـابق إلـى أن أدوات الدراسـة بأبعادهـا المختلفـة تتمتـع بدرجـة جيـدة مـن الثبـات، حيـث 5تشير المعطيات الواردة في الجـدول رقـم )
%( على أبعاد الكفاءة الذاتية المدركـة، فـي حـين بلغـت قيمـة ألفـا علـى الدرجـة الكليـة 81%( وبين )68تراوحت درجات الثبات بين )

 %( معبرة عن درجة عالية من الثبات. 84ية )%(، كما بلغت قيمة ألفا على الدرجة الكلية للمهارات اإلرشاد82)
 إجراءات تطبيق الدراسة:

 قام الباحث بإجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية:
 القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل.

 ة من األدوات المستخدمة في مثل هذه الدراسة.بناء أداة الدراسة بعد اطالع الباحث على مجموع

علـــى  الطلبـــة( باليـــد وأجـــاب م2019 – 2018مـــن العـــام الدراســـي ) ثـــانيتوزيـــع أداة الدراســـة علـــى المجتمـــع الهـــدف، فـــي الفصـــل ال
 بوجود الباحث. االستبانات

 الصالحة َأرقامًا متسلسلة وإعدادها إِلدخالها للحاسوب. االستباناتتم ِإعطاء 

 لتحليل البيانات واستخراج النتائج. SPSSم البرنامج اإلحصائي استخد

 :المعالجة اإلحصائية
تمــت المعالجــة اإلحصــائية الالزمـــة للبيانــات، وتــم اســـتخدام اإلحصــاء الوصــفي باســتخراج األعـــداد، والنســب المئويــة، والمتوســـطات 

األدوات، وقـد فحصـت فرضـيات الدراسـة عـن طريـق االختبـارات  الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدى أفـراد العينـة واسـتجاباتهم علـى
 One - Way Analysis of(، ونتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي )t-testاإلحصــائية التحليليــة التاليــة: اختبــار )ت( )

Variance( واختبار )Tukeyام الحاسـوب باسـتخدام ( كما واستخدم معامل الثبات كرونباخ ألفـا لحسـاب ثبـات األداة، وذلـك باسـتخد
 (.SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 الدراسات السابقة:
ـي ( والتي 2018دراسة ) الخوالدة، المهايرة، ـاد المهنــــ ـات اإلرشــــ ـين كفايــــ ـي تحســــ ـداني فـــ ـدريب الميـــ هـــدفت إلـــى فحــص أثـــر خبـــرة التــ

 ) 72) حيث تكونت عينة الدراسة منوالرضــــا اإلشــــرافي لــــدى عينــــة مــــن طلبــــة اإلرشـــاد والصـــحة النفســـية فـــي الجامعـــة األردنيـــة. 

ـةً  ـًا وطالبـــ ـى ، طالبـــ ـرافي علـــ ـا اإلشــــ ـي والرضـــ ـاد المهنــــ ـات اإلرشـــ ـي كفايـــ ـق مقياســــ ـم تطبيــــ ـة، تــــ ـداف الدراســــ ـق أهــــ ـراد عينــــــة ولتحقيــــ أفـــ
ـــائ ـــارت نتـــــ ـــد أشـــــ ـــده . وقـــــ ـــداني وبعـــــ ـــدريب الميـــــ ـــل التـــــ ـــة قبــــ ـــدريب الدراســـ ـــاق التـــ ـــي مســـ ـــجلين فـــ ـــة المســـ ـــى أن الطلبـــــ ـــة إلـــــ ج الدراســـــ

ــر  ــا اإلشــ ــي والرضـــ ــاد المهنــ ــات اإلرشـــ ــي كفايـــ ــى مقياســ ــائيًا علـــ ــكل دال إحصــ ــى بشـــ ــات أعلـــ ــروا درجـــ ــداني أظهـــ ــك الميـــ ــن أولئـــ افي مـــ
 .يدانيالمسجلين في مساق اإلعداد للتدريب الم

( هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تقـويم بـرامج التـدريب الميـداني، وذلـك مـن خـالل تحديـد المعـارف والمهـارات 2017دراسة ) جالل، التوبي،
المكتســبة خــالل مرحلــة التــدريب مــن وجهــة نظــر المعلمــات، وتحديــد الفــروق اإلحصــائية فــي تقــويم التــدريب الميــداني وفقــًا لمتغيــرات 

( فقــرة وموزعــة إلــى ســبعة مجــاالت مختلفــة، وتكونــت عينــة 66حثــان بأعــداد أداة الدراســة لقيــاس ذلــك مكونــة مــن )البرنــامج، وقــام البا
الدراســة مــن طالبــات كليــة العلــوم واألدب بجامعــة نــزوى الالتــي لحقــن ببرنــامج التــدريب الميــداني، وقــد اشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن 

ريبة الالزمة مرتفعة، كما اشارت نتـائج الدراسـة إلـى أن اكثـر المهـارات التدريبـة اكتسـابا الطالبات كانت درجة اكتسابهن للمهارات التد
 كانت في مجال التخطيط وإدارة الصف. 
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 اإلرشـاديةهدفت إلى قياس أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتيـة المدركـة، والمهـارات ( 2015دراسة )حمدي، خطاطبة،  
النفسي فـي جـامعتي اليرمـوك  اإلرشادطلبة  طالبًا من (179)بل  عدد أفراد الدراسة  سي في جامعتين ُأردنيتينالنف اإلرشادلدى طلبة 
الدراسة إلى فاعلية  أشارت نتائجوقد  .اإلرشادية، أجاب أفراد الدراسة عن مقياس الكفاءة الذاتية المدركة، ومقياس المهارات واألردنية

أظهــرت  إذ الجــامعتين؛النفســي فــي  اإلرشــادلــدى طلبــة  اإلرشــاديةوالمهــارات  المدركــة،اءة الذاتيــة التــدريب الميــداني فــي تحســين الكفــ 
للتدريب الميداني فـي  اإلعدادإحصائية لصالح أفراد مجموعة التدريب الميداني، مقارنة مع مجموعة  داللةالنتائج وجود فر وق ذات 

ف الجامعة، وأظهرت أيضا التالخإحصائية تعزى  داللة أظهرت وجود فروق ذات . كمااإلرشاديةالمدركة، والمهارات   الكفاءة الذاتية
 .الجامعة واختالفللتفاعل بين التدريب الميداني  إحصائية تعزى  داللةوجود فروق ذات 

دراسـة هـدفت إلـى معرفـة أثـر برنـامج قـائم علـى نمـوذج  (Paladino, Minton,& Kern ,2011) وأجـرى بـاالدينو ومنتـون وكيـرن 
التدريب التفاعلي في تحسين المهارات اإلرشادية األساسية وتنمية الوعي الذاتي لدى عينة من طلبة اإلرشاد النفسي، وتكونت العينـة 

بطة. وأشـارت النتـائج إلـى تجريبيـة وضـا ،مهـارات اإلرشـاد األساسـية، وشـملت العينـة مجمـوعتين سـجلو مسـاق)طالبـًا ممـن  45مـن )
ظهور تحسن ملحوظ في المهارات اإلرشادية األساسية وزيادة في الوعي الذاتي لصالح أفراد المجموعـة التجريبيـة مقارنـة بالمجموعـة 

 الضابطة
نحـو العمـل االرشـادي، وذلـك مـن  م( هدفت الكشف عن أثر التدريب الميداني لطلبـة االرشـاد فـي اتجاهـاته2007دراسة ) الطراونة، 

ن وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أخالل المقارنـة نحـو اتجاهـاتهم قبـل التـدريب وبعـد التـدريب، وكـذلك اتجاهـاتهم نحـو العمـل االرشـادي، 
ديل قــد ارتفعــت وبداللــة إحصــائية عاليــة بعــد التــدريب، ممــا يــدل علــى أهمــي التــدريب فــي تعــ  ياتجاهــات الطلبــة نحــو العمــل اإلرشــاد

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات الجنس والمعدل التراكمي، والنوع االجتماعي. نحو العمل االرشادي. تاالتجاها

ـه 2005، )بركاتدراسة  ( هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثير الدورات التدريبية التأهيلية التي يلتحق بها المعلم أثناء الخدمة فـي امتالـك
كفايات الالزمة للتدريس واتجاهه نحو المهنة، ولتحقيق هذا الهـدف اختـار الباحـث بطريقـة العشوائية الطبقية عينة مكونـة وممارسته لل

معلمــة مــن المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة طــولكرم. كمــا اســتخدم لهــذا  (162و)معلمــًا،  (185)( معلمــًا ومعلمــة، مــنهم 347مــن )
ـاس االتجـاه نحـو مهنـة التـدريس وهمـا مـن اعـداد الباحـث، ولـدى تحليـل البيانـات الغرض أداتين هما: قائمة الكفايـا ـسية، ومقـي ت التدرـي

نـاء الالزمة أشارت الدراسـة الـى عـدم وجود تأثير جوهري اللتحاق المعلمين في الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التربيـة والتعلـيم أث
يسية، بينما بينت النتـائج وجـود أثـر جـوهري لهـذه الـدورات فـي مـدى ممارـسـة المعلمـين لهـذه الخدمـة في مدى امتالكهم للكفايات التدر 

ـة التـدريس يمكـن عزوهـا الـى التحـاقهم فـي  ـين نـحـو مهـن الكفايات. كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق جوهريـة فـي اتجاهـات المعلـم
ائج أنــه ال توجــد فــروق جوهريــة لمــدى امــتالك وممارســة المعلمــين هــذه الــدورات التدريبيــة أثنــاء الخدمــة، ومــن جهــة اخــرى بينــت النتــ 

 للكفايات الالزمة للتـدريس يمكـن عزوهـا الـى اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس. 
( والتـي حاولـت استقصـاء فعاليـة نمـوذج تـدريبي مقتـرح قـائم علـى اكتسـاب المهـارة، وكـان Urbani et ul , 2002دراسـة قـام بهـا )
( طالبا وطالبة في 61على مهارة مرحلة الكشف، مهارة مرحلة الفن، مهارة مرحلة العمل، وتكونت عينة الدراسة من )هدفها التدريب 

( سـنة. قسـمت عينـة الدراسـة قسـمين: األول اشـتمل 25مرشدة( بمتوسط عمـر بلـ  ) 12مرشدا،  49مستوى الماجستير في اإلرشاد )
( مرشــدين درســوا مســاق 9العمليــة اإلرشــادية، وتــم جعلهــم مجموعــة تجريبيــة، و ) ( مرشــدا ُأخضــعوا لدراســة مســاق النظريــة52علــى )

المـــدخل إلـــى اإلرشـــاد النفســـي والتربـــوي وعـــدوا مجموعـــة ضـــابطة وتوصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق فـــي مســـتويات إتقـــان المرشـــد 
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د الدراســة علــى أهميــة وضــرورة أن يمتلــك للمهــارات اإلرشــادية مــا بــين أفــراد المجمــوعتين ولصــالح المجموعــة التجريبيــة وهكــذا فتؤكــ 
 المرشد النفسي المهارات اإلرشادية لتساعده في العمل اإلرشادي وتكسب شخصيته ثقة في العمل المهني الميداني.

( التعرف على العالقة ما بين نمط المشرف اإلشرافي المستخدم ) الجذاب ،  Steward et al , 2001وحاولت دراسة ستيوارد وزمالؤه )
ت الحساس و المتوجه نحو المهمة ( ومستويات الفاعلية الذاتية للمرشدين المشاركين ببرنامج إشرافي قائم على التدريب على اكتساب المهارا

( مرشد ومرشدة من طالب الماجستير في اإلرشاد. وتم االعتماد على أداة تقييم سلوك المرشد وذلك  36اإلرشادية. اشتملت الدراسة على )
مدى إدراك المرشدين المتدربين ألدائهم الشخصي خالل عملهم مع المسترشدين. ومقياس الجلسة اإلرشادية لمحاولة تقييم أداء المرشد  لتقييم 

شارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة ما بين مستويات الفعالية الذاتية للمرشد حول أداء المهمات والمهارات اخالل الجلسة اإلرشادية، 
ة والنمط اإلشرافي المرتبط بالنمط الجذاب الحساس. ولم تظهر النتائج وجود عالقة ما بين النمط اإلشرافي المتوجه نحو المهمة اإلرشادي

 ومستويات الفعالية الذاتية للمرشد.

 مصطلحات الدراسة:

على أنها قدرة على التصرف بفاعلية واقتدار في مواقف العمل، وذلك عن طريق تطبيق المعرفة والخبرة  ( المهارة:Stella, 2001تعرف )
 السابقة، كما تشير المهارات المهنية إلى األداء الذي يتحسن ويتطور من خالل التدريب والممارسة والخبرة.

تعديل السلوك أو مساعدة األفراد في المواقف وتتضمن استخدام  القدرة التي تؤثر مباشرة على المرشد النفسي خالل عمليات الممارسة ل
اط  الممارسين المهنيين لمختلف المعارف والخبرات في العمل المهني بالتالي ترتبط المهارات باختيار المعارف المناسبة للوقف وممارسة النش

 ( 2009) المصري، المناسب لألهداف التي يتم تحديدها

لتحقيق مستويات محددة من   ويتم تنفيذهاأنها أحكام الفرد المتعلقة بقدرته على تنظـيم أنمـاط مـن النشاطات المرغوبة ب: الذاتيةلكفاءة تعرف ا
 ( 416: 2010  بني خالد،)األداء 

التعليمية  على القيام بالمهام والمسؤولياتة قدر البأنها حالة ذهنية أو إحساس داخلي لدى حول  :الكفاءة الذاتية المدركةكما يمكن تعريف 
 ( 2012الالزمة لتحقيق األهداف ضمن شروط ومعايير محددة. )عجوة،  

 نتائج الدراسة 
 نتائج السؤال األول:

التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة   دور ما
 الخليل؟

ر التــدريب الميــداني فــي تحســين لــدو لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة 
طلبـة الدراسـات العليـا فـي برنـامج اإلرشـاد النفسـي بجامعـة الخليـل، وذلـك كمـا هـو واضـح فـي الجـدول  الكفاءة الذاتية المدركة لدى

(6.) 
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة الذاتية المدركة وأهم أبعاده.6جدول رقم )

 المتوسط   العدد  البعد  رقم

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

 الدرجة 

 مرتفعة 0.29 3.52 44 المجال االنفعالي  1

 مرتفعة 0.80 3.65 44 المجال االجتماعي 2

 مرتفعة 0.46 3.54 44 مجال اإلصرار والمثابرة  3

 مرتفعة 0.46 3.54 44 المجال المعرفي  4

 مرتفعة 0.44 3.56 44 الدرجة الكلية الكفاءة الذاتية المدركة 

التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الدراسات العليا  لدور( أن الدرجة الكلية 6يتضح من الجدول رقم ) 
( 3.56في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بل  المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لألبعاد )

أهم مجاالت الكفاءة الذاتية المدركة تمثلت في )المجال االجتماعي( حيث جاء  (. كذلك تبين أن0.44مع انحراف معياري قدره )
(، وجاء في المرتبة الثانية )مجال اإلصرار والمثابرة، والمجال 3.65في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدره )

ي المرتبة الثالثة واألخيرة )المجال االنفعالي( بدرجة ( لكل مجال، بينما جاء ف3.54المعرفي( بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدره )
 (.  3.52مرتفعة أيضا وبمتوسط حسابي قدره )

هدفت إلى قياس أثر  ( والتي 2015يرى الباحث بأن هذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات مثل دراسة )حمدي، خطاطبة، 
طلبة اإلرشاد وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية التدريب الميداني في التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة، لدى 

، كما تحسين الكفاءة الذاتية المدركة، إذ أظهرت النتائج وجود فر وق ذات داللة إحصائية لصالح أفراد مجموعة التدريب الميداني
لة ما بين مستويات الفعالية الذاتية للمرشد  اشارت إلى وجود عالقة ذات دالوالتي  (Steward et al , 2001دراسة )تتفق مع 

 ، هكذا يرى الباحث بأن هناك دور واضح ألثر التدريب في تحسين الكفاءة الذاتية. حول أداء المهمات والمهارات اإلرشادية 
ألبعـــاد عياريـــة باســـتخراج األعــداد، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافــات الم ولتفصــيل النتـــائج الســابقة حســـب الفقـــرات قــام الباحـــث

 المقياس كما يلي:
 نتائج السؤال الفرعي األول:

  لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل؟ن المجال المعرفي ما دور التدريب الميداني في تحسي
التـدريب الميـداني  واالنحرافـات المعياريـة ألثـرلإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي األول استخرجت األعداد، والمتوسطات الحسـابية 

 (.7على الفقرات، كما و في الجدول رقم)في تحسين المجال المعرفي 
 .ألثر التدريب الميداني في تحسين المجال المعرفي( األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 7جدول رقم )

المتوسط  العدد الفقرة  الرقم
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

النسب  
 المئوية

 الدرجة 

 زاد من معرفتي بالكثير من المعلومات العامة.   1
44 3.80 0.41 

 مرتفعة 75.91

 زاد من رغبتي في فهم عمل األشياء جميعها.  2
44 3.41 0.66 

 مرتفعة 68.18

 زادت من قدرتي على توظيف المعارف النظرية تطبيقيًا.  3
44 3.77 0.42 

 مرتفعة 75.45

 تحسنت قدرتي على التذكر.  4
44 3.82 0.62 

 مرتفعة 76.36
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أصبحت لدي قدرة على انتقاء ما يلزمني من معارف     5
 1.04 3.64 44 نظرية.

 مرتفعة 72.73

 0.47 3.68 44 المست جوانب القوة المعرفية لدي.   6
 مرتفعة 73.64

 زاد من معرفتي بجوانب القصور المعرفي لدي.  7
44 3.07 0.93 

 متوسطة  61.36

 تحسنت لدي عمليات االنتباه.  8
44 3.14 0.73 

 متوسطة  62.73

 زاد من قدرتي على فهم ما أقرأ.   9
44 3.57 0.79 

 مرتفعة 71.36

 متوسطة  66.36 0.67 3.32 44 اصبحت معرفتي منظمة   10

والتي تنص  (4الفقرة رقم ) أثر التدريب الميداني في تحسين المجال المعرفي تمثلت في فقراتأهم  ( أن7) رقم يتضح من الجدول 
 مرتفعة.عن درجة ة معبر  %(76.4(، وبنسبة مئوية مقدراها )3.82( بمتوسط حسابي قدره )تحسنت قدرتي على التذكر)على 

 نتائج السؤال الفرعي الثاني:
  المجال االجتماعي لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل؟ن ما دور التدريب الميداني في تحسي

التـدريب الميـداني  واالنحرافـات المعياريـة ألثـرلإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثاني استخرجت األعداد، والمتوسطات الحسابية 
 (.8على الفقرات، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم) في تحسين المجال االجتماعي

 .ألثر التدريب الميداني في تحسين المجال االجتماعي( األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 8جدول رقم )
المتوسط  العدد الفقرة  الرقم

 الحسابي 
 االنحراف 
 المعياري 

النسب  
 المئوية

 الدرجة 

 زادت قدرتي على التحدث أمام الجموع.  1
44 3.61 1.08 

 مرتفعة 72.27

 كونت صداقات جديدة.  2
44 3.52 1.02 

 مرتفعة 70.45

 أصبحت قادرًا على التعامل مع اآلخرين.  3
44 3.70 1.00 

 مرتفعة 74.09

 زادت مقدرتي على كسب حب اآلخرين بسهولة.  4
44 3.41 1.09 

 مرتفعة 68.18

 أصبحت أتقبل اآلخرين تقبل غير مشروط.  5
44 3.75 1.10 

 مرتفعة 75.00

 تولدت لدي المبادرة لمساعدة اآلخرين دون أن يطلبوها.  6
44 3.75 0.99 

 مرتفعة 75.00

 أصبحت قادرًا على التواصل مع اآلخرين بفاعلية.  7
44 3.84 0.96 

 مرتفعة 76.82

زاد شــــــــعوري بالراحــــــــة النفســــــــية لألهميــــــــة االجتماعيــــــــة للعمــــــــل   8
 0.64 3.68 44 االرشادي.

 مرتفعة 73.64
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 زادت قدرتي على التحدث أمام الجموع.  9
44 3.59 0.50 

 مرتفعة 71.82

والتي  (7الفقرة رقم ) أثر التدريب الميداني في تحسين المجال االجتماعي تمثلت في فقراتأهم  ( أن8) رقم يتضح من الجدول 
 %(76.8(، وبنسبة مئوية مقدراها )3.84( بمتوسط حسابي قدره )أصبحت قادرًا على التواصل مع اآلخرين بفاعلية.)تنص على 

والتي تنص على )زادت مقدرتي على كسب حب اآلخرين   (4رقم ) الفقرة، في حين جاء في المرتبة األخيرة مرتفعةعن درجة ة معبر 
 .مرتفعةعن درجة  ةمعبر %( 68.2وبنسبة مئوية مقدارها )( 3.41بسهولة.( بمتوسط حسابي قدره )

 نتائج السؤال الفرعي الثالث:
مج اإلرشراد النفسري بجامعرة مجال اإلصررار والمثرابرة لردى طلبرة الدراسرات العليرا فري برنران ما دور التدريب الميداني في تحسي

  الخليل؟
التـدريب الميـداني  لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثالث استخرجت األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثـر

 (.9على الفقرات، وفق الجدول ) في تحسين مجال اإلصرار والمثابرة
 .ألثر التدريب الميداني في تحسين مجال اإلصرار والمثابرة( األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 9جدول )
المتوســـــــــــــــــــــــــــط  العدد الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

النســــــــــــــــب 
 المئوية

 الدرجة

 متوسطة 67.27 0.69 3.36 44 زادت قدرتي على تحمل احباط الفشل.  1

 مرتفعة 69.55 0.66 3.48 44 أصبحت قادرًا على تنفيذ الخطط التي أضعها.  2

ــدة   3 ــذي يتطلـــب مـ ــل الـ ــى العمـ ــز علـ ــي التركيـ ــدرتي فـ ــنت قـ تحسـ
 طويلة.

44 3.70 0.70 

 مرتفعة 74.09

 مرتفعة 69.55 0.73 3.48 44 تعلمت عدم االستسالم بسهولة عندما أواجه المشكالت.  4

 مرتفعة 73.64 0.67 3.68 44 زادت مثابرتي على تحقيق أهدافي.  5

 مرتفعة 69.55 0.51 3.48 44 تعلمت كيف أواجه المواقف الصعبة بالصبر.  6

 متوسطة 67.73 0.49 3.39 44 زادت قناعتي بأن الفشل بوابة النجاح.  7

 مرتفعة 71.36 0.66 3.57 44 تعلمت كيف أواجه اليأس.  8

 مرتفعة 73.64 0.64 3.68 44 تعلمت أن لكل معاناة معنى.  9

زادت معرفتـــــــــي بكيفيـــــــــة التصـــــــــرف حيـــــــــال المواقـــــــــف غيـــــــــر       10
 المتوقعة.

44 3.59 0.50 

 مرتفعة 71.82
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والتي  (3الفقرة رقم ) أثر التدريب الميداني في تحسين مجال اإلصرار والمثابرة تمثلت في فقراتأهم  ( أن9) رقم  يتضح من الجدول 
(، وبنسبة مئوية مقدراها 3.70( بمتوسط حسابي قدره )تحسنت قدرتي في التركيز على العمل الذي يتطلب مدة طويلة)تنص على 

زادت قدرتي على تحمل والتي تنص على ) (1لفقرة رقم )ا، في حين جاء في المرتبة األخيرة مرتفعةعن درجة ة معبر  %(74.1)
 .متوسطةعن درجة  ةمعبر %( 67.3وبنسبة مئوية مقدارها )( 3.36( بمتوسط حسابي قدره )احباط الفشل

 نتائج السؤال الفرعي الرابع:
  النفسي بجامعة الخليل؟ لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد المعرفيمجال ن الما دور التدريب الميداني في تحسي

التـدريب الميـداني  لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الرابع استخرجت األعداد، والمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة ألثـر
 (.10على الفقرات، وذلك كما في الجدول)في تحسين المجال المعرفي 

 .ألثر التدريب الميداني في تحسين المجال المعرفي( األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 10جدول )
المتوسط  العدد الفقرة  الرقم

 الحسابي 
 االنحراف 
 المعياري 

النسب  
 المئوية

 الدرجة 

 تزودت بمعلومات عامة واسعة.  1
44 3.48 0.51 

 مرتفعة 69.55

 زادت رغبتي في فهم عمل األشياء جميعها.  2
44 3.48 0.66 

 مرتفعة 69.55

 زادت قدرتي على توظيف المعارف النظرية تطبيقيًا.  3
44 3.59 0.50 

 مرتفعة 71.82

 تحسنت قدرتي على التذكر.  4
44 3.30 0.46 

 متوسطة  65.91

 أصبحت لدي قدرة على انتقاء ما يلزمني من معارف نظرية.  5
44 3.30 0.46 

 متوسطة  65.91

 المست جوانب القوة المعرفية لدي.   6
44 3.77 0.60 

 مرتفعة 75.45

 زادت معرفتي بجوانب القصور المعرفي لدي.  7
44 3.80 0.76 

 مرتفعة 75.91

 تحسنت عمليات االنتباه لدي.  8
44 3.68 0.64 

 مرتفعة 73.64

 زادت قدرتي على فهم ما أقرأ.   9
44 3.48 0.51 

 مرتفعة 69.55

والتي تنص  (7الفقرة رقم ) أثر التدريب الميداني في تحسين المجال المعرفي تمثلت في فقراتأهم  ( أن10) رقم يتضح من الجدول
عن ة معبر  %(75.9(، وبنسبة مئوية مقدراها )3.80( بمتوسط حسابي قدره )زادت معرفتي بجوانب القصور المعرفي لدي)على 
أصبحت  )  )تحسنت قدرتي على التذكر( وتنص علىوالتي  (5، 4الفقرات رقم ) ، في حين جاء في المرتبة األخيرة مرتفعةدرجة 

عن  ةمعبر %( 65.9وبنسبة مئوية مقدارها )( 3.30( بمتوسط حسابي قدره )لدي قدرة على انتقاء ما يلزمني من معارف نظرية
 .متوسطةدرجة 

 :نينتائج السؤال الثا
( فري متوسرطات الكفراءة الذاتيرة المدركرة لردى طلبرة الدراسرات α) ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنرد المسرتوى 

 (؟عدد الدورات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغيرات )الجنس،
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 فحصها:( وفيما يلي نتائج 12-وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )
 نتائج الفرضية األولى:

( فري متوسررطات الكفراءة الذاتيررة المدركرة لرردى طلبرة الدراسررات α) ≤0.05ال توجرد فررروق ذات داللرة إحصررائية عنرد المسررتوى 
 .العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغير الجنس

  (.11(، كما هو واضح في الجدول رقم )t-testللتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم الباحث اختبار ت )

( للفروق في متوسطات الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الدراسات العليا في  t-testنتائج اختبار ت ) .(5جدول رقم )
 برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل تبعا لمتغير الجنس.

 المتغير

 

المتوسط  العدد  الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية 

الداللة  

 اإلحصائية

 2.469 0.37 3.67 14 ذكر المجال االنفعالي

 

42 

 

0.018* 

 0.22 3.45 30 أنثى 

 2.869 0.43 4.12 14 ذكر المجال االجتماعي

 

42 

 

0.006** 

 0.84 3.43 30 أنثى 

 2.241 0.50 3.76 14 ذكر مجال اإلصرار والمثابرة

 

42 

 

0.030* 

 0.41 3.44 30 أنثى 

 4.787 0.39 3.94 14 ذكر المجال المعرفي 

 

42 

 

0.000** 

 0.37 3.36 30 أنثى 

 0.39 3.87 14 ذكر الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية
3.585 42 0.001** 

 0.39 3.42 30 أنثى

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى   

( وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية فـي متوســطات الكفـاءة الذاتيــة المدركـة لــدى طلبـة الدراســات العليـا فــي 11يتبـين مـن الجــدول )
اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور علـى الدرجـة الكليـة الدرجـة الكليـة للكفـاءة الذاتيـة وبـاقي برنامج 

(، بينمــا بلــ  المتوســط الحســابي لــدى )اإلنــاث( 3.87المجــاالت األخــرى، فقــد بلــ  المتوســط الحســابي علــى الدرجــة الكليــة للــذكور )
(. وبنــاء عليــه تــم رفــض الفرضــية الصــفرية 0.001( عنــد مســتوى الداللــة )3.585المحســوبة )(، كمــا تبــين أن قيمــة )ت( 3.42)

 األولى.
يــرى الباحــث بــأن هــذه النتيجــة يــتم قبولهــا حيــث أظهــرت النتــائج وجــود فــروق فــي متوســطات الكفــاءة الذاتيــة فــي العمــل اإلرشــادي 

وفي برنامج الماجستير بشكل خاص قليل ولكـن يبـدو بـأنهم  لصالح الذكور، مع أن عدد المرشدين الذكور في المدراس بشكل عام
 ينظمون جهدًا بشكل اكثر من اإلناث، ويملوا إلى اكتساب الخبرة والتدريب بصورة أوسع من اإلناث.

 نتائج الفرضية الثانية:
المدركرة لرردى طلبرة الدراسررات ( فري متوسررطات الكفراءة الذاتيررة α) ≤0.05ال توجرد فررروق ذات داللرة إحصررائية عنرد المسررتوى 

 عدد الدورات. العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغير
للتحقــق مــن صــحة الفرضــية الثانيــة تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــة الكفــاءة الذاتيــة المدركــة تبعــا 

 (.12، وذلك كما هو واضح في الجدول )عدد الدورات التي تم اكتسابهالمتغير 
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 عدد الدورات الذاتية المدركة تبعا لمتغير  (: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة12جدول رقم)

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد الدورات  المتغير 

 المجال االنفعالي 

 

 0.19 3.66 17 دورتان فأقل 

 0.22 3.31 18 دورات   5 -  3

 0.35 3.67 9 فأكثر دورات  6 

 0.34 3.90 17 دورتان فأقل  المجال االجتماعي 

 1.04 3.26 18 دورات   5 -  3

 0.55 3.96 9 فأكثر دورات  6 

 

مجال اإلصرار  

 والمثابرة 

 0.42 3.78 17 دورتان فأقل 

 0.37 3.27 18 دورات   5 -  3

 0.44 3.63 9 فأكثر دورات  6 

 المجال المعرفي 

 

 0.44 3.79 17 دورتان فأقل 

 0.29 3.26 18 دورات   5 -  3

 0.49 3.63 9 فأكثر دورات  6 

الدرجة الكلية للكفاءة  

 الذاتية 

 0.31 3.78 17 دورتان فأقل 

 0.40 3.28 18 دورات   5 -  3

 0.43 3.72 9 فأكثر دورات  6 

( وجود تقارب في متوسطات درجات الكفاءة الذاتيـة المدركـة لـدى طلبـة الدراسـات العليـا فـي برنـامج اإلرشـاد 12يتضح من الجدول )
. ولفحـص الفرضـية تـم اسـتخراج نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي كمـا هـو وارد فـي عـدد الـدورات اخـتالفالنفسـي بجامعـة الخليـل علـى 

 (.13الجدول )
 

( للفروق في درجات الكفاءة One Way Analysis of Variance(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )13جدول رقم)
 .عدد الدورات الذاتية المدركة وفقا لل

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط  
 المربعات

قيمة ف  
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

المجال 

 االنفعالي

 

 0.667 2 1.335 بين المجموعات

11.613 

 

0.000** 

 
 0570. 41 2.357 داخل المجموعات

  43 3.692 المجموع

المجال 

 االجتماعي
 2.354 2 4.709 المجموعاتبين 

4.255 

 

0.021* 

 
 0.553 41 22.688 داخل المجموعات

 43 27.397 المجموع 

 

مجال اإلصرار 

 والمثابرة

 1.160 2 2.320 بين المجموعات

7.133 

 

0.002** 

 
 0.163 41 6.667 داخل المجموعات

 43 8.986 المجموع 
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المجال 

 المعرفي

 

 1.280 2 2.561 المجموعاتبين 

7.996 

 

0.001** 

 
 0.160 41 6.565 داخل المجموعات

 43 9.126 المجموع 

الدرجة الكلية 

 للكفاءة الذاتية
 1.273 2 2.546 بين المجموعات

9.073 

 

0.001** 

 
 0.140 41 5.752 داخل المجموعات

 43 8.297 المجموع 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

( فـي متوسـطات الكفـاءة الذاتيـة المدركـة لـدى α) ≤0.05( وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتوى 13يتضح من الجـدول )
على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخـرى، عدد الدورات طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل تبعا لمتغير 

(، ولمعرفـــة مصـــدر 0.001( عنــد مســـتوى الداللـــة )9.073حيــث بلغـــت قيمـــة )ف( المحســـوبة علــى الدرجـــة الكليـــة للكفـــاءة الذاتيـــة )
( وكانـت نتــائج هــذا Tukeyالفـروق واختبــار اتجـاه الداللــة علــى الدرجـة الكليــة وبــاقي األبعـاد األخــرى قــام الباحـث باســتخدام اختبــار )

 (.14االختبار كما هي في الجدول )

 . تغير عدد الدوراتلمعرفة اتجاه الداللة تبعا لم (Tukey)(: نتائج اختبار 14جدول )

دورتان  المعدل التراكمي   المتغير

 فأقل

 دورات فأكثر 6 دورات 5 -  3

 المجال االنفعالي

 

 0.00196- *0.35359  دورتان فأقل

 *0.35556-   دورات 5 -  3

    فأكثردورات 6 

المجال 

 االجتماعي

 0.06100- *0.64270  دورتان فأقل

 *0.70370-   دورات 5 -  3

    فأكثردورات 6 

 

مجال اإلصرار 

 والمثابرة

 0.14314 *0.50425  دورتان فأقل

 *0.36111-   دورات 5 -  3

    فأكثردورات 6 

 المجال المعرفي

 

.0 *0.53159  دورتان فأقل 16122 

 *0.37037-   دورات 5 -  3

    فأكثردورات 6 

الدرجة الكلية 

 للكفاءة الذاتية

 0.06035 *0.50803  دورتان فأقل

 *044769.-   دورات 5 -  3

    فأكثردورات 6 

( أن الفــروق كانــت دالــة لصــالح المتوســطات الحســابية األعلــى، حيــث تشــير المقارنــات البعديــة للفــروق فــي 14يتضــح مــن الجــدول )
 عـدد الـدوراتمتوسطات الكفـاءة الذاتيـة المدركـة لـدى طلبـة الدراسـات العليـا فـي برنـامج اإلرشـاد النفسـي بجامعـة الخليـل تبعـا لمتغيـر 

لـديهم عـدد قليـل مـن وبـين الـذين  لـديهم عـدد أكثـر مـن الـدوراتفروق كانت بين الذين على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى أن ال
وهــذا يــدعو إلــى رفــض الفرضــية الصــفرية الثانيــة علــى الدرجــة الكليــة وبــاقي  لــديهم عــدد أعلــى مــن الــدوراتلصــالح الــذين الــدورات و 

 األبعاد األخرى.
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مهـم أثنـاء الجلسـة علـى طبيعـة المهـارة المختـارة للتـدريب عليهـا، والمتـدربون يرى الباحث بأن فترة التدريب بداية مهمة؛ إذ يقع جانب 
األكثــر تطــوًرا هــم أولئــك الــذين لــديهم خبــرة أكبــر أو مشــاركون بشــكل أكثــر، ويوصــفون بالثقــة، والخبــرة، والتكامــل الجيــد، والبصــيرة، 

مختلفـــة مـــن الخبـــرة فـــإن لـــديهم حاجـــات وقـــدرات متعـــددة والتعـــاطف، واالســـتقاللية الذاتيـــة، أمـــا المتـــدربون الـــذين يمتلكـــون مســـتويات 
ومختلفة. وهذه النتيجة معقولة ويتم قبولها حيث أن من يمتلك خبرة سابقة فـي الميـدان اإلرشـادي سـواء كـان ذلـك مـن خـالل الـدورات 

 عدد من الدورات. المتخصصة أو العمل في الحق االرشادي يتمتع بدرجة أعلى من بقية األفراد االخرين، الذين ليس لديهم

 نتائج السؤال الثالث:
 التدريب الميداني في تحسين المهارات اإلرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل؟ دورما 

اني فـــي تحســـين لإلجابـــة عـــن ســـؤال الدراســـة الثالـــث تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة ألثـــر التـــدريب الميـــد
 (.15المهارات اإلرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل، وذلك كما هو واضح في الجدول )

 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المهارات اإلرشادية. 15جدول رقم )

 المتوسط  العدد  البعد رقم 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة 

الدرجة الكلية للمهارات  

 اإلرشادية
44 303.70 0.40 

 مرتفعة

( أن الدرجة الكلية ألثر التدريب الميداني في تحسين المهارات اإلرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في 15يتضح من الجدول رقم )
( مع 3.70برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بل  المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لألبعاد )

 (.  0.40انحراف معياري قدره )
هدفت إلى قياس أثر التدريب الميداني في تحسين  والتي ( 2015)حمدي، خطاطبة، ذه النتيجة تتفق مع دراسة يرى الباحث بأن ه

. كما تتفق المهارات اإلرشادية لدى طلبة اإلرشاد النفسي وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية التدريب الميداني المهارات اإلرشادية
هدفت إلى معرفة أثر برنامج قائم على نموذج   والتي ( Paladino, Minton,& Kern ,2011باالدينو ومنتون وكيرن ) مع دراسة

، كما تتفق مع التدريب التفاعلي في تحسين المهارات اإلرشادية األساسية وتنمية الوعي الذاتي لدى عينة من طلبة اإلرشاد النفسي
وتوصلت  ،نموذج تدريبي مقترح قائم على اكتساب المهارة( والتي حاولت استقصاء فعالية Urbani et ul , 2002قام بها ) دراسة

 .  الدراسة إلى وجود فروق في مستويات إتقان المرشد للمهارات اإلرشادية ما بين أفراد المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية
 نتائج السؤال الرابع:

متوسطات المهارات اإلرشرادية لردى طلبرة الدراسرات العليرا ( في α) ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 (؟رحلة العمريةفي برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغيرات )الجنس، والم

 ( وفيما يلي نتائج فحصها:12-وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية )
 نتائج الفرضية الثالثة:

( فري متوسرطات المهرارات اإلرشرادية لردى طلبرة الدراسرات العليرا α) ≤0.05المستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
 في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغير الجنس.
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  (.16(، كما هو واضح في الجدول رقم )t-testللتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم الباحث اختبار ت )
( للفروق في متوسطات المهارات اإلرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد t-testاختبار ت )نتائج : .(16جدول رقم )

 النفسي بجامعة الخليل تبعا لمتغير الجنس. 

 المتغير 

 

المتوسط   العدد الجنس 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

قيمة ت  

 المحسوبة 

درجات  

 الحرية 

الداللة  

 اإلحصائية 

الكلية للمهارات  الدرجة 

 اإلرشادية 

 0.18 4.00 14 ذكر
3.959 42 0.000 ** 

 0.40 3.55 30 أنثى

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى   

داللة إحصائية في متوسطات المهارات اإلرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج ( وجود فروق ذات 16يتبين من الجدول )
اإلرشـــاد النفســـي بجامعـــة الخليـــل تبعـــا لمتغيـــر الجـــنس لصـــالح الـــذكور، فقـــد بلـــ  المتوســـط الحســـابي علـــى الدرجـــة الكليـــة للـــذكور 

( عنــد مسـتوى الداللــة 3.959قيمـة )ت( المحسـوبة )(، كمـا تبــين أن 3.55(، بينمـا بلـ  المتوســط الحسـابي لـدى )اإلنــاث( )4.00)
 (. وبناء عليه تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة.0.000)

( والتي أكدت على أن االناث كانت لديهن درجـة أعلـى فـي 2017يرى الباحث بأن هذه النتيجة تختلف مع دراسة )جالل، التوبي،
هـــدفت الكشـــف عـــن أثـــر التـــدريب والتـــي ( 2007، ع دراســـة )الطراونـــةاكتســـاب المهـــارات اإلرشـــادية مـــن الـــذكور، كمـــا اختلفـــت مـــ 

د فروق ذات داللة إحصائية بين و وجعدم الميداني لطلبة االرشاد في اتجاهاتهم نحو العمل االرشادي، وأشارت نتائج الدراسة إلى 
 متغير الجنس.

 نتائج الفرضية الرابعة:
( فري متوسرطات المهرارات اإلرشرادية لردى طلبرة الدراسرات العليرا α) ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المسرتوى 

 .عدد الدوراتفي برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغير 
رجة المهارات اإلرشادية تبعـا لمتغيـر للتحقق من صحة الفرضية الرابعة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لد

 (.11ذلك كما هو واضح في الجدول )، و عدد الدورات
 .عدد الدورات(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة المهارات اإلرشادية تبعا لمتغير 17جدول رقم)

المتوسط  العدد عدد الدروات المتغير
 الحسابي

 االنحراف المعياري 

الدرجة الكلية للمهارات 

 اإلرشادية

 0.39 3.65 17 دورتان فأقل

 0.32 3.56 18 دورات 5 -  3

 0.43 4.04 9 فأكثردورات 6 

( وجود تقـارب فـي متوسـطات درجـات المهـارات اإلرشـادية لـدى طلبـة الدراسـات العليـا فـي برنـامج اإلرشـاد 17يتضح من الجدول )
. ولفحص الفرضية تم استخراج نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي كمـا هـو وارد فـي عدد الدوراتالنفسي بجامعة الخليل على اختالف 

 (.18الجدول )
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( للفروق في درجات المهارات One Way Analysis of Varianceالتباين األحادي )(: نتائج اختبار تحليل 12جدول رقم)
 .عدد الدوراتاإلرشادية وفقا ل

 المتغير
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

قيمة ف  
 المحسوبة

الداللة  
 اإلحصائية

الدرجة الكلية 

للمهارات 

 اإلرشادية

 0.697 2 1.394 المجموعاتبين 

5.090 

 

0.011* 

 
 0.137 41 5.614 داخل المجموعات 

 43 7.008 المجموع 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

( فــي متوســطات المهــارات اإلرشــادية لــدى α) ≤0.05( وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد المســتوى 18يتضــح مــن الجــدول )
، حيث بلغت قيمة )ف( المحسـوبة علـى عدد الدورات طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي بجامعة الخليل تبعا لمتغير

(، ولمعرفــة مصــدر الفــروق واختبــار اتجــاه الداللــة قــام 0.011اللــة )( عنــد مســتوى الد5.090الدرجــة الكليــة للمهــارات اإلرشــادية )
 (.19( وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في الجدول )Tukeyالباحث باستخدام اختبار )

 .عدد الدورات ( لمعرفة اتجاه الداللة تبعا لمتغيرTukey(: نتائج اختبار )19جدول )

 دورات فأكثر  6 دورات  5-3 دورتان فأقل  عدد الدروات المتغير

الدرجة الكلية  

للمهارات  

 اإلرشادية 

 *0.38214- 0.09194  دورتان فأقل 

 *0.47407-   دورات  5 -  3

    فأكثر دورات 6 

( أن الفروق كانت دالة لصـالح المتوسـطات الحسـابية األعلـى، حيـث تشـير المقارنـات البعديـة للفـروق فـي 19يتضح من الجدول )
 عــدد الــدوراتمتوســطات المهــارات اإلرشــادية لــدى طلبــة الدراســات العليــا فــي برنــامج اإلرشــاد النفســي بجامعــة الخليــل تبعــا لمتغيــر 

-3دورتـان فأقـل()  ) لديهم دورات بينلمقارنات أن الفروق كانت بين الذين على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى حيث تشير ا

( وهذا  دورات فأكثر 6) لديهم عدد دورات أكثر  الذين  ( لصالح   دورات فأكثر  6) لديهم عدد دورات أكثر وبين الذين  دورات(.  5
 يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الرابعة.

معرفـة تـأثير الـدورات التدريبيـة التأهيليـة إلـى هـدفت والتـي ( 2005، )بركـاتدراسـة ع دراسـة يرى الباحث بـأن هـذه الدراسـة تتفـق مـ 
الدراسـة الـى وجود أثـر جـوهري  حيث أشارتالتي يلتحق بها المعلم أثناء الخدمة فـي امتالكـه وممارسته للكفايات الالزمة للتدريس 

 لهذه الدورات في مدى ممارسـة المعلمين لهذه الكفايات.
 المراجع والمصادر:
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