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 ص:خلم

هذذدفك الدراسذذة فذذي التعذذرف علذذأ أثذذر برنذذامج التذذدريب الميذذداني علذذأ ابجاهذذات إالبذذات 

اإلرشاد النفسي والتربوي نحو العمل اإلرشادي فذي ضذوء متغيذرات )عذدد السذاعات الدراسذية 

( إالبة المسجالت للتدريب الميداني في 38المسجلةق والمعدل الترايمي(ق وبكونك العينة من )

 (ق وبذم اسذذتخدا  2016/2017لتربذذوي فذي الفصذذل الدراسذي الثذاني للعذذا  )اإلرشذاد النفسذي وا

مالياس ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشاديق وبم بحليل النتائج قبل بدايذة التذدريبق 

وبعذذد االنتهذذاء مذذن التذذدريب. وأظهذذرت النتذذائج وجذذود فروقذذاً ظاهريذذة بذذين متوسذذطات إالبذذات 

أ ماليذاس ابجاهذات الطلبذة المتذدربين نحذو العمذل اإلرشذادي بعذد اإلرشاد النفسي والتربوي علذ

التدريب الميداني اربفاعاً جوهرياً عن متوسطابهن قبل التدريب الميذدانيق ويانذك قذيم الفذروق 

بذذين متوسذذطات التطبيالذذين الالبلذذي والبعذذدي لماليذذاس ابجاهذذات الطلبذذة المتذذدربين نحذذو العمذذل 

ك وجذذود فروقذذاً دالذذة ةحصذذائياً عنذذد مسذذتوى الداللذذة اإلرشذذادي لصذذالح التطبيذذق البعذذدي. ويذذال

( البجاهات إالبات اإلرشذاد النفسذي والتربذوي المتذدربات نحذو العمذل α = 0.05اإلحصائية )

اإلرشادي علأ جميع أبعاد مالياس ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي ببعاً لمتغير 

وقاً دالة ةحصائياً عند مستوى الداللة اإلحصذائية المعدل الترايميق في حين لم بظهر النتائج فر

(α = 0.05 البجاهات إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي المتدربات علأ جميع أبعذاد ماليذاس )

ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي ببعاً لمتغير عدد السذاعات الدراسذية المسذجلةق 

ساعات الدراسية المسجلة والمعدل الترايمذي لطالبذات يما أنر ال يوجد بفاعالً بين متغير عدد ال

 اإلرشاد النفسي والتربوي المتدربات. 

 التدريب الميدانيق االبجاهق اإلرشاد النفسي والتربويق العمل اإلرشادي. الكلمات المفتاحية:

 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the impact of the field training program 

on psychological and educational counselling female students’ attitudes toward 

instruction work in the light variables (Number of registered credit hours, 

Cumulative GPA). The sample consisted of (38) female students who are registered 

in psychological and educational counselling training field for the second semester 

of the year (2016/2017). The scale of trainees attitude toward instruction work was 

used, while the results were analysed pre and post training. The results revealed 

that there are apparent differences between the means of psychological and 

educational counselling female students on the scale of trainees’ attitude toward 

instruction work post field training, which has been a substantial increase in 

comparison to their megaspore training. The difference values between the 
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averages of both pre and post applications on the scale of trainees’ attitude toward 

instruction work were in favour of the post application. As well as existence 

statistically significant differences at the level of (α=0.05) of the psychological and 

educational counselling female students’ attitudes toward instruction work on all 

dimensions of the scale of trainees’ attitude toward instruction work due to the 

variable of (Cumulative GPA). Furthermore, there were no statistically significant 

differences at the level of (α=0.05) of the psychological and educational 

counselling female students’ attitudes toward instruction work on all dimensions of 

the scale of trainees’ attitude toward instruction work due to the to the variable of 

(Number of registered credit hours). It is also no interaction between the 

variables(number of registered credit hours, cumulative GPA)among the 

psychological and educational counselling female trainees. 

Keywords: Field Training, Attitude, Psychological and Educational Counselling, 

Instruction Work. 

 

 

 

 مقدمة:

ت بها المجتمعات اإلنسانية في عصرنا الحالي والتي ضمك  نتيجة للتغيرات الهائلة التي مرا

جوانب الحياة المختلفة النفسية واالقتصذادية واالجتماعيذة والسياسذية وييرهذاق األمذر هذاا أدى 

والفغوإات النفسية التي بواجذر األفذراد والمجتمعذاتق حيذ  ةلأ ظهور العديد من المشكالت 

بذذدأت المجتمعذذات المتالدمذذة بتالذذديم الخذذدمات النفسذذية واإلرشذذادية والتذذي بهذذدف ةلذذأ مسذذاعدة 

اإلنساا لحل مشكالبر علأ الصعيد النفسي التوافالي بطساليب علميةق وقد أصبح بوفر مثذل هذاه 

يثذة العهذد فذي العديذد مذن المجتمعذاتق ومذن أجذل الخدمات النفسية عامة واإلرشادية زاصة حد

بطوير بلك الخدمات الهامة ياا ال بد من ةعداد مرشد نفسي وبربوي وبدريبر علأ النجذاح فذي 

عذن إريذق بذرامج  بطبيق مهارات العمذل اإلرشذاديق وهذي مهذارات قابلذة للتعذديل واإليسذاأ

بهذذا الطلبذذة فذذي المعاهذذد والكليذذات ويمثل التذذدريب الميذذداني زبذذرة هادفذذة يمذذر التذذدريب المناسذذبة

التربويةق وهي زبرة بهدف ةلأ ةفساح المجال أمامهم لكي يتعرفوا علأ واقع العمل اإلرشادي. 

ويذذطا المعاهذذد والكليذذات التربويذذة بذذرى أا االنتالذذال مذذن الدراسذذة النظريذذة فذذي بلذذك المعاهذذد 

االنتالذذالق فكذذاا التذذدريب  والكليذات ةلذذأ الممارسذذة الفعليذة بعذذد التخذذرج ةلذأ جسذذر يسذذهل عمليذة

الميداني هاا الجسر الاي بشرف علذأ بصذميمر وبنفيذاه المعاهذد والكليذات التربويذة. فالتذدريب 

الفعال يعتبر وسيلة فاة يمكذن اعتمادهذا فذي بنميذة قذدرات الطالذب الجذامعي اليتسذاأ مهذارات 

والتجديذد واإلبذدان  جديدة بعدل ابجاهابرق وبوسع مفاهيمذرق وبرسذخ فيذر المالذدرة علذأ االبتكذار

وبخليصر ممذا اعتذاد عليذر مذن أسذاليبق وابجاهذات بعيذق بالءمذر مذع حجذم وسذرعة التالذد  فذي 
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المعرفةق والطرق الفنية للحصول عليهاق وبذاات الالذدر مذن األهميذة فذإا التذدريب وسذيلة فعالذة 

الذب الجذامعي لتحاليق الربط المحكم بين المعرفة المكتسبة نظرياً والعمل المنتج؛ أي بمكذين الط

مذذن المذذرور بذذالخبرات التربويذذة والثالافيذذة االجتماعيذذة المخططذذة والمبرمجذذة التذذي بعمذذل علذذأ 

بنشئتر علأ حب العمل النافع للمجتمع وبالدير قيمة االرببذاإ بذر مثلمذا بمنحذر الفرصذة للتعذرف 

رس المباشر علأ ثالافات وبيئات لم يتعرف عليها في ثنايا صفحات الكتب وردهات قاعذات الذد

 (.2006ويرف المختبرات )شاهينق 

وبنبثق أهمية التدريب الميداني في اإلرشاد النفسي والتربوي والصذحة النفسذية مذن الفلسذفة 

العامذذة للتذذدريب الميذذدانيق وذلذذك مذذن زذذالل اإلسذذها  والمسذذاعدة فذذي ةعذذداد وبطهيذذل المرشذذدين 

ني مريذزاً محوريذاً فذي بذرامج ةعداداً ذو يفذاءة وفاعليذة عاليذةق ويذالك احذتالل التذدريب الميذدا

ةعداد المرشدينق حي  ينظر لر علأ أنر الطريالة العملية الصذحيحة والسذليمة التذي بعذزز قذدرة 

الطالب / المرشد علأ بطبيق المعارف والمفاهيم والمبادئ النظرية. وأيفاً الربط بين الدراسة 

ثالذة بذالنفس فذي أثنذاء مواجهتذر النظرية والواقع التطبياليق وشعور الطالب / المرشذد بذاألمن وال

للمواقف المختلفذةق ألنذر يتعذرض لهذاه المواقذف بذدريجياً باإلضذافة ةلذأ وجذود ةشذراف مباشذر 

علير سواء أياا من المدرسة المتعاونة أ  من الجامعة أ  من يليهما. وباإلضافة ةلأ ذلك يعمذل 

د لمشاهدة نماذج مختلفة مذن برنامج التدريب الميداني علأ بوفير الفرصة أما  الطالب / المرش

المواقذف اإلرشذذادية التذي يؤديهذذا المرشذد المتعذذاوا واالسذذتفادة منهذا لتوظيفهذذا فذي بكوينذذر نحذذو 

 (.2002العمل اإلرشادي باألسلوأ الخاص بر )الخطايبة وبني حمدق 

وبتحدد أهداف التذدريب العملذي الميذداني لطلبذة اإلرشذاد فذي أربذع فئذات وهذي: الذتمكن مذن 

مات المعرفية المتصلة مع عملية اإلرشادق والالدرة علأ ةدارة البرامج والتواصل بفعالية المعلو

مع األعفاء اآلزرين من فريق اإلرشاد ومع األإراف األزرى المهتمة باإلضافة للمسترشذدق 

ويالك الوعي الاابي والريبة في التطور والنمو والتغيير عند الفرورةق وأزيراً اإلبالاا الفني 

 (.Belken, 1975بيئة اإلرشادية والشعور باالربياح لدور المرشد الكفؤ )في ال

ويعتبر التذدريب الميذداني والتطبيذق العملذي لإلرشذاد فذي المذدارس هذو الوسذيلة التذي يعتمذد 

عليها الطالب لمعرفة مدى أهليتر المهنيذة والتطبياليذة فذي برجمذة الحصذيلة النظريذة والمعرفيذة 

دراسذيق حيذ  يسذبق هذاا المالذرر التطبيالذي األإذر النظريذة فذي في شتأ مالررات التخصص ال

باليذذيم وبشذذخيص الحذذاالتق يمذذا يتفذذمن ةعذذداد الخطذذط اإلرشذذادية والعالجيذذة الشذذاملة علذذأ 

المسذذتوى الفذذردي والجمعذذيق وبطبيالهذذا مذذع الفريذذق المسذذاند والمعاضذذد فذذي شذذتأ التخصصذذات 

 (.2010للوصول ةلأ ةقفال الحاالت )الخالدي والصيخااق 

ةا ةعداد المرشد التربوي يعتمد علأ دوره ووظيفترق وبمذا أا اإلرشذاد هذو الوظيفذة الهامذة 

للمرشذدق فذذإا بعليمذذر يجذذب أا يعذده بشذذكل مالئذذم لوظيفتذذرق فاإلرشذاد أساسذذاً هذذو بطبيذذق العلذذو  

األساسية لعلم الذنفسق وبالتذالي فذإا الجذزء الكبيذر مذن اإلعذداد يجذب أا يكذوا نفسذياً بطبيعتذرق 

ة ةعذذداد المرشذذد المدرسذذي القذذك اهتمامذذاً يبيذذراً زذذالل العالذذود الماضذذيةق حيذذ  قصذذدمك فطبيعذذ
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مجموعة من التالذارير التذي اشذتملك علذأ بوصذيات بتذدريب المرشذدينق وجميذع هذاه التالذارير 

ابفالذذك علذذأ مذذا يخذذص إذذول فتذذرة التذذدريب الميذذداني والمفذذموا العذذا  لهذذاق ويذذاا مذذن ضذذمن 

غرق عامين ويريز علأ موضوعات الصحة النفسية وما يرببط اقتراحابها برنامج بدريبي يست

 (.Patterson, 1967بها من مظاهر )

وبتنون أساليب اإلرشاد بتنون نظريابر وبعددهاق وبختلف المساعدة التذي يتلالاهذا المسترشذد 

 ببعاً للمنحذأ الذاي يتبنذاه المرشذدق ةال أا هنذاك ابفاقذاً بذين االبجاهذات اإلرشذادية المختلفذة علذأ

مجموعة من المهارات التي ال بد للمرشد من ةبالانها لكي يالو  بعملر بفاعلية ويفاءةق ومع بزايد 

التطييد للمنحنأ االنتالائي )التكاملي( والاي يتطلب من المرشد أا يعدل بطسذلوبر لذيالء  حاجذات 

يذالك لذم المسترشد ومشكلترق بدًل من أا يتبنأ أسلوباً يير فعال يحاول بكييف المسترشد لرق و

يعد عمل المرشد قاصراً علأ الجلوس واالستمان لكال  المسترشدق بذل امتذد السذتخدا  المرشذد 

العديد من المهارات والفنيات مثل: إرح األسئلةق التوضيحق التلخيصق ةعادة الصيايةق عكس 

المشذذذاعر والمحتذذذوىق التفسذذذيرق وأزيذذذراً اإلصذذذغاء )إشذذذطوش والشذذذريفين وبنذذذي مصذذذطفأق 

2014   .) 

وبتمثذذل بذذرامج بذذدريب المرشذذدين بذذازتالف فذذي برييزهذذا وفذذي عمالهذذا وفيمذذا بحتاجذذر مذذن 

الطالأق والبعض اآلزر يهذدف ةلذأ مسذاعدة المرشذد المتذدرأ علذأ بطذوير مهذارات البحذ ق 

وعلأ التطور انفعالياً ومعرفياً أيفاً. ويتم بدريب المرشدين في بذرامج التخذرج مذن قبذل إذاقم 

قسذم اإلرشذاد يشذتمل علذأ مرشذدين ممارسذينق وعلمذاء نفذس ةرشذادق مهني عالي التطهيذل مذن 

وعلمذذاء نفذذس ةيلينيكيذذين وعذذاملين اجتمذذاعين نفسذذانيين ومعذذالجين نفسذذيينق وبذذاحثين وفالسذذفة 

التربية ومدراء وعلماء نفس المجتمع ومرشدين مهنيينق ويعتبر هذاا جذدير بالتصذديق باعتبذار 

هق فكل فذرن مذن فذرون اإلرشذاد يجذب أا يذتم بعليمذر أا اإلرشاد نظا  متبادل في هدفر وجوهر

من قبل مختصذين مذؤهلين مذدربينق وأا يكذوا لذديهم بوجهذاً نحذو عمذل المرشذدق هذاا الوضذع 

 ,Belkenيعكس عالقة ما هو متوقع من المرشد أا يعرفرق وما يجب أا يشتمل علير بدريبر )

1975.) 

فراد علأ مهنة اإلرشاد التربوي وهناك مجموعة من الخطوإ العريفة لمؤسسة بدريب األ

وهي يالتالي: يجب علأ المرشد التربوي أا يكوا واضذحاً زذالل التذدريب بحيذ  يذتم ةشذراك 

المرشذذد المتذذدرأ بنشذذاإات مدرسذذية متنوعذذةق ويذذالك بتطلذذب البذذرامج التدريبيذذة مذذن المرشذذد 

مرشذد المتذدرأ المتدرأ التواصل مع المرشد التربويق وأيفاً يحب أا يتفمن الحوار بذين ال

والمرشد التربوي علأ التوقعات المهمة وييذف يمكذن أا بذؤدي المهذا  المويلذة لذر فذي برنذامج 

اإلرشذذادي النفسذذيق ويفذذاف ةلذذأ ذلذذك ةدراج جميذذع هذذاه األمذذور فذذي عالذذد مكتذذوأ وموقذذع مذذن 

جميع األإراف ويتفمن هاا العالد األهداف والنشاإات التي بوصل لتلك األهذداف واألسذاليب 

مية التي برسذم زارإذة الطريذق لتلذك التوقعذاتق ويذالك بزويذد الطلبذة المتذدربين الذاين ال التالي

يملكذذوا الخبذذرة أو الخلفيذذة التعليميذذة الكافيذذة بتعليمذذات مكثفذذة حذذول البيئذذة المدرسذذية والمسذذائل 
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المتعلالذذة باإلرشذذاد التربذذوي وأسذذاليبر وفنيابذذرق وييفيذذة التعامذذل مذذع اإلدارة والمعلمذذين وةدارة 

صذفوفق وأيفذاً بزويذد المرشذد المتذدرأ بإسذترابيجيات التذدريب ألا ذلذك يذؤدي ةلذأ زبذذرة ال

 ,Studerبذذدرأ وبكذذوين ابجذذاه ةيجذذابي فذذي بنميذذة قدرابذذر المهنيذذة والنظريذذة المكتسذذبة لديذذر )

2005.) 

( الالواعذذد الثالثذذة التاليذذة لنجذذاح برنذذامج التذذدريب الميذذداني وهذذي: 1996وقذذد ذيذذر راشذذد )

الالذائمين بذالتخطيط والتنفيذا واإلشذراف علذأ التذدريب الميذدانيق وأيفذاً التخطذيط التعاوا بين 

المسذذبق للتذذدريب الميذذدانيق وأزيذذراً شذذمولية برنذذامج التذذدريب إلعذذداد الطالذذب المتذذدرأ بشذذكل 

 متكامل.

ينظذذر للتذذدريب الميذذداني فذذي اإلرشذذاد يمرحلذذة بحفذذيرية حاسذذمة وهامذذة بالنسذذبة للطلبذذة 

بطثيرهذذا علذذأ نوعيذذة زبرابهذذا وعالقذذات المشذذتريين فيهذذاق ومذذدى انتمذذاء المتذذدربينق ويتوقذذف 

الطلبة المتدربين لمهنهم وبالمياهم وبلورة شخصذيابهم. حيذ  مذن الممكذن بخذريج نذوعين مذن 

الطلبةق ةما أا يتمتعوا بكفاءات متدنية وابجاهات سلبية نحو العمذل اإلرشذادي والتذي لهذا األثذر 

حل المختلفة وريبات مشذتتة بذؤدي للتسذرأ مذن المهنذة فذي أول السلبي علأ الطالأ في المرا

فرصذذة بعطذذأ لهذذمق أو االسذذتمرار فذذي مزاولتهذذا نتيجذذة ظذذروف ضذذايطة وعنذذدها قذذد ال يكذذوا 

ةنجاز المهمات بالمستوى المطلوأ الاي يحالق األهذداف فربمذا ال يربالذي بذر العمذل وال يربالذي 

لعمل اإلرشادي بتمثل فذي الرضذا عذن العمذل هو من زاللر. أو يحملوا ابجاهات ةيجابية نحو ا

وبدفعذذذر للعطذذذاء وبذذذال الجهذذذد واإلزذذذالص واإلنتمذذذاء لمنظومذذذة ودائذذذرة العمذذذل )الطراونذذذةق 

(.وبكمذذن األهذذداف العامذذة للتذذدريب الميذذداني لإلرشذذاد النفسذذي والتربذذوي فذذي المذذدارس 2007

نظريذذات اإلرشذذادية والمرايذذز والجامعذذات بتطبيذذق االسذذترابيجيات والفنيذذات المسذذتمدة مذذن ال

المختلفذة لتاليذذيم وبشذخيص الحذذاالتق ياالزتبذذارات النفسذية والمالابلذذةق ودراسذة الحالذذة والسذذيرة 

الاابيةق والسجالت الترايمية بهدف ةعداد الخطذة المتكاملذة فذي اإلرشذاد والعذالج النفسذيق يمذا 

اد لتالذذديم بسذذاعد الطالذذب المتذذدرأ فذذي بطبيذذق االسذذترابيجيات المسذذتمدة مذذن نظريذذات اإلرشذذ

(.   ومذذن الجذذدير 2010اإلجذذراء اإلرشذذادي بذذالطرق الفرديذذة والجماعيذذة )الخالذذدي وآزذذرواق 

بالاير أنر ال يمكن للطلبة المتدربين بكوين ابجاهات ةيجابية نحذو العمذل ةال مذن زذالل برنذامج 

ة بدريبي قادر علأ برجمة مفذاهيم ومبذادئ اإلعذداد النظذري ةلذأ مهذارات بطبياليذةق واالسذتجاب

 (.2001العلمية المباشرة لحاجات المتدربين الفردية سواء الوظيفية أ  الشخصية )نصر هللاق 

وفي الجهة األزرى بعتبر االبجاهات من أيثر المواضيع بحثذاً فذي علذم الذنفس االجتمذاعيق 

وأيثرهذذا أهميذذة. وبذذالرجون ةلذذأ بفسذذيرات اإليريذذق بالسذذم األبحذذاث االبجاهيذذة ةلذذأ دراسذذات 

تذذذي بهذذذتم بكيفيذذذة ايتسذذذاأ االبجاهذذذاتق ودراسذذذات عمليذذذة والتذذذي بهذذذتم بطبيعذذذة بطوريذذذةق وال

االبجاهذذاتق ودراسذذات المحتذذوى التذذي بختبذذر ابجاهذذات محذذددةق مثذذل الغذذرور وييذذرهق ويعذذد 

( أول مذن اسذتخد  هذاا المصذطلح عذا  H. Spencerالفيلسوف اإلنجليذزي هيربذرت سبنسذر )

ة فذي مسذائل مثيذرة لكثيذر مذن الجذدل يعتمذد  ق حي  قال: ةا وصولنا ةلأ أحكا  صذحيح1862
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ةلأ حد يبير علأ ابجاهنا الاهني الحاليق ونحن نصغي ةلأ هذاا الجذدل ونشذارك فيذر ونتفاعذل 

 (.2000معر )المعايطةق 

يما ويعرف االبجاه "بطنر عبارة عن استجابة عامذة عالليذة ونفسذية عنذد الفذرد نحذو مثيذرات 

التي يعيش فيها بنظمها وبوجهها زبرابر السابالة فيهذا  محددة مرببطة بموضون معين في البيئة

بمذذا يكفذذل بالويمهذذاق وبعميمهذذذا علذذأ سذذلويابر فذذي المواقذذذف والظذذروف المتشذذابهة المرببطذذذة 

بموضون االبجاه مما يجعلر يتصف بطنر ابجاه ةيجابي أو ابجاه سذلبي". وبتحليذل هذاا التعريذف 

التفكير المنطالي المرببط بالعمليات العالليذة نجده يتفمن عدد من العناصر األساسية والتي هي 

عند الفردق والمشاعر واألحاسيس التي بذرببط بحالتذر النفسذيةق والخبذرات السذابالة التذي بذرببط 

بإإذذاره المرجعذذيق والتالذذويم الذذاي يحذذدد نوعيذذة االسذذتجابة فيمذذا ةذا يانذذك ةيجابيذذة أو سذذلبيةق 

شذابهة المرببطذة بموضذون االبجذاه )عبذد وسلويات الفرد النهائية فذي المواقذف والظذروف المت

 (.2004الفتاح وعبد الحميدق 

وبؤدي ابجاهات األفراد نحو المهمات التي يعملوا علأ ةنجازها دوراً رئيسياً فذي دافعيذتهم 

نحو العمل علأ بلذك المهمذاتق ويمذا بعذد االبجاهذات عذامالً مهمذاً فذي بحمذل الصذعوبات التذي 

الفرعيذة للعمذلق فكلمذا يانذك ابجاهذات األفذراد ةيجابيذة نحذو أعمذالهم ببرز عند ةنجاز المهمات 

يلما يانوا أيثر دافعية وأيثر بحمالً للصعوباتق مما يجعلهم أقدر علأ اإلنجاز والنجاح. ويلما 

مر األفراد بخبذرات مرحليذة بحسذن مسذتوى الدافعيذة لذديهمق ممذا يذؤهلهم للنجذاح فذي المهمذات 

 (.2009سابالابها )السعايدة والزيودق  الالحالة وةا يانك أصعب من

وهناك أربع إذرق أساسذية يذتم مذن زاللهذا ايتسذاأ وبكذوين االبجاهذات النفسذية مذن زذالل 

ةشذذبان الحاجذذات األوليذذةق والتعذذرض للخبذذرات االنفعاليذذةق وارببذذاإ أمذذر معذذين بحذذب ورضذذا 

الراشذدين  اآلزرين المريوأ في حبهم ورضاهمق وأزيراً يرسها بواسطة سذلطات أعلذأ مثذل

والمدرسذذين والنمذذاذج الالذذدوة ومبذذدأ الثذذواأ والعالذذاأ فذذي البيئذذة المحيطذذة بذذالفرد )درويذذشق 

1999.) 

يما أا لالبجاهات زصائص عدة منها أا االبجاهات مكتسبة ومتعلمة من زالل ما يواجهذر 

ادق الفرد من زبرات وأنشطة ومواقفق وأنها بتكوا وبرببط بمثيراتق وقد برببط بطشياء أو أفر

أو جماعاتق أو أماينق وأا ابجاهات األفراد نحذو األشذياء والموضذوعات بتسذم بصذفة الثبذات 

النسبيق وهي زاضعة للتعديل والتغيير بحك ظروف معينة. يمذا أا االبجذاه يعذد نتاجذاً للخبذرة 

السذذابالةق ويذذرببط بالسذذلوك الحاضذذر ويشذذير ةلذذأ السذذلوك فذذي المسذذتالبلق ويفذذاف ةلذذأ ذلذذك أا 

ابذذل ألا يكذذوا سذذلبياً أو ةيجابيذذاً أو فذذي عذذدة مسذذتويات بذذين هذذاين الطذذرفين )يذذاظم االبجذذاه ق

(.ولالبجاهات وظائف متعددةق وقد بنفرد وظيفة معينة في االبجاه أو بجتمع 2012والمعمريق 

عذدة وظذذائف معذاً لالبجذذاه ومذذن هذاه الوظذذائف: الوظيفذة الوسذذيلية التالؤميذذة النفعيذة والتذذي مذذن 

فرد الالدرة علأ التوافق مذع المواقذف متعذددة يواجههذا فذي المجتمذعق ومذن ثذم زاللها يستطيع ال

الوظيفة الدفاعية عن األنا والتي فيها يحمي الفرد نفسر من االعتراف بطشياء حالياليذة عذن نفسذر 
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أو عن الوقائع المرة في عالمر الخارجيق ويالك الوظيفة التعبيرية عن الاليم والاات والتي مذن 

فذذرد للتعبيذذر عذذن قيمذذر وابجاهابذذر والتزامابذذر واالعتذذراف بهذذاق وأزيذذراً الوظيفذذة زاللهذذا يلجذذط ال

المعرفية التنظيمية والتي من زاللهذا يتسذق سذلوك الفذرد فذي المواقذف المعرفيذة المختلفذة علذأ 

 (.2000نحو ثابك نسبياً )المعايطةق 

ثذر علذأ ابجاهذات وباألزا بعين االعتبار جميذع العوامذل التذي بذم ذيرهذا سذابالاً فذي بكذوين أ

الطلبة نحو العمل ضمن نطاق بخصصهم الدراسي في الجامعذاتق ببذرز الحاجذة ةلذأ دراسذتها 

والتطيد من مدى وجودها وذلك لتخفيف من أثرها علأ الطلبةق سعياً للحد من المسذتوى السذلبي 

ئج والمنخفض نحو دراستهم الجامعيةق وحتأ يحالالوا أهدافهم مذن بلذك الدراسذةق والخذروج بنتذا

 أففل فيها.

ويبدو من زالل استعراض األدأ النظري وجود ةسناد نظذري لموضذون الدراسذة الحاليذةق 

األمر الاي استثار الباح  التحالق مذن صذحة وجودهذا ميذدانياً لذدى عينذة مذن إالبذات اإلرشذاد 

النفسي والتربوي المتدربات نحو العمل اإلرشذاديق فذي جامعذة البلالذاء التطبياليذة بكليذة األميذرة 

 ية.  عالية الجامع

 

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ةا التدريب الميداني ياا وما زال حجر الزاوية في عمليذة ةعذداد المرشذدة المتدربذةق وذلذك 

ألنر يتذيح للمرشذدة المتدربذة فرصذة ممارسذة العمليذة اإلرشذادية فذي المواقذف الطبيعيذة وبحذك 

ي بمذذر مذذن زاللهذذا ةشذذراف متخصذذصق فالتذذدريب الميذذداني هذذو فتذذرة مذذن التذذدريب الموجذذر التذذ

المرشذدة المتدربذة بخبذرات بربويذة عمليذة مخططذذة فذي مدرسذة معينذة بحذددها وحذدة التذذدريب 

والتطوير في الكليات الجامعيةق وبحك ةشراف وبوجير أعفذاء الهيئذة التدريسذيةق فهذي ليسذك 

 مجرد بدريب علأ المهارات واألساليب اإلرشاديةق وةنما هي في واقع األمذر نمذط مذن الخبذرة

الواقعيةق وهاه الخبرة ةا يانك بناءة بؤدي ةلأ بكوين ابجاهات ةيجابية نحو العمل اإلرشذاديق 

حي  بؤدي االبجاهات دوراً أساسياً ومهماً في نجاح العمل اإلرشاديق ومن المتوقع أا بكتسب 

 الطالبذذة المتدربذذة االبجاهذذات فذذي نهايذذة فتذذرة التذذدريب الميذذداني ةلذذأ جانذذب مهارابذذر المعرفيذذة

والفنيةق وأيفاً ربما بؤدي هاه الخبرة ةلأ بكوين ابجاهات سلبية نحو العمل اإلرشاديق فكثيذر 

من الحاالت التي نراها يير ناجحة في مزاولة العمل اإلرشذادي بحمذل ابجاهذات سذلبية. ولهذاا 

فذذإا باليذذيم بجربذذة التذذدريب الميذذدانيق والتعذذرف علذذأ بطثيرهذذا فذذي ابجاهذذات إالبذذات التذذدريب 

اني في ميداا اإلرشذاد النفسذي والتربذوي أصذبح ضذرورة هامذة للتطيذد مذن نجذاح متطلذب الميد

التذدريب الميذذداني والذاي يعتبذذر يمتطلذب بخذذرج لتخصذص البكذذالوريوس فذي اإلرشذذاد النفسذذي 

والتربذذوي وبحاليذذق األهذذداف المخطذذط والمرسذذو  لهذذاق وبالتحديذذد فذذإا الدراسذذة الحاليذذة سذذعك 

 اآلبي:لإلجابة عن السؤال الرئيسي 



أثر التدريب الميداني على اتجاهات طالبات اإلرشاد النفسي 

 والتربوي نحو العمل اإلرشادي
 

 

241 

( فذذي α = 0.05_ هذذل يوجذذد أثذذر ذو داللذذة ةحصذذائية للتذذدريب الميذذداني عنذذد مسذذتوى الداللذذة )

 ابجاهات إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي نحو العمل اإلرشادي ؟

 ومن هاا السؤال الرئيسي لمشكلة الدراسة الحاليةق يتفرن منر السؤال الفرعي اآلبي:     

( فذي متوسذطات درجذات α = 0.05ائية عنذد مسذتوى الداللذة )_ هل يوجد أثر ذو داللذة ةحصذ

االبجاهذذات المكتسذذبة )الفذذرق بذذين متوسذذطات األداء الالبلذذي ومتوسذذطات األداء البعذذدي( بعذذزى 

لمتغيذذري عذذدد السذذاعات الدراسذذية المسذذجلة والمعذذدل الترايمذذي والتفاعذذل بينهمذذا لذذدى إالبذذات 

 ؟اإلرشاد النفسي والتربوي نحو العمل اإلرشادي 

 أهداف الدراسة:

 بهدف الدراسة الحاليةق ةلأ ما يلي:

 . الكشف عن ابجاهات إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي المتدربات نحو العمل اإلرشادي.1

. بحديد درجذة االبجاهذات المكتسذبة )الفذرق بذين متوسذطات األداء الالبلذي ومتوسذطات األداء 2

دراسية المسذجلة والمعذدل الترايمذي والتفاعذل البعدي(ق والاي يعزى لمتغيري عدد الساعات ال

 بينهما لدى إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي المتدربات نحو العمل اإلرشادي.

 

 

 أهمية الدراسة ومبرراتها:

بكتسب الدراسة الحالية أهميتها من الاليمة الحاليالية والجوهرية للمرشد التربويق ودوره فذي 

ليذذة اإلرشذذادية وةجراءابهذذا بشذذكل زذذاصق وبظهذذر أهميذذة العمليذذة التربويذذة بشذذكل عذذا ق والعم

 الدراسة الحالية ضمن ثالثة محاور رئيسية وهي:

  أوالً: األهمية النظرية:

بستمد هاه الدراسة الحالية أهميتها من يونها من الدراسات اإلجرائيذة التتبعيذة والرائذدة فذي 

يب الميذذداني لطلبذذات اإلرشذذاد هذذاا المجذذالق والتذذي بهذذدف ةلذذأ التعذذرف علذذأ أثذذر برنذذامج التذذدر

النفسي والتربوي علأ ابجاهابهن نحذو العمذل اإلرشذاديق ةذ بذؤدي االبجاهذات دوراً يبيذراً فذي 

مظذذاهر حيذذابيهنق ويذذالك بذذؤثر فذذي سذذلويابهن اليوميذذةق ةضذذافة ةلذذأ بطثيرهذذا علذذأ النشذذاإات 

فذذراد ذو العالقذذة اإلرشذذادية التذذي يمارسذذنها وعالقذذابهن االجتماعيذذة مذذع المسترشذذدينق ومذذع األ

بالعملية اإلرشادية. ويالك فإا مرحلة التدريب الميداني بعتبر من أهم مراحذل اإلعذداد المهنذي 

للمرشدة المتدربةق علأ اعتبار أنها بشكل ةحدى المنعطفات الرئيسية في حيابهن المهنيةق وهاه 

نتذاج؛ حيذ  يتوقذع المرحلة هي فترة انتالالية بين مجال الدراسذة والتحصذيل ومجذال العمذل واإل

من المرشدة المتدربة أا يتكوا لذديها فذي نهايذة مرحلذة التذدريب ابجاهذات ةيجابيذة نحذو العمذل 

 اإلرشاديق من أجل بحاليق متطلبات العملية اإلرشادية.

 ثانياً: األهمية التطبيقية:
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اسذة وبظهر األهمية التطبيالية من زالل مسذاهمة النتذائج والبيانذات التذي بوصذلك ةليهذا الدر

الحالية في مساعدة الطالبات المتدربات علأ التحالذق مذن صذالحية ةعذدادهن النظذري والعملذي 

فذذي المذذواد التذذي بذذم اسذذتكمالها بنجذذاحق ويمذذا بذذطبي أهميتهذذا التطبياليذذة أيفذذاً الدراسذذة مذذن يونهذذا 

دراسة بوفر معرفذة ضذرورية للمشذرفين والمخططذين التربذويين فذي التحالذق مذن مذدى فاعليذة 

لتدريب الميداني إليساأ الطالبات ابجاهات ةيجابية نحو العمل اإلرشاديق وفذي رسذم برنامج ا

السياسات المختلفة لإلربالاء في برنامج التدريب الميداني وزدمابر التي يالدمها للطلبةق باعتباره 

من أهذم مراحذل اإلعذداد المهنذي للطلبذة المتذدربينق حتذأ يكذوا التذدريب أجذدى وأنفذع ويحالذق 

 ال يكوا عبثياً وبفييعاً للوقك.أهدافرق و

 ثالثاً: األهمية البحثية:

وبكتسب هاه الدراسة الحالية أهميتها البحثية من زالل ندرة الدراسات التي بناولك وبشذكل 

مباشر أثر التدريب الميداني لطالأ وإالبات اإلرشذاد النفسذي والتربذوي علذأ ابجاهذابهم نحذو 

والثغرة الموجودة في مجال دراسات اإلرشاد النفسذي  العمل اإلرشادي بشكل عا ق وسد النالص

بشذذكل عذذا  ومجذذال االبجاهذذات التدريبيذذة نحذذو العمذذل اإلرشذذادي بشذذكل زذذاصق  وبعتبذذر هذذاه 

التي بناولك موضون باليذيم أثذر التذدريب  –في حدود علم الباح   –الدراسة األولأ من نوعها 

ياليذذة يليذذة األميذذرة عاليذذة الجامعيذذة علذذأ الميذذداني للطالبذذات المرشذذدات فذذي جامعذذة البلالذذاء التطب

ابجاهابهن نحو العمل اإلرشادي؛ وذلك من زالل مالارنة ابجاهابهن نحو العمذل اإلرشذادي فذي 

 بداية التدريب الميداني ونهايتر.

ومذذن مبذذررات الدراسذذة الحاليذذة أهميذذة دراسذذة االبجاهذذات نحذذو اإلرشذذاد يمهنذذة ةنسذذانية 

ي الحاجة لمثل هاه الدراسة والتي بحاول معرفة أثر التدريب وبطبيالية بشكل عا ق ومن هنا بطب

الميداني لطالبات اإلرشاد النفسي والتربوي علأ االبجاهات نحو اإلرشاد من زالل قيذاس هذاه 

االبجاهات قبل التدريب وبعدهق ويالحظ أيفاً قلذة الدراسذات المحليذة والعربيذة واألجنبيذة التذي 

مرحلذة اإلعذداد أو التذدريب لممارسذة العمذل اإلرشذاديق فربمذا بناولك الطلبذة المرشذدين أثنذاء 

يكوا االبجاه نحو العمل اإلرشادي امتداد لما بكذوا مذن ابجذاه أثنذاء عمليذة اإلعذدادق والتذدريب 

للعمذذل اإلرشذذاديق ولهذذاا جذذاءت هذذاه الدراسذذة لتالذذف علذذأ ابجاهذذات الطالبذذات المتذذدربات قبذذل 

 رشادي.االنخراإ الفعلي في ممارسة العمل اإل

 محددات الدراسة:

 بشتمل الدراسة علأ المحددات اآلبية:

بالتصر هاه الدراسة علأ الطالبذات المتذدربات فذي بخصذص اإلرشذاد النفسذي والتربذوي فذي  -

 (ق في جامعة البلالاء التطبيالية / يليذة 2016/2017الفصل الدراسي الثاني من العا  الجامعي )

 األميرة عالية الجامعية.

ضذذون الدراسذذة بذذطثر التذذدريب الميذذداني علذذأ ابجاهذذات إالبذذات اإلرشذذاد النفسذذي ةقتصذذر مو -

والتربوي نحو العمل اإلرشادي وفالاً لما جاء في مالياس ابجاهات الطلبة المتذدربين نحذو العمذل 
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اإلرشذذذادي والمتفذذذمن فذذذي أداة الدراسذذذة وبطبعادهذذذا المختلفذذذة ومذذذا بتمتذذذع بذذذر مذذذن زصذذذائص 

امل الثبات(ق وعلير فإنر ال يمكن بعميم نتائج هاه الدراسذة ةال سيكومترية )معامل الصدقق ومع

 علأ مجتمعر اإلحصائي والمجتمعات المماثلة لر فالط.

عدة أليراض هاه الدراسذة واالسذتجابة علذأ  - بتحدد نتائج هاه الدراسة باألداة المستخدمة والمص

 ادقة صدقاً مطلالاً. فالرابها من قبل أفراد عينة الدراسةق ةذ ال يمكن اعتبارها أداة ص

بنحصذذر دالالت المفذذاهيم والمصذذطلحات الذذواردة فذذي هذذاه الدراسذذة بالتعريفذذات اإلجرائيذذة  -

 والمفاهيم المحددة فيها.    

 مصطلحات الدراسة:

التذذذدريب الميذذذداني: "هذذذو التطبيذذذق العملذذذي الميذذذداني للمعلومذذذاتق والمفذذذاهيم واألسذذذاليب  -1

مرشدة فذي المذواد الدراسذية التذي بفذمنتها زطذة بكذالوريوس اإلرشادية التي درستها الطالبة ال

( 90اإلرشاد النفسي والتربويق ويتم هاا التطبيق العملي الميداني في بعد استكمال الطالبذة لذ  )

 ( ساعة معتمدة". 132ساعة دراسية بنجاح من مجمون )

وجبذة أو السذالبة نحذو االبجاه: "عبارة عن استعداد نفسي أو بهيؤ عاللي متعلم لالسذتجابة الم -2

أشذذخاص أو أشذذياء أو موضذذوعات أو مواقذذف أو رمذذوز فذذي البيئذذة التذذي بثيذذر هذذاه االسذذتجابة" 

 (. 2015)عوض وحلسق 

ويصعرف ةجرائياً في هاه الدراسةق بطنر الدرجة التي بحصل عليها الطالبذة المرشذدة المتدربذة 

عذد من زالل ةجابتها علأ فالرات مالياس االبجاهات الطلبة المتد ربين نحذو العمذل اإلرشذادي المص

 لهاه الدراسة بطبعاده الفرعية وداللتر الكلية.

إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي: "هصن الطالبات المسجالت لمساق التذدريب الميذداني فذي  -3

اإلرشاد النفسي والتربوي في جامعة البلالاء التطبيالية يلية األميرة عالية الجامعية زالل الفصل 

  (".2016/2017ي الثاني من العا  الجامعي )الدراس

ويعرف ةجرائياً في هاه الدراسذةق بطنهذا الطالبذة الخريجذة فذي برنذامج بكذالوريوس اإلرشذاد 

النفسذذي والتربذذويق والتذذي بتذذدرأ حاليذذاً فذذي أحذذدى المذذدارس وبإشذذراف المرشذذدة المتعاونذذة 

تابعذة لجامعذة البلالذاء التطبياليذةق ومشرف التدريب الميذداني فذي يليذة األميذرة عاليذة الجامعيذة ال

عد أليراض هاه الدراسة قبل التدريب الميداني وبعده.   والمستجيبة علأ المالاس المص

العمذذل اإلرشذذادي: "مجموعذذذة المهذذا  والمسذذذؤوليات التذذي بحذذدد وصذذذف مسذذاق التذذذدريب  -4

 .(2014الميداني في برنامج بكالوريوس اإلرشاد النفسي والتربوي" )إشطوش وآزرواق 

ويعرف ةجرائياً لغايات هاه الدراسة بطنر الدرجة التي بحصل عليها المرشدة المتدربذة علذأ 

عد أليراض هاه الدراسة بطبعاده الفرعية وداللتر الكلية.   المالياس المص

 الدراسات السابقة:

في ضوء ما قا  بر الباح  من حصر لما بم من دراسات سابالة ولها أهميتها وقيمتها وسذيتم 

 لدراسات السابالة من األقد  لألحدث والدراسات العربية ثم األجنبيةق وفالاً لآلبي:عرض ا
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  أوالً: الدراسات العربية:

ومن الدراسات العربية السابالة التي بناولك موضون هذاه الدراسذة والتذي بعرضذك لجانذب 

( والتذذي هذذدفك ةلذذأ معرفذذة 1987أو ألزذذر مذذن موضذذوعات هذذاه الدراسذذةق دراسذذة ياسذذين )

جاهذذات النفسذذية لألزصذذائي النفسذذي نحذذو عملذذرق وبكونذذك عينذذة الدراسذذة مذذن مجمذذوعتين االب

( أزصذائياً 50( أزصائياً نفسياً بحذك اإلعذدادق والثانيذة مذن )60أساسيتينق األولأ بكونك من )

نفسياً ممارساً من الجنسينق وقد أظهرت النتائج أا االبجاهات النفسية لألزصائي النفسي بحك 

ف بذذازتالف الجذذنس وذلذذك لصذذالح اإلنذذاث. ويذذالك بختلذذف االبجاهذذات النفسذذية اإلعذذداد بختلذذ

لألزصائي النفسي بازتالف الجنس وذلك لصالح اإلناث أيفاً. وأظهرت نتذائج الدراسذة أيفذاً 

أا االبجاهذذات النفسذذية لألزصذذائي بختلذذف بذذازتالف الخبذذرةق فاألزصذذائي النفسذذي ذو الخبذذرة 

أيثر من األزصائي النفسي ذو الخبرة الالصيرةق وبختلف أيفاً العالية يتمتع بالرضا عن العمل 

بازتالف إبيعة العملق يما أثبتك النتائج أا االبجاهات النفسية لألزصذائي النفسذي بتذطثر بعذدة 

عوامل نحو مهنتر مثل عامل حب المهنةق واإلعداد لهذاق وعامذل العالقذات اإلنسذانيةق أو عامذل 

 ر لها.أهمية المهنة في المجتمع وبالبل

( بدراسذة هذدفك ةلذأ بنذاء ماليذاس االبجاهذات نحذو اإلرشذاد وبحديذد 1995وقا  الصمادي )

العناصر الرئيسة البجاهات إلبذة جامعذة اليرمذوك نحذو اإلرشذاد. وبكونذك عينذة الدراسذة مذن 

( إالبذذاً وإالبذذة فذذي جامعذذة اليرمذذوكق ومذذن أهذذم النتذذائج التذذي بوصذذلك ةليهذذا الدراسذذة أا 685)

اه هي االبجاه نحو المرشد التربوي بمهارابر وأسذاليبرق واالبجذاه نحذو المسترشذد عناصر االبج

ومشكالبر النفسية والتربوية والمهنية واالجتماعيةق واالبجاه نحو العملية اإلرشادية وزذدمابهاق 

 وجميعها جاءت موجبة. 

ية ( دراسة هدفك ةلذأ معرفذة إبيعذة االبجاهذات لذدى األزصذائ2003يما وأجرى محمود )

االجتماعيذذة فذذي المجذذال التعليمذذي نحذذو مهنذذة الخدمذذة االجتماعيذذةق ويذذالك دراسذذة معنذذأ األداء 

الذذذوظيفي لألزصذذذائية االجتماعيذذذة بالمجذذذال التعليمذذذيق والكشذذذف عذذذن العوامذذذل المذذذؤثرة فذذذي 

االبجاهات لدى األزصائية االجتماعية في المسير التعليمي نحو مهنتها. وبكونك عينة الدراسة 

ألزصذذائيات االجتماعيذذات العذذامالت بكليذذات البنذذات التابعذذة للرئاسذذة العامذذة لتعلذذيم مذذن جميذذع ا

( أزصذذائية اجتماعيذذة. ومذذن أبذذرز 44البنذذات فذذي جامعذذة الالذذاهرة فذذرن الفيذذو ق ويبلذذغ عذذددهن )

النتائج التي بم التوصل ةليها وجذود ةرببذاإ موجذب ودال ةحصذائياً بذين ابجاهذات األزصذائيات 

اليق الاات والذدور المهنذي والمكانذة المجتمعيذة لمهنذة الخدمذة االجتماعيذة االجتماعيات نحو بح

 ومستالبل مهنة الخدمة االجتماعية واألداء الوظيفي.

( فالذد أجذرت دراسذة هذدفك ةلذأ الكشذف عذن أثذر التذدريب الميذداني 2007وأما الطراونذة )

ابجاهذابهم نحذو  لطلبة اإلرشذاد فذي ابجاهذابهم نحذو العمذل اإلرشذاديق وذلذك مذن زذالل مالارنذة

العمذذل اإلرشذذادي قبذذل التذذدريب وبعذذدهق وبهذذدف أيفذذاً ةلذذأ التعذذرف علذذأ االزذذتالف فذذي أثذذر 

التذذدريب الميذذداني علذذأ االبجاهذذات نحذذو العمذذل اإلرشذذادي وذلذذك بذذازتالف النذذون االجتمذذاعي 
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والمعذذدل الترايمذذي لطلبذذة اإلرشذذاد المتذذدربينق وبوصذذلك النتذذائج ةلذذأ وجذذود ابجاهذذات للطلبذذة 

دربين نحو العمل اإلرشادي مربفعة بعد التدريبق وعد  وجود فذروق ذات داللذة ةحصذائية المت

بين الايور واإلناث من إلبذة اإلرشذاد المتذدربين لالبجذاه نحذو العمذل اإلرشذاديق ويذالك عذد  

وجذذود فذذروق ذات داللذذة ةحصذذائية بعذذزى للمعذذدل الترايمذذيق وأيفذذاً ال يوجذذد أثذذر ذو داللذذة 

ت الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي يعزى للتفاعل بين متغيري النون ةحصائية في ابجاها

 االجتماعي والمعدل الترايمي.

( دراسة هذدفك ةلذأ باليذيم الممارسذة 2009وضمن اإلإار ذابر أجرى السفاسفة والمحاميد )

مرشدين اإلرشادية لطلبة التدريب الميداني في اإلرشادق من زالل بالديرابهم الاابية وبالديرات ال

المتعاونينق والتعرف ةذا ما يانك بختلف هاه الممارسة بازتالف الجنس للمتذدربين والبرنذامج 

( مرشذذذداً ومرشذذذدة 161( إالبذذذاً وإالبذذذة و)161الدراسذذذيق وإبذذذق ماليذذذاس الدراسذذذة علذذذأ )

متعذذاونين. وأشذذارت نتذذائج الدراسذذة أا الممارسذذة التدريبيذذة لطلبذذة التذذدريب الميذذداني الذذايور 

فذي برنذامجي البكذالوريوس والماجسذتير يانذك متوسذطة التالذديرات الاابيذة وبالذديرات واإلناث 

المرشذذدين المتعذذاونينق يمذذا أظهذذرت نتذذائج الدراسذذة عذذد  وجذذود فذذروق ببعذذاً لمتغيذذري الجذذنس 

 والبرنامج الدراسي.

( دراسذة هذدفك ةلذأ قيذاس أثذر التذدريب الميذداني 2013في حين أجرى حمدي وزطاإبذر )

فذذاءة الاابيذذة المدريذذة والمهذذارات اإلرشذذادية لذذدى إلبذذة اإلرشذذاد النفسذذي فذذي فذذي بحسذذين الك

( مشارياً من إلبذة اإلرشذاد النفسذي فذي 179جامعتين أردنيتينق حي  بلغ عدد أفراد الدراسة )

جامعتي اليرموك واألردنية. وأشارت نتائج الدراسة ةلأ فاعليذة التذدريب الميذداني فذي بحسذين 

ريذذةق والمهذذارات اإلرشذذادية لذذدى إلبذذة اإلرشذذاد النفسذذي فذذي الجذذامعتين الكفذذاءة الاابيذذة المد

ولصذذالح أفذذراد مجموعذذة التذذدريب الميذذداني مالارنذذة مذذع مجموعذذة اإلعذذداد للتذذدريب الميذذدانيق 

 ووجود فروق ذات داللة ةحصائية للتفاعل بين التدريب الميداني وازتالف الجامعة. 

( ةلذأ التعذرف لمهذارات العمذل اإلرشذادي 2014بينما هذدفك دراسذة إشذطوش وآزذروا )

لذدى المرشذدين المتذدربين يمذذا يذدريها المتذدربوا والمرشذذدوا المتعذاونوا بجامعذة اليرمذذوكق 

( مرشذذداً ومرشذذدة 348( مرشذذداً ومرشذذدة متذذدربين و)348حيذذ  بلذذغ عذذدد أفذذراد الدراسذذة )

ة أا مهذذارات العمذذل اإلرشذذادي لذذدى أفذذراد عينذذة الدراسذذة متعذذاونين. وأوضذذحك نتذذائج الدراسذذ

جاءت بدرجة متوسطة للتالديرات الاابية وبالديرات المرشذدين المتعذاونينق ووجذود فذروق ذات 

داللة ةحصائية في مهذارات العمذل اإلرشذادي لذدى أفذراد عينذة الدراسذة ببعذاً للتالذديرات الاابيذة 

اإلرشذاد الجمعذيق ووجذود فذروق ذات داللذة  بعزى لمتغيذر الجذنس ولصذالح اإلنذاث فذي مجذال

ةحصائية بعزى لمتغيذر البرنذامج الدراسذي فذي مجذالي ةعذداد البرنذامج اإلرشذادي والتشذخيص 

واإلرشذاد ولصذالح لطلبذة الماجسذتيرق ووجذود فذروق ذات داللذة ةحصذائية فذي مهذارات العمذل 

 اإلرشادي ببعاً لتالديرات المرشدين المتعاونين.   

 سات األجنبية:ثانياً: الدرا
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ومذذن الدراسذذات األجنبيذذة السذذابالة التذذي بناولذذك موضذذون هذذاه الدراسذذةق دراسذذة ييفليجذذاا 

(Kivlighan, 1989 والتذي هذدفك ةلذأ التعذرف علذذأ التغيذر فذي المهذارات اإلرشذادية مذذن )

( إالباً من 26زالل مالارنة اللالاءات اإلرشادية قبل وبعد التدريبق وبكونك عينة الدراسة من )

( مذنهم شذاريوا فذذي برنذامج بطبيذق أسذاليب اإلرشذذاد 13اإلرشذاد فذي درجذذة الماجسذتيرق ) قسذم

( ةنذاث و 9( لذم يشذاريوا فذي هذاا البرنذامج مذنهم )13( ذيذورق و)6( ةناث و )7الصفي منهم )

( ذيورق وقد أجريك هاه الدراسة في جامعة ميسوري فذي يولومبيذاق ومذن أبذرز نتذائج هذاه 4)

لذذاين بلالذذوا الذذدورة التدريبيذذة أبذذدوا بغيذذراً فذذي اهتمامذذابهم فذذي البحذذوث الدراسذذة أا الطذذالأ ا

واالستكشاف وةعادة البناءق وأا ردود فعل المسترشدين الاين قذابلوا الطذالأ المتذدربين يانذك 

منخففذة ولذذم يظهذروا الكثيذذر مذن ردود الفعذذل السذذلبيةق وزيذادة قذذدرة الطذالأ المتذذدربين علذذأ 

 استخدا  األسئلة المباشرة.

( بدراسذة هذدفك للتعذرف Heppner & O'Brien, 1994وقا  يل من هيبينر وأوبذراين )

علأ أهمية النشاإات التجريبيةق واالزذتالف العرقذي فذي بطذور المعرفذة عبذر ثالافذة ووجهذات 

( 20نظر المتدربين زذالل الذدورات اإلرشذادية متعذددة الثالافذات. وبكونذك عينذة الدراسذة مذن )

( 6( إذالأ ديتذوراه فذي علذم الذنفس العيذادي و)9الديتوراه والماجستير منهم )إالباً من حملة 

( إالأ ديتوراه في اإلرشاد النفسيق ومن أهم نتائج 5إالأ ماجستير في اإلرشاد النفسيق و)

هاه الدراسة أا النشاإات التجريبية ساعدت الطالأ في بحديد المشايل واالبتعذاد عذن التمييذز 

رة بلالي التدريب حول مختلف الثالافات والتنون السكانيق ويالك بغير العنصريق وأيفاً ضرو

مفهذذو  الطذذالأ حذذول العديذذد مذذن الالفذذايا العرقيذذة وازديذذاد اهتمذذامهم فذذي ضذذرورة بكامذذل هذذاه 

التغيرات مع سلوييابهم اإلرشذادية وبطذوير المهذارات اإلرشذادية لذديهم والعمذل علذأ ايتسذاأ 

ي عملهم يمرشذدينق وأيفذاً ةذا بلالذأ الطذالأ بذدريباً مبكذراً المعرفة في هاا المجال وبطبيالها ف

 فإنهم سيكونوا أقدر علأ بطبيق ذلك مستالبالً بكل مهنية وحرفية عالية.

( Multon & Kivighan & Gold, 1996وأجرى يل من مالتوا ووييفليجاا وجولد )

فذذي العيذذادة  بدراسذذة هذذدفك ةلذذأ بيذذاا مذذدى التذذزا  المرشذذد بمذذواد التذذدريب والوقذذك المحذذدد

( مرشداً ومرشدة من زريجي قسم اإلرشذاد النفسذي 36اإلرشاديةق وبكونك عينة الدراسة من )

( ذيورق يذل واحذد مذنهم التالذأ بمسترشذد واحذد فالذطق أمذا المسترشذدوا 14( ةناث و)22منهم )

ا ( من الايورق ومن أهم النتائج التي بوصلك ةليهذا الدراسذة ةلذأ أ6( من اإلناث و)30فكانوا )

المرشدين المتدربين قد زادوا من التزامهم في األسلوأ الدينامينفسي الاي لذر عالقذة بالجوانذب 

العاللية أو العاإفية لنموذج العالج النفسي المحدد زمنياً زذالل جلسذات التذدريبق وزادوا أيفذاً 

د مذذن مظهذذر االسذذترابيجيات العالجيذذة المحذذددةق ويذذالك مذذن بالذذديرابهم السذذتبياا معذذايير ابحذذا

العاملين للمرشدين المتذدربين زذالل جلسذات التذدريب. ويذالك هنذاك عالقذة ةيجابيذة هامذة بذدل 

علذذأ أا التذذزا  المرشذذد فذذي األسذذلوأ الدينامينفسذذي يالذذود المرشذذد ةلذذأ اسذذتخدا  االسذذترابيجيات 
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العالجية المحددةق أي أنر ةذا زاد المرشذد مذن مسذتوى التزامذر فذي األسذلوأ الدينامينفسذي فإنذر 

 المحتمل أا يزيد من استخدامر لالسترابيجيات العالجية المحددة.من 

( والتي هدفك ةلأ معرفة الكفاءة عبذر Chery & Jane, 1999وفي دراسة شيرل وجين )

الثالافة بناءاً علأ الخبرات التدريبية التي بلالاها المرشذد المتذدرأ فذي اإلرشذاد متعذدد الثالافذاتق 

مرشد متدرأ بم ازتيارهم من جمعية اإلرشذاد األمريكذيق  (500وقد بطلفك عينة الدراسة من )

وقذذد بذذم الترييذذز علذذأ التنذذون الثالذذافي والعرقذذي فذذي هذذاه العينذذة ويذذانوا مذذن حملذذة الماجسذذتير 

والذذديتوراهق ومذذن أبذذرز النتذذائج التذذي بوصذذلك ةليهذذا الدراسذذةق بطنذذر ال يوجذذد ازذذتالف يبيذذر فذذي 

التعليم الثالافية وبرامج التدريب اإلرشاديق وأظهرت  المنظور الاابي للكفاءة الثالافية بين برامج

أيفاً بدني مستوى العنصذرية لذديهمق مذن زذالل يلمذا زاد التذدريب زادت الكفذاءة الثالافيذة لذدى 

 المتدربين.

-Watt, Robinson & Luptonيمذذا قذذا  يذذل مذذن وات وروبنسذذوا والبتذذوا سذذمي  )

smith, 2002علأ بطور الاات والهوية العرقية لدى  ( بدراسة هدفك ةلأ دراسة أثر التدريب

المرشذدين المتذدربين وموقذذف يذل مذن البذذيض والسذود بجذذاه ذلذكق وبكونذك عينذذة الدراسذة مذذن 

( إالباً متدرباً من قسم اإلرشذاد التربذوي فذي جامعذة سذاوث ةيسذتراق والغالبيذة يانذك مذن 38)

النتائج التي بوصذلك ةليهذا اإلناث وستة فالط يانوا من األميريكاا من أصل أفريالي. ومن أبرز 

هاه الدراسةق ةلأ أا إلبة التدريب الالبلي حصذلوا علذأ درجذات أعلذأ علذأ بطذور الذاات مذن 

الطلبة المشاريين في مساق النظرياتق حي  بؤزا عادةً النظريات والتدريب الالبلي زالل سذنة 

يب الالبلذذي لذذم واحذذدة ألا النظريذذات بعتبذذر متطلذذب سذذابق للتذذدريب الالبلذذيق ويذذالك إلبذذة التذذدر

يحالالوا مستوى أعلأ من بطور الاات مالارنذة مذع الطلبذة المشذاريين فذي اإلرشذاد عبذر ثالذافيق 

وإلبة اإلرشاد العبر ثالافي حالالوا بطور ذات أعلأ من الطلبة المشاريين في مساق النظرياتق 

وحصذذول إلبذذة التذذدريب الالبلذذي علذذأ مسذذتوى أعلذذأ فذذي بطذذور الهويذذة العرقيذذة مذذن الطلبذذة 

اريين في يال من مساق النظريات واإلرشاد عبر الثالافيق وأيفاً أا هناك عالقذة ةيجابيذة المش

بذذين المراحذذل العليذذا مذذن الهويذذة العرقيذذة وبطذذور الذذااتق وعالقذذة عكسذذية بذذين المراحذذل الذذدنيا 

 والمراحل العليا لتطور الاات.

لتعذرف ( دراسذة هذدفك ةلذأ اDennine & Ellis, 2003وأجرى يذل مذن دينذين وألذيس )

علأ آثار اإلشراف الذاابي علذأ اسذتخدا  المرشذدات المتذدربات للذتالمص العذاإفي واالسذتعارة 

زالل جلسات اإلرشادق وبطلفك عينذة الدراسذة مذن أربذع مذن المرشذدات المتذدربات المبتذدئاتق 

-23وهن إالبات ديتوراه في اإلرشاد النفسي يعملذن يمتطوعذات بتذراوح أعمذارهن مذا بذين )

( شهراًق وثالث من المتدربات في مرحلة التذدريب األولذأ 24-7لديهن زبرة من )( سنةق و34

وبلالين بدريب علأ مهارات اإلرشاد الفذردي والجمعذيق بينمذا المتدربذة الرابعذة يانذك زبربهذا 

التطبيالية الثانية أي في المرحلة الثانية من التدريبق وبلالك التدريب علأ اإلرشاد الفذردي فالذط 

المشرف. أما المشرفوا فكانتا اثنتاا من اإلناث واثناا مذن الذايور الالوقذازيين وباليك مع نفس 
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وهما من حملة الديتوراه في علم النفس العالجيق وهما أيفاً متطوعاا بتذراوح أعمذارهم مذن 

( سنة بعد التخرج. أما المسترشدوا فالد يانوا أربعة 25-10( سنةق ولديهم زبرة من )46-50)

( سذنةق ويذاا أبذرز 48-19نساء( بتراوح أعمذارهم مذن )2رجال و 2لغين )من الالوقازيوا البا

النتائج التي بم التوصل ةليهذا أنذر ال بوجذد بغيذرات ملحوظذة فذي اسذتخدا  الذتالمص العذاإفي أو 

االستعارةق وأنر ال يوجد بطثير فعلي ألسلوأ اإلشراف الاابي علأ استخدا  المتدربات للتالمص 

 العاإفي أو االستعارة.

( والتي هدفك ةلأ معرفذة مذدى Kent & Madonna, 2006ي دراسة يينك ومادونا )وف

( أسبوعاً من العمل اإلشرافي الهادف في زيادة احترا  الاات لدى متذدربين اإلرشذاد 12يفاءة )

( متذدرأ 48المدرسي الناجح ومدى قدربهم علأ فهم الحاالت واستيعابهاق وبطلفك العينة مذن )

من إلبة الماجستير في المنطالة الشرقية للواليذات المتحذدة مذوزعين علذأ  في اإلرشاد النفسيق

مجموعتينق وهما مجموعة اإلشراف الهادف عبذر اإلنترنذك ومجموعذة مالارنذة لذم بتلالذأ ذلذك 

التذذدريبق ومذذن أبذذرز النتذذائج التذذي بوصذذذلك ةليهذذا هذذاه الدراسذذة ةلذذأ أا مرشذذدي المذذذدارس 

بذذر اإلنترنذذك احتذذرا  ذات جمذذاعي أعلذذأ مذذن المتذذدربين فذذي مجموعذذة اإلشذذراف الهذذادف ع

المتدربين في مجموعة المالارنةق وأيفذاً أا مرشذدي المذدارس المتذدربين لمجموعذة اإلشذراف 

الهذادف عبذذر اإلنترنذك حصذذلوا علذذأ درجذات أعلذذأ مذن نظذذرائهم فذذي مجموعذة المالارنذذة فيمذذا 

 يخص الكفاءة العالجية.

-Joe, Broom, Simpson & Rowanوقا  يل من جو وبرو  وسيمبسوا وروانسال )

Szal, 2007 دراسة هدفك ةلأ ازتبذار مذدى ةدراك المرشذدين للبذرامج التدريبيذة ومهذارابهم )

( 1047وعالقة يل ذلك بموقفهم ابجاه بعزيز التذدريب واسذتخدامرق وبفذمنك عينذة الدراسذة )

معذذة ( واليذذات وقذذد أجريذذك الدراسذذة فذذي جا10مشذذترك مذذن برنذذامج بذذدريبي مذذن أيثذذر مذذن )

بكساس. وأظهرت نتائج الدراسة ةلأ أا البيئة المحيطة بالعمل بؤدي دوراً أساسياً في األداء ةذ 

يعمل علأ اإلجهادق وعد  مناسبة البيئة علأ التالليذل مذن يفذاءة المرشذدق وأا المرشذد المنعذزل 

ت نتذائج عن البيئة المحيطة أقل يفاءة من أولئك الاين يتفاعلوا مع ما يحيط بهمق ويالك أظهر

%( من المشاريين ردود فعل ةيجابية ابجاه بيئة العمل المحيطةق وهاا 57هاه الدراسة ةلأ أا )

 يدل علأ مدى التواصل مع المجتمع ومدى الرضا الوظيفي لديهم.

-Bartholomew, Joe, Rowanوأجذذرى بذذارثولوميوو وجذذو وروانسذذال وسيمبسذذوا )

Szal & Simpson, 2007يم التذدريب الذاي يتلالذاه المرشذدق ويذالك ( دراسذة هذدفك ةلذأ باليذ

( 300معرفذذة الحذذوافز التذذي بمنذذع مذذن بطبيذذق سياسذذات التذذدريبق وبطلفذذك عينذذة الدراسذذة مذذن )

الدت لمدة ) ( أيا  لتلبي حاجذات هذاه الدراسذة حيذ  3مرشد أو ةداري شاريوا في ورش عمل عص

بشذخيص مذزدوج وبطذوير  ( ساعات للعمذل مذع المسترشذدين الذاين لذديهم7بلالوا بدريباً  لمدة )

المهذذارات اإلرشذذادية والعمذذل مذذع المذذراهالين أو عذذائالبهمق ومذذن أبذذرز نتذذائج هذذاه الدراسذذة أا 

المرشدين يانوا مرباحين باستخدا  ما بم بعلمر في ورشة العملق واالهتما  في الحصذول علذأ 
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رة الفذرورية بدريب أيثرق وةيمانهم بطا برنامج المعالجة الخاص بهم يمتلذك المصذادر المتذوف

لذذدعم مذذا بذذم بعلمذذر فيمذذا يخذذص التشذذخيص المذذزدوجق وأيفذذاً أا راحذذة المرشذذد وريبتذذر فذذي 

الحصذذول علذذأ بذذدريب أيثذذر وأففذذل بكذذوا فذذي بذذوفر مصذذادر للتذذدريب ويذذالك بذذوفر المذذواد 

الالزمذذة للمرشذذد بدعمذذر وبعينذذر علذذأ بطبيذذق مذذا بلالذذاه فذذي التذذدريبق ويذذالك ةذا يانذذك لذذدى 

ريوبذة نحذو التذدريب وجودبذر فذإنهم يكونذوا أيثذر مذيالً السذتخدامر بعذد المرشدين ابجاهذات م

 ورشة العمل.

( التذذدريب العملذذي بشذذكل فذذردي Aladag & Bektas, 2009ودرس أالداج وبكذذتلس )

لطلبة اإلرشذاد النفسذي فذي الجامعذاتق وبيذاا فاعليذة التذدريب الميذداني الفذردي لتالذديم زذدمات 

( إالبذذاً مذذن إلبذذة 42الكفذذاءةق وبلذذغ عذذدد أفذذراد الدراسذذة ) اإلرشذذاد النفسذذي بمسذذتوى عذذاٍل مذذن

التذذدريب الميذذدانيق وأجذذرى الباحثذذاا ازتبذذاراً قبليذذاً وبعذذدياً لمالارنذذة درجذذة امذذتاليهم للمهذذارات 

اإلرشذذادية قبذذل وبعذذد أزذذاهم مسذذاق التذذدريب الميذذداني. وأظهذذرت النتذذائج أا التذذدريب الميذذداني 

ذذال فذذي بحسذذين وبعزيذذز مهذذا رات اإلرشذذاد النفسذذي األساسذذيةق والتذذدزل اإلشذذرافيق الفذذردي فعا

وبحسن أساليب وةسترابيجيات اإلرشادق وبعميق معنأ العالقة اإلرشذاديةق وبذدريب المرشذدين 

 علأ مهارات التالييم.

( مهذذارات اإلرشذذاد النفسذذي قبذذل التذذدريب العملذذي فذذي Aladag, 2013وبنذذاول أالداج )

( متطوعذذاًق واسذذتخد  الباحذذ  11عذذدد أفذذراد الدراسذذة )المرحلذذة الجامعيذذة فذذي برييذذاق ةذ بلذذغ 

نموذجذذاً مكونذذاً مذذن عشذذرة أسذذئلة مفتوحذذةق بناولذذك إذذرق التذذدريب علذذأ المهذذارات اإلرشذذادية. 

وأظهرت نتائج الدراسة أا التدريب الميداني الجامعي أظهر يفاءة وفعالية في بذدريب الطذالأ 

لتنميذذة المهنيذذة لذذدى المرشذذد المتذذدرأق علذذأ المهذذارات اإلرشذذادية واسذذتخدا  االزتبذذارات وا

واعتبرت أا مشايل التدريب الميداني بتمثل بشعور الطلبة بفعف امتاليهم لمهارات اإلرشاد 

 النفسي.      

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ببذذين مذذن زذذالل اسذذتعراض الدراسذذات السذذابالة )العربيذذة واألجنبيذذة(ق المرببطذذة بابجاهذذات 

والعاملين بميداا الخذدمات النفسذية نحذو عملهذمق أا هنذاك فروقذات فذي نتذائج الطلبة المتدربين 

بلك الدراسات علذأ مسذتوى واضذح وملحذوظ مذن زذالل اسذتعراض نتذائج الدراسذات السذابالةق 

(ق ودراسذذذة إشذذذطوش وآزذذذروا 2007(ق ودراسذذذة الطراونذذذة )1995يدراسذذذة الصذذذمادي )

(ق وأيفاً من زذالل مراجعذة Dennine & et al, 2003(ق ودراسة دينين وآزروا )2014)

بلك الدراساتق لم يجد الباح  دراسة بربط أثر التذدريب الميذداني علذأ ابجاهذات الطلبذة بذربط 

أثذذر التذذدريب الميذذداني علذذأ ابجاهذذات الطلبذذة نحذذو العمذذل اإلرشذذادي مذذن زذذالل مجموعذذة مذذن 

ل الترايمذي(؛ والذاي المتغيرات البحثية مدموجة معاً )عدد الساعات الدراسذية المسذجلة والمعذد

يعتبر زطوة هامة مذن الناحيذة التاليميذة والتشخيصذية ومذن الجانذب اإلجرائذي والتنفيذايق وهذو 
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يير موجذود فذي يافذة الدراسذات العربيذة واألجنبيذة التذي بناولذك فعاليذات وابجاهذات التذدريب 

 الميداني للطلبة في التخصصات اإلنسانية والتربوية والنفسية.

سات السذابالة فذي التعذرف علذأ ابجاهذات الطلبذة المتذدربين نحذو عملهذم حاولك بعض الدرا

ضمن نطاق التخصص الدراسيق ولكن بدوا بحديد درجة الفرق بين التطبيذق الالبلذي والبعذدي 

يما بم في هاه الدراسةق وحاولك بعض الدراسات السذابالة فذي اإلجذراءات التطبياليذة مسذتخدمة 

(ق ودراسذذذذة أالداج Kivlighan, 1989يفليجذذذذاا )ةمذذذذا االسذذذذتبياا أو المالابلذذذذة يدراسذذذذة ي

(Aladag, 2013 عذد ومالئذم أليذراض وموضذون (ق وفي هاه الدراسذة بذم اسذتخدا  ماليذاس مص

أهداف الدراسة. ويالك قامك معظم الدراسات السابالة التي بم اإلإالن عليهاق باستخدا  الطلبذة 

يدراسذذة السفاسذذفة وآزذذروا يمجتمذذع وعينذذة للدراسذذةق وهذذو مذذا بكذذرر فذذي الدراسذذة الحاليذذة 

(ق ودراسذة 2014(ق ودراسة إشطوش وآزروا )2013(ق ودراسة حمدي وآزروا )2009)

 ,Aladag & et al(ق ودراسذة أالداج وآزذروا )Kent & et al, 2006يينذك وآزذروا )

(ق وابفالذذك معظذذم الدراسذذات السذذابالة علذذأ أهميذذة دراسذذة وبشذذخيص البذذرامج التدريبيذذة 2009

 ين وهو ما يتوافق مع أهمية ومشكلة الدراسة الحالية ومبررابها.   للطلبة المتدرب

ومن زالل مراجعة نتائج الدراسات السابالة )العربية واألجنبية(ق نجد شذيئاً مذن التبذاين فيمذا 

يتعلق بابجاهات الطلبة نحو العمل اإلرشادي وعالقتر بالمتغيرات المسذتاللةق وهذاا يتذيح ةجذراء 

ا المجال اليتشاف عوامل هاا التباينق وبنطلق الدراسة الحالية من هاا المزيد من البح  في ها

الواقع. وبعتبر الدراسة الحالية مختلفة عن سابالابها من الدراسات العربية واألجنبية منهاق بطنها 

جمعك عدة متغيرات لم يسبق أا بناولتها الدراسات السذابالة مجتمعذةق باإلضذافة ةلذأ ازتيارهذا 

الخصائص عن عينات الدراسات السابالة سواء أياا ذلك علأ مستوى المكذاا  عينة مختلفة في

أ  الزماا. يما أا أفراد عينة الدراسة الحالية ممثلين لمجتمع الدراسة األصلي وقك بطبيق أداة 

الدراسةق وأيفاً استفادت الدراسة الحالية من الدراسذات السذابالة فذي بحديذد أداة الدراسذةق وفذي 

النظريذذذةق وبالذذذد  الدراسذذذة الحاليذذذة ةإذذذاراً نظريذذذاً ينيذذذاً بمجموعذذذة يبيذذذرة مذذذن ةثذذذراء المالدمذذذة 

                    المعلوماتق مما يالد  صورة شاملة للمتخصصين والالراء.                  

 إجراءات الدراسة

يتنذذذاول هذذذاا الجانذذذب عرضذذذاً لمنهجيذذذة الدراسذذذة مذذذن حيذذذ  مجتمعهذذذاق وعينتهذذذاق واألداة 

قياس أثر التذدريب الميذداني علذأ ابجاهذات إالبذات اإلرشذاد النفسذي والتربذوي  المستخدمة في

نحو العمل اإلرشاديق وإريالة بصحيحهاق يما ويتناول عرضاً إلجذراءات الدراسذةق والتحليذل 

 اإلحصائي المتبع للوصول ةلأ النتائج وبفسيرها.

 منهج الدراسة:

نذذاول بالذذويم البذذرامج والممارسذذات التربويذذة الدراسذذة الحاليذذة المذذنهج التجريبذذي والذذاي يت اببعذك

لتحديذذد بطثيرهذذا بمعذذزل عذذن العوامذذل األزذذرى التذذي ال بفسذذر هذذاه التذذطثيراتق وذك مذذن زذذالل 

)ماليذذاس ابجاهذذات الطلبذذة المتذذدربين نحذذو العمذذل اإلرشذذادي(ق ومذذن ثذذم  Preالتطبيذذق الالبلذذي 
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 Postد ذلذك التطبيذق البعذدي المعالجة )التدريب الميداني في اإلرشاد النفسذي والتربذوي(ق وبعذ

 )مالياس ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي(.

 مجتمع الدراسة وعينتها:

بكوا مجتمع الدراسة الحالية من جميع إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي فذي يليذة األميذرة 

ميداني في اإلرشاد عالية الجامعية / جامعة البلالاء التطبياليةق والمسجالت في برنامج التدريب ال

 (ق والبذالغ عذددهن 2016/2017النفسي والتربوي في الفصل الدراسي الثاني للعا  الجامعي )

( إالبةق وممن يحق لهن التسجيل للتدريب الميداني. فيما بكونك عينة الدراسة الحالية مذن 38)

والمسذجالت ( إالبذة 38جميع أفراد مجتمع الدراسة حيذ  بكونذك عينذة الدراسذة الحاليذة مذن )

للتذذذذدريب الميذذذذداني فذذذذي اإلرشذذذذاد النفسذذذذي والتربذذذذوي فذذذذي الفصذذذذل الدراسذذذذي الثذذذذاني للعذذذذا  

 (ق حي  مثل المجتمع عينة الدراسة في مجملرق والجدول التالي يوضح بوزيذع 2016/2017)

 أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستاللة.    

 

 

 

 

 متغيرات: عدد الساعات المسجلة، المعدل التراكمي(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  1جـدول ) 

 المجموع العدد المتغير

عدد الساعات الدراسية 

 المسجلة

12 8 38 

15 15 

18 10 

21 5 

 38 6 ( مالبول2.49 – 2) المعدل الترايمي

 12 ( جيد2.99 – 2.50)

 16 ( جيد جداً 3.64 – 3)

 4 ( ممتاز4 – 3.65)

  

 الدراسة:أداة 

بم استخدا  مالياس ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشاديق والاي أعدبر الطراونذة 

( فالذرة موزعذة علذأ سذتة أبعذاد فرعيذة بالذيس أثذر التذدريب 45( ويتكوا المالياس من )2007)

الميداني علأ ابجاهات الطالبات المتدربات نحو العمذل اإلرشذاديق وهذاه األبعذاد هذي: االبجذاه 

حذذو العمذذل اإلرشذذادي )وهذذو مذذدى شذذعور الطلبذذة المتذذدربين بالمتعذذة والدافعيذذة نحذذو العمذذل ن

( فالذذراتق واالبجذذاه نحذذو مسذذتالبل العمذذل اإلرشذذادي )وهذذو نظذذرة الطلبذذة 7اإلرشذذادي( ويفذذم )

المتدربين ةلأ مستالبل العمل اإلرشادي واإمئنانهم علذأ بذوفر مسذتوى مذادي ومعنذوي مالبذول 
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( فالراتق وأيفذاً االبجذاه نحذو المكانذة االجتماعيذة 7زات( ويفم )وفرص الحصول علأ امتيا

للعمل اإلرشادي )وبعني مدى قناعة الطلبة المتدربين بالمكانة االجتماعيذة التذي قذد بتحالذق مذن 

( فالذذذراتق واالبجذذذاه نحذذذو أهميذذذة ودور العمذذذل 8زذذذالل ممارسذذذة العمذذذل اإلرشذذذادي( ويفذذذم )

ين بالذدور الذاي يلعبذر العمذل اإلرشذادي فذي بنذذاء اإلرشذادي )وهذو مذدى شذعور الطلبذة المتذدرب

( فالراتق ويذالك 7وبطوير المجتمع بشكل عا  وبطوير شخصية الطلبة بشكل زاص( ويفم )

االبجاه نحو إبيعة العمذل اإلرشذادي )والمالصذود بذر مذدى شذعور الطلبذة المتذدربين بذالظروف 

يذذراً االبجذذاه نحذذو عمليذذة ( فالذذراتق وأز9والصذذعوبات التذذي بواجذذر العمذذل اإلرشذذادي( ويفذذم )

اإلعداد للعمل اإلرشادي )وهو مدى قناعة الطلبة المتدربين ببرنذامج ةعذدادهم لممارسذة العمذل 

 ( فالرات.7اإلرشادي( ويفم )

 صدق وثبات األداة:

وأليراض الدراسة الحالية بما التطيد من صدق الظاهري لألداة بعرضها علأ مجموعة مذن 

من المتخصصين فذي مجذاالت اإلرشذاد والصذحة النفسذية وعلذم  الزمالء أعفاء هيئة التدريس

النفس وعلم االجتمانق حي  أبدو موافالتهم علأ استخدامر لغايذات هذاه الدراسذةق يمذا بذما التطيذد 

( علذأ Cronbach-Alphaمن ثبات األداة واالبساق الدازلي من زالل معادلة يرونباخ ألفذا )

ي في اإلرشاد النفسي والتربويق وهن جميذع الطالبذات ( إالبة من إالبات التدريب الميدان38)

المتدربات وذلك من زالل عملية التطبيق الالبلي علأ أفراد عينة الدراسذة الحاليذةق حيذ  يانذك 

نتيجة معامالت الثبات لمالياس ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي بطبعاده الفرعية 

التذالي والتذي بصعتبذر قذيم هذاه المعذامالت الذواردة أدنذاه  والكلي لألداة موضحاً من زالل الجدول

 مالبولة أليراض الدراسة الحالية:

 (: معامالت الثبات لمقياس اتجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي بأبعاد  الفرعية والكلي لاداة 2جـدول ) 

 كرونباخ ألفا األبعاد الفرعية الرقم

(Cronbach-Alpha) 

 0.81 نحو العمل اإلرشادي.االبجاه  1

 0.77 االبجاه نحو مستالبل العمل اإلرشادي. 2

 0.74 االبجاه نحو المكانة االجتماعية للعمل اإلرشادي. 3

 0.69 االبجاه نحو أهمية ودور العمل اإلرشادي. 4

 0.75 االبجاه نحو إبيعة العمل اإلرشادي. 5

 0.70 االبجاه نحو عملية اإلعداد للعمل اإلرشادي. 6

 0.87 الثبات الكلي لألداة. 7

 

 طريقة اإلجابة وتصحيح األداة:

يطلب من يل إالبة متدربة أا بستجيب علأ يل فالرة من فالذرات الماليذاسق والتذي لهذا سذلم 

ةجابات يتكوا من زمسة بدائل )أوافق بدرجة يبيرة جداًق أوافق بدرجة يبيرةق متذرددةق أوافذق 

بدرجة قليلةق أعارض بماماً(ق بحي  يتذرجم هذاا السذلم الخماسذي ةلذأ بالذديرات رقميذة متدرجذة 
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بديل أوافق بدرجة يبيرة جداً ةلأ ) صفر ( للبديل أعارض بماماً فذي حالذة الفالذرات ( لل 4من ) 

الموجبةق أما في حالة الفالرات السالبة فإا التالديرات الرقمية بتدرج من ) صفر ( للبذديل أوافذق 

( للبديل أعذارض بمامذاً. وبذالك فذإا الحذد األدنذأ لمجمذون األداء علذأ  4بدرجة يبيرة جداً و) 

( درجذذةق ويذذالك يتفذذمن الماليذذاس مجموعذذة مذذن  180س ) صذذفر ( والحذذد األعلذذأ ) الماليذذا

( يبذين بوزيذع فالذرات الماليذاس علذأ األبعذاد السذتة 3الفالرات الموجبة وأزرى سالبةق وجذدول )

 حسب ةيجابية وسلبية صياية يل فالرة:

 ي على األبعاد الستة(: توزيع فقرات مقياس اتجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشاد 3جـدول ) 

 حسب إيجابية وسلبية صياغة كل فقرة 

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة أبعاد االتجا 

 37ق  31ق  19ق  13 25ق  7ق  1 االبجاه نحو العمل اإلرشادي.

 38ق  32ق  26ق  20ق  2 14ق  8 االبجاه نحو مستالبل العمل اإلرشادي.

 43ق  39ق  9 33ق  27ق  21ق  15ق  3 للعمل اإلرشادي.االبجاه نحو المكانة االجتماعية 

 40ق  16ق  4 34ق  28ق  22ق  10 االبجاه نحو أهمية ودور العمل اإلرشادي.

 45ق  41ق  35ق  29ق  23ق  5 44ق  17ق  11 االبجاه نحو إبيعة العمل اإلرشادي.

 36ق  18ق  12 42ق  30ق  24ق  6 االبجاه نحو عملية اإلعداد للعمل اإلرشادي.

 

 

 

 إجراءات التطبيق:

بم بطبيق مالياس ابجاهات الطلبذة المتذدربين نحذو العمذل اإلرشذادي علذأ جميذع أفذراد عينذة 

الدراسةق ويانك عملية التطبيق فذي فتذرة المشذاهدة أي بدايذة التذدريب الميذدانيق ومذن ثذم أصعيذد 

ةجذراءات التطبيذق مذن زذالل ةعذداد بطبيق المالياس فذي نهايذة فتذرة التذدريب الميذداني. ويانذك 

رسذذالة بغطيذذة بتفذذمن بعليمذذات اإلجابذذة علذذأ فالذذرات الماليذذاسق ويذذالك المعلومذذات األياديميذذة 

المحددة بالدراسةق وأرفالك هاه الرسالة مع يل نسخة من المالياسق وبم قياس ابجاهات إالبات 

اس علذأ أفذراد عينذة اإلرشاد النفسي والتربذوي نحذو العمذل اإلرشذادي مذن زذالل بوزيذع الماليذ

الدراسة الحالية علأ مرحلتينق األولأ: مع بداية فترة التدريب في اإلرشاد النفسذي والتربذويق 

 والثانية: في نهاية فترة التدريب الميداني في اإلرشاد النفسي والتربوي.

 متغيرات الدراسة:

 وفالاً لآلبي:بفمنك الدراسة الحالية متغيرين مستاللين ومتغيراً بابعاً واحداًق 

 أوالً: المتغيرات المستاللة:

( سذاعة دراسذية 21ق 18ق 15ق 12_ عدد الساعات الدراسية المسذجلة ولهذا أربعذة مسذتويات )

 مسجلة.



 –المجلد الثامن  –مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات     

 2018العدد الرابع ديسمبر 
 

254 

 – 3جيذدق  2.99 – 2.50مالبذولق  2.49 – 2_ المعدل الترايمي ولر أربعذة مسذتويات أيفذاً )

 ممتاز(. 4 – 3.65جيد جداًق  3.64

 تابع:ثانياً: المتغير ال

_ أداء إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي المتدربات في يلية األميذرة عاليذة الجامعيذة / جامعذة 

 البلالاء التطبياليةق علأ مالياس ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي.

 المعالجة اإلحصائية:             

اهذات الطالبذات المتذدربات بم استخراج المتوسذطات الحسذابية واالنحرافذات المعياريذة البج

نحو العمل اإلرشادي قبل بداية التدريبق وبعد االنتهاء من التدريبق ويالك بم استخدا  ازتبار 

(ق وللتحالذق مذن الداللذة Paried Sample T-Test) ت ( إليجاد الفروق للعينات المترابطذة )

ازتبذذذار شذذذيفير (ق وبذذذم اسذذذتخدا  Manovaاإلحصذذذائية بذذذم ةجذذذراء بحليذذذل التبذذذاين المتعذذذدد )

(Scheffe’Test) .للفروقات البعدية لتحديد مستويات الداللة اإلحصائية  

 نتائج الدراسة وتفسيرها:

ةا الغرض الرئيس من هاه الدراسة هو التعذرف علذأ أثذر برنذامج التذدريب الميذداني علذأ 

اآلبيذة: ابجاهات إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي نحو العمل اإلرشادي في ضذوء المتغيذرات 

)عدد الساعات الدراسية المسجلةق والمعدل الترايمي(ق من زالل اإلجابة عن السؤال الرئيسذي 

 للدراسة وبفسيره والسؤال الفرعي المنبثق منر وبفسيرهق وذلك علأ النحو اآلبي:

هذذل يوجذذد أثذذر ذو داللذذة ةحصذذائية للتذذدريب النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الرئيسااي وتفساايرها: 

( في ابجاهات إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي نحو α = 0.05ند مستوى الداللة )الميداني ع

 العمل اإلرشادي ؟

لإلجابة عن هاا السؤال بم احتساأ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريذة لتالذديرات 

ي إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي علأ مالياس ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشاد

الالبلذي والبعذذديق ودرجذات الفذذرق بينهمذاق ويذذالك بذم ةجذذراء ازتبذار )ت( إليجذذاد قيمذة الفذذروق 

 ( يوضح ذلك:4(ق وجدول )Paried Sample T-Testللعينات المترابطة       )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ودرجات الفرق، ونتائج اختبار )ت( لتقديرات 4جـدول ) 

اإلرشاد النفسي والتربوي على مقياس اتجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي للتطبيق القبلي طالبات  

 والبعدي

المتوسط  التطبيق البعـد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الفرق في 

 المتوسطات

 قيمة

 ) ت (

مستوى 

 الداللة

 0000. 5.25 -0.898 1.05 2.18 الالبلي  االبجاه نحو العمل اإلرشادي.

 0.51 3.08 البعدي

االبجذذذاه نحذذذذو مسذذذذتالبل العمذذذذل 

 اإلرشادي.

 0000. 4.50 -0.778 1.14 2.30 الالبلي 

 0.51 3.08 البعدي

االبجاه نحو المكانة االجتماعية 

 للعمل اإلرشادي.

 0000. 6.02 -0.963 0.92 2.09 الالبلي 

 0.43 3.05 البعدي
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العمذل االبجاه نحو أهمية ودور 

 اإلرشادي.

 0000. 4.76 -1.026 1.16 2.06 الالبلي 

 0.42 3.08 البعدي

االبجذذذذاه نحذذذذو إبيعذذذذة العمذذذذل 

 اإلرشادي.

 0000. 4.10 -1.15 0.90 2.40 الالبلي 

 0.47 3.55 البعدي

االبجذذذاه نحذذذو عمليذذذة اإلعذذذداد 

 للعمل اإلرشادي.

 0000. 3.99 -1.08 1.11 2.02 الالبلي 

 0.55 3.10 البعدي

 0000. 6.27 -0.99 1.11 2.17 الالبلي  لكليةالدرجة ا

 0.53 3.16 البعدي

 

( ةلذأ أا 4يتفح من زالل نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فذي جذدول )

هناك فروق ظاهرية بين متوسطات إالبات اإلرشاد النفسذي والتربذوي علذأ ماليذاس ابجاهذات 

المتذذدربين نحذذو العمذذل اإلرشذذاديق بعذذد نهايذذة التذذدريب الميذذداني اربفاعذذاً جوهريذذاً عذذن الطلبذذة 

متوسذطابهن قصبيذذل التذذدريب الميذذدانيق يمذذا يانذذك قذذيم الفذذروق بذذين متوسذذطات التطبيالذذين الالبلذذي 

والبعدي لمالياس ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي لصذالح التطبيذق البعذديق فالذد 

لدرجذذة الكليذذة لماليذذاس ابجاهذذات الطلبذذة المتذذدربين نحذذو العمذذل اإلرشذذادي علذذأ بلذذغ متوسذذط ا

(ق فيمذذا بلذذغ متوسذذط الدرجذذة الكليذذة علذذأ 0.53( وبذذانحراف معيذذاري )3.16التطبيذذق البعذذدي )

( وبذانحراف 2.17التطبيق الالبلذي لماليذاس ابجاهذات الطلبذة المتذدربين نحذو العمذل اإلرشذادي )

بنابج ازتبار )ت( للعينات المترابطة فالد أظهرت النتائج ةلذأ أا (. وفيما يتعلق 1.11معياري )

(ق حيذ  بلغذك قيمذة )ت( علذأ جميذع α=0.05هناك فروقاً دالة ةحصائياً عند مستوى الداللذة )

ق 4.76ق 6.02ق 4.50ق 5.25أبعاد مالياس ابجاهات الطلبذة المتذدربين نحذو العمذل اإلرشذادي )

قيمذذة )ت( للدرجذذة الكليذذة لماليذذاس ابجاهذذات الطلبذذة  ( علذذأ التذذواليق فيمذذا بلغذذك3.99ق 4.10

( وهذي جميعهذا قذيم دالذة ةحصذائياً عنذد مسذتوى الداللذة 6.27المتدربين نحو العمل اإلرشادي )

(α=0.05.) 

ومذذن الممكذذن بفسذذير نتذذائج السذذؤال األول المتعلالذذة بذذطثر التذذدريب الميذذداني علذذأ ابجاهذذات 

مل اإلرشذاديق أا هنذاك فروقذاً ذات داللذة ةحصذائية إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي نحو الع

في األداء علأ ابجاهات إالبات التدريب الميداني نحذو العمذل اإلرشذادي قبذل التذدريب وبعذدهق 

حيذذ  يذذاا المتوسذذط الحسذذابي العذذا  لذذألداء بعذذد التذذدريب الميذذداني أعلذذأ منذذر قبذذل التذذدريب 

ابجاهذذات الطلبذذة المتذذدربين نحذذو العمذذل  الميذذدانيق ويذذالك الحذذال بالنسذذبة لجميذذع أبعذذاد ماليذذاس

اإلرشذذاديق وهذذاه األبعذذاد هذذي االبجذذاه نحذذو العمذذل اإلرشذذاديق االبجذذاه نحذذو مسذذتالبل العمذذل 

اإلرشاديق االبجاه نحو أهمية ودور العمذل اإلرشذاديق االبجذاه نحذو إبيعذة العمذل اإلرشذاديق 

ةلذأ أهميذة بذرامج التذدريب  واالبجاه نحو عمليذة اإلعذداد للعمذل اإلرشذادي. وهذاا يشذير ويؤيذد

الميداني والتطبيذق العملذي وفاعليتهذا فذي بكذوين ابجاهذات ايجابيذة لذدى الطلبذة المتذدربين نحذو 

العمذل اإلرشذاديق ممذا يشذير ةلذأ أا التذدريب الميذداني قذد أسذهم فذي بحسذين امذتالك الطالبذات 
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امج التذدريب الميذداني اإلرشاد النفسي والتربوي لإليجابية والكفاءة بعذد بعرضذهن لتجربذة برنذ

ومهارابر العمليذةق ويذالك للخصذائص التذي يتصذف بهذا مسذاق التذدريب الميذداني فذي اإلرشذاد 

النفسي والتربوي من جهة المهذارات والخذدمات التذي بتلالاهذا الطالبذة المتدربذة أثنذاء التذدريبق 

المسترشذدين  وانعكاس أثرها االيجابي علأ العمل اإلرشادي؛ يتحسن الالدرة علذأ التعامذل مذع

وبطوير المهارات اإلرشادية من زالل الممارسة الفعلية وبحمل مسؤولية العمل اإلرشادي من 

 زالل التدريبات العملية وعكسها يخبرات بطبيالية.  

وبنسجم نتيجة هاا السؤال مذع نتذائج عذدة دراسذات سذابالة وبشذكل جزئذي وبذازتالف العينذة 

(ق وييفليجذاا 2007(ق والطراونذة )1987ياسذين )والمتغيرات واألدواتق مع دراسذة يذل مذن 

(Kivlighan, 1989( ق وهيبينز وآزروا)Heppner & et al, 1994 ق وحمدي وآزروا)

(ق والتذي أشذارت ةلذأ أا هنذاك أثذر Aladag & et al, 2009(ق وأالداج وآزذروا )2013)

النفسيق والتي أشذارت ويفاءة عالية للتدريب الميداني للطلبة علأ ابجاهابهم للعمل اإلرشادي و

أيفذذاً ةلذذأ فاعليذذة التذذدريب الميذذداني والتطبيذذق العملذذي فذذي زيذذادة قذذدرة الطلبذذة المتذذدربين علذذأ 

ممارسة العمل اإلرشادي بكل فاعلية ومهنية عاليةق يعنصر مهم في بعلذيم وةيسذاأ المهذارات 

والمفذاهيم  وبطبيالها للمرشد المتذدرأق ويعذزى ذلذك ةلذأ عذدة أسذباأ منهذا بوظيذف المعلومذات

واألساليب اإلرشادية التي درستها الطالبة في المواد الدراسية التي بفمنتها زطذة بكذالوريوس 

اإلرشذذاد النفسذذي والتربذذويق ومعايشذذتها للمجذذاالت اإلرشذذادية بمختلذذف أإرافهذذا مذذن مشذذرفين 

ة وإلبة وزميالت ومرشدات متعاونات وةدارة وأولياء األمورق وابسان مجال التطبيق ومحاولذ

ةثبابها لالدربها وفعاليتها في التعامل مع اآلزرين دازل المدرسةق وابفاح الدور الذاي بالذو  بذر 

يمرشذذذدة متدربذذذةق ويعذذذزى أيفذذذاً سذذذبب بحسذذذن ابجاهذذذات الطالبذذذات المتذذذدربات نحذذذو العمذذذل 

اإلرشادي ةلأ بوفر مناخ مدرسي مالئم بستطيع من زاللذر المرشذدة المتدربذة ممارسذة دورهذا 

طبياليق وبكوا راضير بإيجابية ةلأ حد ما عن هاا الدورق بسبب ايتساأ الطالبذات التدريبي الت

مذذن زذذالل برنذذامج التذذدريب الميذذداني المعذذارف وبرجمتهذذا ةلذذأ ممارسذذات عمليذذة بطبياليذذة فذذي 

المواقذذف الواقعيذذةق وايتسذذاأ المهذذارات الفنيذذة للعمذذل اإلرشذذادي والخبذذرة الميدانيذذة المهنيذذذة 

 شخيص ودراسة الحالة. المرببطة باإلرشاد والت

وباإلضافة ةلأ ذلك بختلف نتيجة هاا السؤال وبشكل جزئذي وبذازتالف العينذة والمتغيذرات 

(ق ودراسذة دينذين Watt & et al, 2002واألدواتق مع نتيجة دراسة يل من وات وآزذروا )

(ق وإشذطوش وآزذروا 2009(ق والسفاسذفة وآزذروا )Dennine & et al, 2003وألذيس )

التي أشارت ةلأ عد  وجود أثر للتدريب الميداني والتطبيق العملذي علذأ ابجاهذات (ق و2014)

المتذذدربين نسذذبياً. ويذذالك أظهذذرت نتذذائج السذذؤال الرئيسذذي ةلذذأ أا البعذذد الخذذامس والذذاي يمثذذل 

االبجاه نحو إبيعة العمل اإلرشادي قد حصل علذأ أعلذأ فرقذاً بذين المتوسذطات الحسذابية قبذل 

د السبب في ذلك ةلأ أنر ال يتجر لمهنة اإلرشاد النفسذي والتربذوي ةال مذن التدريب وبعدهق ويعو

يريب بها ولدير ابجاهات ايجابية وميول مهنيذة نحوهذاق ويشذعر بذالتوافق المهنذي مذن زاللهذاق 
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ويشعر بالمتعة ولدير الدافعية عند ممارسة ومزاولة وبطبيق العمل اإلرشاديق ويالدر الظروف 

عمذذل اإلرشذذاديق واإلفذذادة مذذن هذذاه الخبذذرات العمليذذةق التذذي يجذذب أا والصذذعوبات المحيطذذة بال

 يتصف بها المرشد لفماا نجاحر في عملر.

هذل يوجذد أثذر ذو داللذة ةحصذائية عنذد مسذتوى النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعاي وتفسايرها: 

( فذذذذي متوسذذذذطات درجذذذذات االبجاهذذذذات المكتسذذذذبة )الفذذذذرق بذذذذين α = 0.05الداللذذذذة           )

سذطات األداء الالبلذذي ومتوسذذطات األداء البعذذدي( بعذزى لمتغيذذري عذذدد السذذاعات الدراسذذية متو

المسجلة والمعدل الترايمي والتفاعل بينهما لدى إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي نحذو العمذل 

 اإلرشادي ؟
لإلجابة عن هاا السؤال بم احتساأ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريذة لتالذديرات 

إالبذذذات اإلرشذذذاد النفسذذذي والتربذذذوي علذذذأ ماليذذذاس ابجاهذذذات الطلبذذذة المتذذذدربين نحذذذو العمذذذل 

( 5اإلرشذذاديق ببعذذاً لمتغيذذر عذذدد السذذاعات الدراسذذية المسذذجلة والمعذذدل الترايمذذيق وجذذدول )

 يوضح ذلك:

ي على مقياس (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات طالبات اإلرشاد النفسي والتربو5جـدول )

 اتجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي، تبعاً لمتغير عدد الساعات الدراسية المسجلة والمعدل التراكمي

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الفئة المتغير

 المعياري

 عدد الساعات

 الدراسية المسجلة

 

12 8 3.10 0.57 

15 15 3.12 0.49 

18 10 3.14 0.23 

21 5 3.09 0.35 

 المعدل

 الترايمي 

 0.67 2.95 6 ( مالبول2.49 – 2)

 0.35 3.18 12 ( جيد2.99 – 2.50)

 0.40 3.22 16 ( جيد جداً 3.64 – 3)

 0.39 3.30 4 ( ممتاز4 – 3.65)
  

يتفذذح مذذن زذذالل نتذذائج المتوسذذطات الحسذذابية واالنحرافذذات المعياريذذة لتالذذديرات إالبذذات 

والتربوي علأ مالياس ابجاهات الطلبة المتذدربين نحذو العمذل اإلرشذاديق ببعذاً اإلرشاد النفسي 

(ق ةلذذأ أا 5لمتغيذذر عذذدد السذذاعات الدراسذذية المسذذجلة والمعذذدل الترايمذذي الذذواردة فذذي جذذدول )

هنذاك فروقذذاً ظاهريذذة بذذين متوسذذطات الطالبذذات ببعذاً لمتغيذذر عذذدد السذذاعات الدراسذذية المسذذجلة 

الذذذق مذذذن الداللذذذة اإلحصذذذائية بذذذم ةجذذذراء بحليذذذل التبذذذاين المتعذذذدد والمعذذذدل الترايمذذذيق وللتح

(Manova علذذأ الفذذروق فذذي المتوسذذطات الحسذذابية بذذين التطبيذذق الالبلذذي والتطبيذذق البعذذدي )

لمالياس ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشاديق ببعذاً لمتغيذر عذدد السذاعات الدراسذية 

 ( يوضح النتائج:6ماق والجدول )المسجلة والمعدل الترايمي والتفاعل بينه
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( على الفروق في المتوسطات الحسابية بين التطبيق Manova(: نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد )6جـدول )

القبلي والتطبيق البعدي لمقياس اتجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي، تبعاً لعدد الساعات الدراسية 

 التراكمي والتفاعل بينهماالمسجلة والمعدل 

ع  األبعاد المتغيرات
و
جم

م

ت
عا
رب

لم
ا
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عدد 

الساعات 

الدراسية 

 المسجلة

قيمةهوبنلن

 غ=

36.0592

87 

 0.710 0.464 0.137 3 0.411 االبجاه نحو العمل اإلرشادي.

االبجاه نحو مستالبل العمل 

 اإلرشادي.
0.149 3 0.050 0.245 0.865 

االبجاه نحو المكانة االجتماعية 

 للعمل اإلرشادي.
0.267 3 0.089 0.436 0.729 

االبجاه نحو أهمية ودور العمل 

 اإلرشادي.
0.954 3 0.318 0.526 0.667 

االبجاه نحو إبيعة العمل 

 اإلرشادي.
1.650 3 0.550 0.769 0.520 

عملية اإلعداد االبجاه نحو 

 للعمل اإلرشادي.
3.250 3 1.083 2.519 0.076 

المعدل 

 الترايمي

 قيمة 

 هوبنلنغ=

14.1736

43 

 0.0596 1.639 0.189 3 0.567 االبجاه نحو العمل اإلرشادي.

االبجاه نحو مستالبل العمل 

 اإلرشادي.
0.423 3 0.141 2.695 0.0562 

االبجاه نحو المكانة االجتماعية 

 اإلرشادي.للعمل 
0.394 3 0.131 3.642 0.0594 

االبجاه نحو أهمية ودور العمل 

 اإلرشادي.
1.875 3 0.625 1.034 0.0391 

االبجاه نحو إبيعة العمل 

 اإلرشادي.
1.150 3 0.383 2.536 0.0161 

االبجاه نحو عملية اإلعداد 

 للعمل اإلرشادي.
1.575 3 0.525 1.221 0.0319 

 

عدد 

الساعات 

الدراسية 

 المسجلة 

× 

المعدل 

 0.810 0.651 0.001 2 0.001 االبجاه نحو العمل اإلرشادي.

االبجاه نحو مستالبل العمل 

 اإلرشادي.
0.021 2 0.021 0.128 0.065 

االبجاه نحو المكانة االجتماعية 

 للعمل اإلرشادي.
0.032 2 0.032 0.312 0.434 

أهمية ودور العمل االبجاه نحو 

 اإلرشادي.
0.012 2 0.012 0.192 0.723 
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االبجاه نحو إبيعة العمل  الترايمي

 اإلرشادي.
0.01 2 0.01 0.019 0.431 

االبجاه نحو عملية اإلعداد 

 للعمل اإلرشادي.
0.123 2 0.123 0.211 0.672 

 الخطط

   0.296 31 9.169 االبجاه نحو العمل اإلرشادي.

العمل االبجاه نحو مستالبل 

 اإلرشادي.
6.295 31 0.203   

االبجاه نحو المكانة االجتماعية 

 للعمل اإلرشادي.
6.338 31 0.204   

االبجاه نحو أهمية ودور العمل 

 اإلرشادي.
18.733 31 0.604   

االبجاه نحو إبيعة العمل 

 اإلرشادي.
22.183 31 0.716   

االبجاه نحو عملية اإلعداد 

 للعمل اإلرشادي.
13.333 31 0.430   

 المجمون

    37 9.903 االبجاه نحو العمل اإلرشادي.

االبجاه نحو مستالبل العمل 

 اإلرشادي.
6.838 37    

االبجاه نحو المكانة االجتماعية 

 للعمل اإلرشادي.
6.873 37    

االبجاه نحو أهمية ودور العمل 

 اإلرشادي.
20.974 37    

 االبجاه نحو إبيعة العمل

 اإلرشادي.
24.974 37    

االبجاه نحو عملية اإلعداد 

 للعمل اإلرشادي.
16.974 37    

 (. 500.05* دال إحصائياً عند مستوى الداللة )

( ةلذذأ أا هنذذاك فروقذذاً دالذذة ةحصذذائياً عنذذد 6يتفذذح مذذن زذذالل النتذذائج الذذواردة فذذي جذذدول )

( البجاهذذذات إالبذذذات اإلرشذذذاد النفسذذذي والتربذذذوي α = 0.05مسذذذتوى الداللذذذة اإلحصذذذائية )

المتدربات نحو العمل اإلرشادي علأ جميع أبعاد مالياس ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمذل 

غيذذر المعذذدل الترايمذذيق حيذذ  بلغذذك قيمذذة )ف( علذذأ جميذذع أبعذذاد ماليذذاس اإلرشذذادي ببعذذاً لمت
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ق 1.034ق 3.642ق 2.695ق 1.639ابجاهذذذذات الطلبذذذذة المتذذذذدربين نحذذذذو العمذذذذل اإلرشذذذذادي )

 = α( علأ التواليق وهي قيم دالة ةحصذائياً عنذد مسذتوى الداللذة اإلحصذائية )1.221ق 2.536

 = αةحصذائياً عنذد مسذتوى الداللذة اإلحصذائية ) (. في حين لذم بظهذر النتذائج فروقذاً دالذة0.05

( البجاهذذات إالبذذات اإلرشذذاد النفسذذي والتربذذوي المتذذدربات علذذأ جميذذع أبعذذاد ماليذذاس 0.05

ابجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي ببعاً لمتغير عدد السذاعات الدراسذية المسذجلةق 

ير عدد الساعات الدراسية المسجلة والمعدل وأيفاً أظهرت النتائج بطنر ال يوجد بفاعالً بين متغ

 ( يوضح حالة عد  التفاعل:1الترايمي لطالبات اإلرشاد النفسي والتربوي المتدرباتق وشكل )

 

 (: حالة عدم التفاعل متغير عدد الساعات الدراسية المسجلة1شكل )

 والمعدل التراكمي لطالبات اإلرشاد النفسي والتربوي المتدربات 

 
 

بحديد داللة الفروق اإلحصائية بذين فئذات المعذدل الترايمذي لذدى إالبذات اإلرشذاد  ولغايات

للفروقذذات البعديذذة  (Scheffe’Testالنفسذذي والتربذذوي المتذذدرباتق بذذم ةجذذراء ازتبذذار شذذيفير )

لتحديذذد مسذذتويات الداللذذة اإلحصذذائية لتالذذديرات إالبذذات اإلرشذذاد النفسذذي والتربذذوي المتذذدربات 

 ( يبين ذلك:7الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشاديق وجدول )علأ مالياس ابجاهات 

 

 

 

للفروقات البعدية لتحديد مستويات الداللة اإلحصائية على الدرجة  (Scheffe’Test(: نتائج اختبار شيفيه )7جـدول )

الكلية لتقديرات طالبات اإلرشاد النفسي والتربوي المتدربات على مقياس اتجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل 

 اإلرشادي، تبعاً لمتغير المعدل التراكمي
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الدرجة 

 الكلية

 المعدل التراكمي
(2 – 2.49 )

 مقبول

(2.50 – 

 ( جيد2.99

(3 – 

( جيد 3.64

 جداً 

(3.65 – 4 )

 ممتاز

 * 1.94 * 1.62 0* 66. - ( مالبول2.49 – 2)

 * 1.76 0* 96. - - ( جيد2.99 – 2.50)

 0* 81. - - - ( جيد جداً 3.64 – 3)

     ( ممتاز4 – 3.65)

 (.500.05* دال إحصائياً عند مستوى الداللة )  

( ةلذذأ أا االبجاهذذات المكتسذذبة لذذدى إالبذذات اإلرشذذاد النفسذذي 7يتفذذح مذذن زذذالل جذذدول ) 

والتربذذوي المتذذدربات نحذذو العمذذل اإلرشذذاديق يانذذك لصذذالح الطالبذذات ذوات المعذذدل الترايمذذي 

ممتذاز(ق ةذ أظهذرت النتذائج اربفاعذاً  4 ذ   3.65جيذد جذداًق  3.64 ذ   3جيذدق    2.99    2.50)

سذذطات الحسذذابية لذذديهنق وأا الفذذروق جميعهذذا دالذذة ةحصذذائياً عنذذد مسذذتوى ملحوظذذاً فذذي المتو

 3.64 ذ   3جيذدق  2.99 ذ   2.50( ولصذالح المعذدل الترايمذي )α = 0.05الداللة اإلحصذائية )

ممتاز(ق في حين لم بظهر النتائج فروقذاً لصذالح إالبذات اإلرشذاد النفسذي  4    3.65جيد جداًق 

 مالبول(. 2.49    2معدل الترايمي )والتربوي المتدربات ذوات ال

ومن الممكذن بفسذير نتذائج السذؤال الفرعذي المتعلالذة بذطثر االبجاهذات المكتسذبة )الفذرق بذين 

متوسذذطات األداء الالبلذذي ومتوسذذطات األداء البعذذدي(ق والذذاي يعذذزى لمتغيذذري عذذدد السذذاعات 

رشذاد النفسذي والتربذوي الدراسية المسجلة والمعدل الترايمي والتفاعذل بينهمذا لذدى إالبذات اإل

نحو العمل اإلرشاديق بطنر ال يوجد أثر لمتغير عذدد السذاعات الدراسذية المسذجلة فذي ابجاهذات 

إالبات اإلرشاد النفسي والتربوي المتدربات نحو العمل اإلرشاديق ويالك بوجود أثذر لمتغيذر 

 4 – 3.65جيذذذد جذذذداًق  3.64 – 3جيذذذدق  2.99 – 2.50المعذذذدل الترايمذذذي ولصذذذالح فئذذذات )

ممتاز(ق في حين لم بظهر في نتائج الدراسة فروقاً لصذالح إالبذات اإلرشذاد النفسذي والتربذوي 

مالبذول( ابجاهذاً ةيجابيذاً نحذو العمذل اإلرشذاديق  2.49 – 2المتدربات ذوات المعدل الترايمي )

والمعدل  وأيفاً أظهرت النتائج بطنر ال يوجد بفاعالً بين متغير عدد الساعات الدراسية المسجلة

الترايمي لطالبذات اإلرشذاد النفسذي والتربذوي المتذدربات نحذو العمذل اإلرشذاديق ويفسذر عذد  

وجذذود أثذذر فذذي االبجذذاه نحذذو العمذذل اإلرشذذادي مذذرببط بعذذدد السذذاعات الدراسذذية المسذذجلة؛ بذذطا 

متطلب التدريب الميداني في اإلرشاد النفسي والتربوي هذو متطلذب ةجبذاري زاضذع لتعليمذات 

اجتياز مرحلة البكالوريوسق وهو يشرإ للتخرجق فعلأ ذلك أبفح بطنر ال دور لر فذي  وأنظمة

االبجاهذذات المكتسذذبة نحذذو العمذذل اإلرشذذاديق ومهمذذا يذذاا عذذدد السذذاعات الدراسذذية المسذذجلة 

وبغض النظر عنهاق وذلك بسبب أنر ةجراء روبيني رسمي يخفع لر يافة الطلبة مهما ازتلفك 

 بجاهابهم نحوه.مستويابهم وقدرابهم وا
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ويفسر أيفذاً وجذود أثذر فذي االبجاهذات المكتسذبة لذدى إالبذات اإلرشذاد النفسذي والتربذوي 

جيدق  2.99 – 2.50المتدربات نحو العمل اإلرشادي مرببط بالمعدل الترايمي ولصالح فئات )

 ممتاز(ق وعد  وجود أثر في االبجاهات المكتسذبة نحذو العمذل 4 – 3.65جيد جداًق  3.64 – 3

اإلرشادي لدى إالبات اإلرشاد النفسذي والتربذوي نحذو العمذل اإلرشذادي ولصذالح فئذة المعذدل 

مالبذذذول(ق والسذذذبب فذذذي نتيجذذذة ذلذذذك ةلذذذأ أا إالبذذذات اإلرشذذذاد النفسذذذي  2.46 – 2الترايمذذذي )

 3.65جيد جداًق  3.64 – 3جيدق  2.99 – 2.50والتربوي المتدربات ذوات المعدل الترايمي )

 2.49 – 2مذذذن ابجذذذاه الطالبذذذات المتذذذدربات ذوات المعذذذدل الترايمذذذي ) ممتذذذاز(ق أففذذذل 4 –

ممتذاز(ق  4 – 3.65جيد جذداًق  3.64 – 3جيدق  2.99 – 2.50مالبول(ق ةلأ أا إالبات فئات )

يعتبذذرا إالبذذات متميذذزات فذذي األداء والتحصذذيل ولذذديهن الالذذدرة األففذذل فذذي بحويذذل المعرفذذة 

بوي ةلأ جانب عملي بطبيالي مما يتذيح لهذن ةدراك النظرية في بخصص اإلرشاد النفسي والتر

أهمية ودور العمل اإلرشادي في المدرسة والمجتمع بشكل عذا ق ولذديهن الالذدرة علذأ بنفيذا مذا 

يريبن بر ليصبحن متميزات في األداء والتحصيل معاًق وبالتالي أنعكس ذلك في أدائهن للمهذا  

أثنذاء فتذرة اإلعذداد العملذي. وبختلذف نتيجذة  بنجاحق ولديهن الالدرة علأ حل المشكالت بفاعليذة

(ق وبشذكل 2007هاا الجزء مذن نتذائج السذؤال الفرعذي وبفسذيره مذع نتيجذة دراسذة الطراونذة )

جزئي ومحدود وبازتالف العينة والمتغيراتق والتي أشارت ةلأ عذد  وجذود فذروق ذات داللذة 

يذذداني لطلبذذة اإلرشذذاد فذذي ةحصذذائية بعذذزى للمعذذدل الترايمذذي فذذي الكشذذف عذذن أثذذر التذذدريب الم

 ابجاهابهم نحو العمل اإلرشادي قبل التدريب وبعده.

ويالك أشارت النتذائج بطنذر ال يوجذد أثذر ذو داللذة ةحصذائية فذي ابجاهذات إالبذات اإلرشذاد 

النفسي والتربوي المتدربات نحو العمل اإلرشادي يعذزى للتفاعذل بذين متغيذري عذدد السذاعات 

الترايمي علأ الداللة الكلية لالبجذاه وأبعذاده الفرعيذةق وهذاا مؤشذر  الدراسية المسجلة والمعدل

علذذأ أا التذذدريب الميذذداني فذذي اإلرشذذاد النفسذذي والتربذذوي للطالبذذات يذذؤثر بشذذكل عذذا  علذذأ 

ابجاهابهن نحو العمل اإلرشاديق وبغض النظر عن عدد الساعات الدراسية المسذجلة والمعذدل 

والتربذذوي يريذذز علذذأ التطذذور المهذذاري فذذي البحذذ   الترايمذذيق وذلذذك ألا اإلرشذذاد النفسذذي

واالستالصذذاء والنمذذو االنفعذذالي وهذذو ييذذر مذذرببط بمفهذذو  عذذدد السذذاعات الدراسذذة أو المعذذدل 

الترايمي التحصذيلي. وبنسذجم نتيجذة هذاا الجذزء مذن نتذائج السذؤال الفرعذي وبفسذيره فالذط مذع 

ف العينة والمتغيراتق والتذي (ق وبشكل جزئي ومحدود وبازتال2007نتيجة دراسة الطراونة )

أشذذارت ةلذذأ عذذد  وجذذود أثذذر ذو داللذذة ةحصذذائية فذذي ابجاهذذات الطلبذذة المتذذدربين نحذذو العمذذل 

اإلرشادي يعزى للتفاعل بين متغيري النون االجتماعي والمعدل الترايمي في الكشف عن أثذر 

 تدريب وبعده.التدريب الميداني لطلبة اإلرشاد في ابجاهابهم نحو العمل اإلرشادي قبل ال

وفي زتا  نتذائج الدراسذة وبفسذيرهاق يذتلخص هذدفك الدراسذة الحاليذة ةلذأ الكشذف عذن أثذر 

التدريب الميداني لطالبات اإلرشذاد النفسذي والتربذوي علذأ ابجاهذابهن نحذو العمذل اإلرشذاديق 

ويالك التعرف علأ ابجاهات الطالبات المتذدربات بذازتالف عذدد السذاعات الدراسذية المسذجلة 
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لمعدل الترايمي والتفاعل بينهما. ولالد بوصلك نتائج الدراسة الحالية ةلأ وجود أثذر لبرنذامج وا

التدريب الميداني في بكوين ابجاهات ةيجابية لدى المرشدات المتدربات نحو العمل اإلرشذاديق 

وزاصة أا هاه االبجاهات بؤدي دوراً مهماً في بنشيط سلوك المتدرأ نحو العمل وبدفعذر ةلذأ 

مزيد من العطاء وبال الجهد واالنتماء ةلأ ذلك العمل. ويما يشفك نتائج الدراسة الحالية ةلذأ ال

أا عملية بكوين االبجاهات االيجابية وبعزيزها نحو العمل اإلرشادي؛ يرببط بكذل مذن االبجذاه 

ة نحو العمل اإلرشادي واالبجاه نحو مستالبل العمل اإلرشادي واالبجاه نحذو المكانذة االجتماعيذ

للعمذذل اإلرشذذادي واالبجذذاه نحذذو أهميذذة ودور العمذذل اإلرشذذادي واالبجذذاه نحذذو إبيعذذة العمذذل 

اإلرشذذادي واالبجذذاه نحذذو عمليذذة اإلعذذداد للعمذذل اإلرشذذادي؛ أي أا جميذذع الطالبذذات المتذذدربات 

اللوابي شذملتهن الدراسذة الحاليذة أجمعذن علذأ أا العمذل اإلرشذادي مذن األعمذال المففذلة فذي 

تذذي ينظذذر ةليهذذا نظذذرة احتذذرا  وبالذذديرق وأا العمذذل اإلرشذذادي يسذذاعد فذذي بعذذديل المجتمذذعق وال

سلويات وأفكار الطالبذات المتذدرباتق ويتذيح لهذن فرصذة للتفاعذل مذع المجتمذع المحلذي وبفهذم 

مشايل اآلزرين وأنر ضروري لتطوير العملية التربوية والتعليميةق يمذا يذوفر امتيذازات ماليذة 

مية برامج التدريب الميداني ويفايتر في بكوين ابجاهات ايجابية نحو جيدةق وهاا مؤشر علأ أه

 العمل اإلرشاديق والاي يصعد عامالً مهما في برسيخ االبجاه اإليجابي نحوه. 

 التوصيات:

اسذذتناداً ةلذذأ نتذذائج هذذاه الدراسذذة الحاليذذة فيمذذا يتعلذذق بذذطثر التذذدريب الميذذداني علذذأ ابجاهذذات 

 ربوي نحو العمل اإلرشاديق يمكن التوصية بما يطبي:إالبات اإلرشاد النفسي والت

. التطييد علذأ أهميذة ودور التذدريب الميذداني يعمليذة بربويذة وبعليميذة وبدريبيذة بالذوي صذلة 1

إلبذذة اإلرشذذاد بالعمذذل اإلرشذذاديق وبسذذاعدهم علذذأ فهمذذرق وبالتذذالي بكذذوين ابجاهذذات ايجابيذذة 

الدراسية النظرية لتخصص اإلرشذاد النفسذي ومؤثرة ودافعر نحوه من زالل المواد والمساقات 

 والتربوي.

. ةجراء المزيذد مذن الدراسذات التتبعيذة حذول واقذع بذرامج التذدريب الميذداني لطلبذة اإلرشذادق 2

وربطذذر بمتغيذذرات بحثيذذر أزذذرى يالذذوة األنذذا والمرونذذة والصذذالبة النفسذذية وأسذذاليب التفكيذذر 

ةجراء دراسات ببح  في أثر البيئة المدرسية في واإليجابية والتفاؤل والميول المهنية والاليمق و

ابجاهات إلبة التدريب الميداني لتخصص اإلرشاد النفسي في ضوء بعذض المتغيذرات؛ وذلذك 

 لعد  وجود دراسات بناولك هاا الموضون.

. ةجذذراء محاضذذرات بوجيهيذذة وورش عمذذل بدريبيذذة مصذذغرة للطلبذذة المتذذدربينق قبيذذل بدايذذة 3

ق وزصوصاً إلبة المعدالت الترايمية الدنياق وذلك بهدف بعديل وبغيير فصل التدريب الميداني

 االبجاهات ويسر حاجز التردد والسلبية لديهم.

. ةصذذدار دليذذل ةرشذذادي بعليمذذي يحتذذوي علذذأ المعلومذذات الفذذرورية عذذن التذذدريب الميذذداني 4

رشذاد الفذردي لطلبة اإلرشذادق مثذل أهذداف التذدريب الميذدانيق والخطذط اإلرشذادية الالزمذة لإل
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والجمعذيق وييفيذذة بنفيذا وةعذذداد البذذرامج اإلرشذادية واالزتبذذارات النفسذية والتشذذخيص النفسذذي 

 والنشرات اإلرشادية والسجالت الترايمية 

 قائمة المراجع:

 المراجع العربية:

(. " أثذذر التذذدريب الميذذداني فذذي بحسذذين الكفذذاءة 2013حمذذديق محمذذد نزيذذر وزطاإبذذرق محمذذد مبذذارك .)■ 

مجلاة ابية المدريةق والمهارات اإلرشادية لدى إلبة اإلرشاد النفسي في جذامعتي اليرمذوك واألردنيذة ". الا

 .234 – 217(ق 4) 33ق اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

نماااذج فااي التطبيااق العملااي لإلرشاااد فااي الماادارس (. 2010الخالذذديق عطذذا هللا والصذذيخااق ةبذذراهيم .)■ 

 ق الرياضق السعودية: مكتبة المدينة. 1ق إوالمراكز والجامعات

ق عمذااق 1ق إالتربياة العملياة األساس النظرياة وتطبيقاتهاا(. 2002الخطايبةق ماجد وبني حمدق علي .)■ 

 األردا: دار الشروق.

ار ق الالذاهرةق مصذر: د1ق إعلم النفس االجتمااعي أسساه وتطبيقاتاه(. 1999درويشق زين العابدين .)■ 

 الفكر العربي.

 ق دليل التربية العمليةق عمااق األردا: دار الفكر.اختيار المعلم وإعداد (. 1996راشدق علي .)■ 

(. " العوامذل المؤديذة لالبجاهذات السذلبية نحذو المذواد الدراسذية 2009السعايدةق منعم والزيذودق محمذد .)■ 

 – 159)ملحذق(ق  36ربويذةق الجامعذة األردنيذةق ق العلذو  التمجلاة دراسااتلدى إلبة الجامعذة األردنيذة ". 

172. 

(. " باليذذيم ممارسذذة إلبذذة التذذدريب الميذذداني فذذي اإلرشذذاد 2009السفاسذذفةق محمذذد والمحاميذذدق شذذاير .)■ 

والصحة النفسية بجامعذة مؤبذة لمهذارات اإلرشذاد مذن زذالل بالذديرابهم وبالذديرات المرشذدين المتعذاونين ". 

 . 231 – 210(ق 4) 10ق سيةمجلة العلوم التربوية والنف

مذايو  16. بذاريخ االسذترجان التدريب الفعال للطالب الجاامعي واقعاه وأهميتاه(. 2006شاهينق محمد .)■ 

 Http//WWW.qu.Edu / Student Affairs / Students Trainingق متوفر عبر: 2017

مجلة أبحاث اليرماوك سلسالة (. " دراسة لبناء مالياس االبجاه نحو اإلرشاد ". 1995الصماديق أحمد .)■ 

 .67 - 31(ق 3) 11ق العلوم اإلنسانية واالجتماعية

أثاار التاادريب الميااداني لطلبااة اإلرشاااد علااى اتجاهاااتهم نحااو العماال (. 2007الطراونذذةق نعمذذة محمذذود .)■ 

 ير منشورةق جامعة مؤبةق الكركق األردا.ق رسالة ماجستير ياإلرشادي

(. " مهذارات العمذل اإلرشذادي لذدى 2014إشطوشق رامي والشريفينق أحمذد وبنذي مصذطفأق منذار .)■ 

مجلاة المرشدين المتدربين يما يدريها المرشدوا المتدربوا والمرشذدوا المتعذاونوا بجامعذة اليرمذوك ". 

 .240 – 209(ق 2) 9ق جامعة الخليل للبحوث

علم الانفس االجتمااعي أهاداف، اتجاهاات، (. 2004عبد الفتاحق محمد سمير وعبد الحميدق زينب سيد .)■ 

 ق عمااق األردا: المكتب الجامعي الحدي .1ق إانتماء

(. " االبجذذاه نحذذو بكنولوجيذذا الذذتعلم عذذن بعذذد وعالقتذذر بذذبعض 2015عذذوضق منيذذر وحلذذسق موسذذأ .)■ 

)سلسذلة العلذو   قمجلاة جامعاة األقصاىفذي الجامعذات الفلسذطينية ". المتغيرات لدى إلبذة الدراسذات العليذا 

 .256 – 219ق 2015(ق يناير 1) 19اإلنسانية(ق 

(. " ابجاهذات إلبذة جامعذة السذلطاا قذابوس نحذو علذم الذنفس ". 2012ياظمق علي والمعمريق إولذة .)■ 

 .   35 – 10(ق 2) 15ق يلية التربيةق مجلة جامعة البحرين

(. " ابجاهات األزصائيات االجتماعيات نحو مهنذة الخدمذة االجتماعيذة". 2003رة محمد. )محمودق مشي■ 

 .131 - 95(ق 114ق )مجلة التربية

 ق عمااق األردا: دار الفكر.1ق إعلم النفس االجتماعي(. 2000المعايطةق زليل عبد الرحمن .)■ 

 ق عمااق األردا: دار وائل.1ق إليةأساسيات في التربية العم(. 2001نصر هللاق عمر عبد الرحيم .)■ 

(. االبجاهذات النفسذذية لألزصذذائي النفسذذي نحذو عملذذر. الجمعيذذة المصذذرية 1987ياسذينق حمذذدي محمذذد .)■ 

 للدراسات النفسيةق بحوث المؤبمر الثال  لعلم النفس في مصرق مريز التنمية البشرية للمعلومات. 
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