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ــذه  :ملخـــص ــدفت هـ ــى فحـــص  ا هـ ــة إلـ ــر لدراسـ ــدريب  أثـ ــرة التـ ــداني خبـ ــي الميـ  فـ
 طلبـــــة مــــن  عينــــة  لــــدى  اإلشــــرافي  والرضــــا  المهنــــي  اإلرشــــاد  كفايــــات  تحســــين 
ــة فــــي النفســــية والصــــحة اإلرشــــاد ــة . األردنيــــة الجامعــ ) 72( شــــارك فــــي الدراســ

ــًة؛  ــًا وطالبـ ــادة اإلعـــداد  38( طالبـ ــدريب ) فـــي مـ ــي مـــادة  34الميـــداني، و(  للتـ ) فـ
ــدريب ــداني التـــ ــي الميـــ ــالل  فـــ ــاد خـــ ــل اإلرشـــ ــي الفصـــ ــن األول الدراســـ ــام مـــ  العـــ
ــامعي ــي   . 2018/ 2017 الجـــ ــق مقياســـ ــم تطبيـــ ــة، تـــ ــداف الدراســـ ــق أهـــ  ولتحقيـــ
ــات ــاد كفايــ ــي اإلرشــ ــا المهنــ ــة    والرضــ ــة الدراســ ــراد عينــ ــى أفــ ــرافي علــ ــل اإلشــ  قبــ

وقـــــد أشـــــارت نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى أن الطلبـــــة        .وبعـــــده  التـــــدريب الميـــــداني  
ــدريب    ــاق التــ ــي مســ ــجلين فــ ــكل دال   المســ ــى بشــ ــات أعلــ ــروا درجــ ــداني أظهــ الميــ

ــك        ــن أولئـ ــرافي مـ ــا اإلشـ ــي والرضـ ــاد المهنـ ــات اإلرشـ ــي كفايـ ــى مقياسـ ــائيًا علـ إحصـ

  .المسجلين في مساق اإلعداد للتدريب الميداني

التدريب الميداني، كفايات اإلرشاد المهني، الرضا اإلشرافي،  :الكلمات المفتاحية( 
 ).طلبة اإلرشاد والصحة النفسية

 من مهن المساعدة اإلنسانية التي النفسي اإلرشاد يعد: دمةمق
ويتعرف إلى جوانب شخصيته  ذاته، يفهم أن إلى الفرد مساعدة إلى تهدف

 معرفته ضوء في إمكاناته وينمي ويحدد مشكالته ويحلها، المختلفة،
 أهدافه وتحقيقها، تحديد يستطيع لكي وتدريبه، ومستوى تعليمه ورغبته

  . النفسي والتكيف النفسية لصحةا وصوًال إلى

الخطوات واالجراءات، جوهرها  متسلسلة منظمة عملية واإلرشاد
 تتميز مسترشدين مجموعة أو والمسترشد، المرشد بين اإلرشادية العالقة
 وجود إلى وتحتاج واالهتمام. والثقة والتقدير واالحترام والتقبل بالدفء
كاديمي والتدريب العملي لديه اإلعداد األ اإلرشاد متخصص في شخص
 يكون أن ذلك يجب جانب وإلى. بذلك للقيام تؤهله علمية شهادة ويمتلك

ومدربين في اإلشراف  مؤهلين أشخاص من واإلشراف للتدريب خضع قد
  .(Corey, 2009) عليا شهادات على وحاصلين خبرة المهني أكثر

هني عملية النمو المل اضروري اويعد التدريب في اإلرشاد جزًء
اعنص اللمرشدين واألخصائيين النفسيين، كما يعد أيضر في برامج  اأساسي

؛ حيث يساعدهم على تطبيق المعارف وتدريبهم المرشدين إعداد
والمهارات والكفايات اإلرشادية المختلفة، باإلضافة إلى المساعدة في عملية 

 & Bernard)التغيير والنمو الشخصي للمرشدين المتدربين
Goodyear, 2013(.  

 امدربو اعلمي اتأهيًل االضروري أن يكون المرشد المهني مؤهًل ومن
ا في مهنة اإلرشاد اتدريبالتأهيل العلمي والتدريب العملي د ، حيث يععملي
يفترض أن تتم عملية وإلرشاد المهني. ا عملية تمهينمن  امهم اجزًء

  عن طريق  ،النفسيطلبة اإلرشاد لدى  كفايات اإلرشاد المهني  امتالك
________________________  

  .األردن الجامعة األردنية، ،مشرف تدريب ميداني *
  ، األردن.الجامعة األردنيةقسم اإلرشاد والتربية الخاصة، كلية العلوم التربوية،  **
  ربد، األردن.إحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

  
 

The Effect of Practicum on Improving Career Counseling 
Competencies and Supervision Satisfaction Among Mental 
Health and Counseling Students at the University of 
Jordan 
 
Mohammad Alkhawaldeh, Field Training Supervisor, Uni-
versity of   Jordan. 
Abdallah Almahireh, Department of Psychology, University 
of  Jordan. 

Abstract: The purpose of this study was to examine the effect 
of practicum on improving career counseling competencies 
and supervision satisfaction among mental health and 
counseling students at the University of Jordan. 72 students 
participated in this study (38 students) enrolled in a pre-
practicum and (34 students) in practicum courses in the first 
semester of 2017/2018. To achieve the objectives of the study, 
a Scale of Career Counseling Competencies (SCCC) and a 
Scale of Supervision Satisfaction (SSS) were administered to 
both groups in the pre- and post- tests. Results showed that 
students enrolled in the practicum course scored significantly 
higher on the (SCCC) and (SSS) than the students who 
enrolled in the pre-practicum course.  

(Keywords: Counseling Practicum, Career Counseling 
Competencies, Supervision Satisfaction, Mental Health and 
Counseling). 

  
  

بطرح برامج أكاديمية  ، وذلكالمناسب من الجامعاتاإلعداد االكاديمي 
 مناسبة لإلرشاد في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وعن طريق

  .(Bradley & Ladany, 2010)لهم  التدريب المستمر
تعتمد فاعلية العملية اإلرشادية على كفايـات المرشـد المهنـي    و
العملـــي عـــن طريــق اإلعـــداد األكــاديمي والتـــدريب    تـــزود بهــا التــي ي 

؛ حيـث  اياسسأ راالميداني. ويؤدي التدريب الميداني في اإلرشاد دو
المعـارف  المـتالك وتطبيـق    ،نفسـي يتيح الفرصة أمـام طلبـة اإلرشـاد ال   

التـي درسـها فـي المسـاقات الدراسـية       تنوعـة والمهارات اإلرشـادية الم 
ــة  ــدريب الميــداني     خــالل دراســته الجامعيــة.  المختلف ــا يســاعد الت كم

اختبــار المفـــاهيم النظريــة والفرضـــيات حــول عملهـــم     المتــدربين فـــي 
ترحـة.  اإلرشـادي؛ ممـا يسـهل علـيهم تعـديل خططهـم اإلرشـادية المق       

أهميـــة التــدريب الميـــداني فـــي مســاعدة طلبـــة اإلرشـــاد     تتمثـــلكمــا  
ومجاالتها المتنوعـة؛   متكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنته فيالنفسي 

 معتقداتهم وقناعاتهم حول فعـاليتهم الذاتيـة والمهنيـة   مما يحسن من 
(Boylan & Scott, 2009).  

  

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

342 
 

ومقصــود  إن التـدريب الميــداني فــي اإلرشــاد نشـاط مخطــط لــه   
ــة مـــن خـــالل    ــوفير فـــرص و لتحقيـــق أهـــداف معينـ ــة  تـ ــرات تعليميـ خبـ

 . كمــا يعــدلطلبــة اإلرشــاد النفســي والتربــوي  مصــممة بشــكل مســبق 
ــداد        ــرامج إعـ ــي بـ ــة فـ ــر الزاويـ ــاد حجـ ــي اإلرشـ ــداني فـ ــدريب الميـ التـ

طلبـة   إعـداد مـن أهـم المكونـات والخبـرات فـي      عد المرشدين؛ حيث ي
تحـت   متنوعـة اإلرشـاد ال  وكفايـات  اراتاإلرشاد النفسي، وإكسابهم مه

ممـن لـديهم    المتخصصينإشراف مدربي ومشرفي التدريب الميداني 
ــي اإلشــراف وإعــداد وتــدريب المرشــدين.       ــة الالزمــة ف ــرة المهني الخب

ــوين   و ــة اإلرشـــادية، وتكـ ــة إلـــى تعلـــم المعرفـ تهـــدف البـــرامج التدريبيـ
لفعاليـة  حسـين ا ، وتاإلشـرافي  اتجاهات إيجابية، وزيـادة الثقـة والرضـا   

ــة الذاتيـــــة، و ــة التـــــدرب علـــــى ممارســـ المهـــــارات والكفايـــــات المهنيـــ
ومنهـــا  للمرشــدين العــاملين فــي مجـــاالت الصــحة النفســية المتنوعــة      

مسترشـديهم  إلى نتائج إيجابية تـنعكس علـى   وصوًال ، اإلرشاد المهني
(Wan Jaafar, Mohamed, Bakar & Tarmizi, 2011).  

ــات اإل  ــد الكفاي فــي تطــوير نوعيــة    اأساســي امحــور رشــادية وتع
للمسترشــدين ، كمـــا   مــن المرشــدين  الخــدمات اإلرشــادية المقدمــة    

المرشــد مـن إمكانيـات وقــدرات    يمتلكـه رشــادية مـا  تمثـل الكفايـات اإل  
ــة   ــام بمهامــه وأدواره المختلف ــم Atici,2014( ومهــارات للقي ). وإذا ل

ــات ف   ــا   إيمتلــك المرشــد هــذه الكفاي ــى القي ــر قــادر عل ــه غي م بمــا هــو  ن
مطلـوب منــه، ويميـل إلــى تجنـب هــذه المهـام واألدوار والتقليــل منهــا       
ــات      ــور التخصصـــ ــع تطـــ ــة مـــ ــارات المهنيـــ ــات والمهـــ وتتـــــدرج الكفايـــ

حسـب   ،والمجاالت الدقيقة في اإلرشاد النفسي من العام إلـى الخـاص  
ما تمليه تطور التخصصـات والمجـاالت الفرعيـة الدقيقـة فـي اإلرشـاد       

  (Austin, 2008).النفسي 

اإلرشـــاد  الرئيســـة فــي  مجــاالت الأحــد   إلرشــاد المهنـــي ا ويعــد 
النفسي، وركيـزة أساسـية فـي نمـو الفـرد وصـحته النفسـية وتكيفـه مـع          

فــي تطــور ميــدان  أســهمتهنــاك عوامــل عديــدة و المســتقبلية. مهنتــه
فـي  تأثيراتهـا  السـريعة   التكنولوجيـة  اإلرشاد المهني، إذ كان للتغيـرات 

، إضـافة إلـى   أخـرى اختفـاء  وظهـور مهـن   ث أدت إلـى  حيـ  ،عالم المهـن 
ــيط    ــور عجـــز فـــي التخطـ تشـــابك العديـــد مـــن متطلبـــات المهـــن، وظهـ

السـليم لـدى كثيـر مـن األفـراد الـذين        ، واتخـاذ القـرار المهنـي   المهني
ممــا أدى إلــى زيـادة نســب البطالــة فــي مهــن دون   ، يبحثـون عــن عمــل 

ــي، وإيجــاد  لخــدمات اإلرشــاد ال  ةوأصــبحت الحاجــة ماســ  .ُأخــرى مهن
 إلرشـاد مساعدٍة مهنيٍة متخصصة مـن قبـل متخصـص مؤهـل ومـدرب      

الفرد ضـمن حـدود ميولـِه وإمكاناتـِه وقدراتـِه الشخصـية، ومسـاعدته        
ــوالً     ــي وصـ ــراره المهنـ ــاذ قـ ــى اتخـ ــود،     علـ ــي (حمـ ــف المهنـ ــى التكيـ إلـ

2014.(  

ــاتأن ال ــد مــــن خــــالل    كفايــ ــا المرشــ ــاليب التــــي يمتلكهــ واألســ
مساعدة الطلبة على حل عملية في ا ساعده كثيرالدراسة والتدريب ت

، وتفسير ما يمرون المستقبلية المهنية، والتنبؤ بأوضاعهم تهممشكال
ــرز دور المرشــد المؤهــل القــادر علــى   مختلفــة بــه مــن مشــكالت  . ويب

وأساليب اإلرشـاد المهنـي لمسـاعدة المسترشـد علـى       كفاياتتوظيف 
المتعلقـة بسـوق العمـل     تالعبور للمستقبل من خالل جمعه للمعلومـا 

 وتنظيمها وتدقيقها، ثم وضع خطة متكاملـة لإلرشـاد  وميوله وقدراته 
ــه   المهنـــي،  ــن التعـــرف علـــى قدراتـ ــن المسترشـــد مـ ــه ،تمكـ  ،وإمكاناتـ

ــليم     ــي الســ ــرار المهنــ ــاذ القــ ــي واتخــ ــج المهنــ ــوًال للنضــ  2006( وصــ
(Bureau of Labor Statistic,.  

مريكيــــة للمرشــــد علــــى مــــا ســــبق، ركــــزت الجمعيــــة األ  وبنــــاًء
علـى    American School) (Counselor Association المدرسـي 

 ،ضــرورة امــتالك المرشــد للكفايــات والمهــارات اإلرشــادية المتنوعــة      
ــاص    ــكل خـ ــي بشـ ــاد المهنـ ــة  ،واإلرشـ ــة بمعرفـ ــل  والمتمثلـ ــالم العمـ  عـ
واإلرشـــــاد المهنـــــي نمـــــو نظريــــات ال ومتطلباتــــه، والفهـــــم الـــــدقيق ل 

ــة  ،المهــــارات الحياتيــــةباإلضــــافة إلــــى  المختلفــــة، وتطبيقاتهــــا وكيفيــ
  تطبيقها عبر مختلف وسائل التكنولوجيا في التخطيط المهني. 

ــا ي علــى تعزيــز الــوعي     تمثــل دور المرشــد المهنــي بالعمــل    كم
ــة ــذاتي للطلبـ ــاعدتهم  ،الـ ــدراتهم  فـــيومسـ ــم قـ ــةفهـ ــولهم المهنيـ ، وميـ

ديم مصــادر المهنـي ألبنـائهم، وتقـ    نمووإشـراك اآلبـاء فيمـا يتعلـق بـال     
خاصة بالنمو المهني للمعلمين من أجل دمج نشاطات تطـوير المهنـة   

ــة     ــة الطلب ــاج، وتوعي ــة   فــيفــي المنه ــل  ،اســتخدام المصــادر المهني مث
وأنظمـة الوظيفـة    ،المعلومات المتعلقة بعالم العمـل، ووسـائل اإلعـالم   

وإدارة  ،نترنـــــتلكترونيـــــة، واســـــتخدام اإلواألنظمـــــة اإل ،المحوســـــبة
ــيم،دوات التقوتفســير أ ــات      ي ــات، وبطاري ــات االهتمام ــل ســجل بيان مث

بيانــــات الشخصـــية، وأدوات التقيـــيم الــــذاتي   ال، وســـجل  االختبـــارات 
بشـكل سـليم   اتخـاذ قـراراتهم التربويـة والمهنيـة      فـي لمساعدة الطلبة 

  .(ASCA, 2005)وناضج 

مـن   المهنـي فـي اإلرشـاد    يعد الرضا عن التدريب أو اإلشرافو
 الرضــا . ويعــرفة بالنســبة لطلبــة التــدريب الميــداني  األمــور األساســي

بأنه شعور وقناعـة الطالـب المتـدرب حـول جـودة الخـدمات       اإلشرافي 
ــة المقدمــة لــه.    يشــير الرضــا عــن االشــراف   كمــا اإلشــرافية والتدريبي
وتقييمه لبرامج  ،وكيفية تفسيره ،الميداني إلى طريقة إدراك المتدرب

 اأو تقييمــ ا،ا عامـ مــمـا تقيي إالتقيــيم ويكــون هـذا  . التـدريب الميـداني  
امحــدد )Darling, 2006تشــير نتــائج الدراســات إلــى وجــود     ). و
 ،يجابيـة بـين رضـا وشـعور الطالـب المتـدرب بفعاليـة اإلشـراف        إعالقة 

وإكتسابه المهارات والكفايـات والمعـارف الالزمـة     ،والتدريب الميداني
 ،رضا عـن خبـرة تدريبـه   فإذا شعر الطالب المتدرب بال كمرشد؛ لعمله

ــى حالــة مــن التوافــق        ،وعــن مدربيــه ومشــرفيه   ــإن ذلــك ســيؤدي إل ف
 الذاتيــة أدائــه وكفاءتــه فــيومهنتــه، ممــا يــؤثر   المتــدربالمهنــي بــين 

  ).Jennifer, 2014المهنية (

والتــدريب أهميــة التوجيــه والتعلــيم  بعــض الدراســات  وأكــدت 
ن المتدربين من مشرفي واالهتمام بالكفاءة الذاتية للمرشديالميداني 

فعـالين قـادرين علـى تقـديم      مرشـدين وإعـداد  اإلرشاد لضـمان إنتـاج   
 Foster & Herman, 2005) Wan Jaafar, et الخدمة اإلرشادية 

al., 2011; .( الدراسـات فاعليـة البـرامج اإلشــرافية     بعـض تناولـت  و
ــة ــة والتدريبيــ ــدين     المختلفــ ــات المرشــ ــارات وكفايــ ــين مهــ ــي تحســ  فــ

الشريفين،  ؛2014 ،الصمادي والشاوي؛ 2013 ،خطاطبةحمدي و(
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ــو يوســـــف؛ 2016؛ النمـــــراوي، 2015  ,Kozina;؛ 2008 ،أبـــ
Grabovari, Stefano & Drapeau, 2010  Aladag, 2013( .

أظهروا مسـتوى   طلبة المتدربينان ال في حين كشفت دراسات أخرى
، والتعـــاون بـــين المتـــدرب والمشـــرف    مـــن الرضـــا اإلشـــرافي     يـــا عال

ــدالً  ــائج      ومســتوى معت ــا أشــارت النت ــة. كم ــاءة الذاتي ــي الكف ــى أف ن إل
أظهـروا مسـتوى أعلـى مـن      اإلقامـة فـي مرحلـة   هـم  المشـاركين الـذين   

 ,Jenniferالرضا اإلشـرافي مقارنـة مـع الطلبـة فـي مرحلـة التطبيـق (       
ــي    . )2014 ــداني فـ ــدريب الميـ ــة التـ ــة أخـــرى فعاليـ ــا أكـــدت دراسـ كمـ

ــدربين       ــدى المتــ ــادية لــ ــارات اإلرشــ ــق المهــ ــتوى تطبيــ ــين مســ تحســ
(Aldag, Yaka & Kosh, 2014)ن أ دراسة أخرىأظهرت نتائج . و

متنبــــئ ذو أهميــــة كبيـــرة فــــي الرضــــا   والتـــدريب  ســـاليب اإلشــــراف أ
ــة المدركـــة (    ــرافي والكفـــاءة الذاتيـ -Fernando & Hulseاإلشـ

Killacky, 2005(.   

ــابقة أن طلبـــة اإلرشـــاد       و ــة الدراســـات السـ ــح مـــن مراجعـ يتضـ
النفسي يفتقرون للكفايات والمهارات اإلرشادية األساسية والمتقدمة. 

ــن اســتعراض الدراســات الســابقة       & Fernando)كمــا يالحــظ م
Hulse-Killacky, 2005; Wan Jaafar et al., 2011; Karni et 

al., 2013; Aldag et al., 2014; Jennifer, 2014   ان شـعور (
ــاع   فــي التــدريب  مهــم متغيــر  همورضــا تهمطلبــة اإلرشــاد النفســي وقن

اإلرشــادية. كمــا يالحــظ  موكفايــاته مؤثر فــي أدائهــتــحيــث  ،الميــداني
الشـريفين،  ؛ (Kozina, et al., 2010 مـن الدراسـات السـابقة   أيضـًا  
) 2013حمـــدي وخطاطبـــة،  ؛2014؛ الصـــمادي والشـــاوي، 2015

ــة المهـــارات        ــدريب وتنميـ ــيم وتـ ــاحثين علـــى تعلـ ــام البـ ــار اهتمـ اقتصـ
بعـض  والكفايات اإلرشادية بشـكل عـام لـدى المرشـدين. كمـا توصـي       

تـوفير  ب) Aladag, 2013 ؛2008 الدراسات السـابقة (ابـو يوسـف،    
ــة اإلرشــاد        ــارات طلب ــات ومه ــة وإشــرافية لتحســين كفاي ــرامج تدريبي ب

  . تخصصةالم النفسي

تحسـين كفايـات    نحـو توجه االهتمـام  ل لذا تأتي الدراسة الحالية
ــاد  ــنى    متـــدربي اإلرشـ ــي ليتسـ ــاد المهنـ ــال اإلرشـ ــمفـــي مجـ ــديم  لهـ تقـ

متخصصـة فـي اإلرشـاد المهنـي. ومـن هنـا يظهـر تفـرد         مهنية خدمات 
فعاليـة التـدريب الميـداني فـي     الدراسـة الحاليـة وأهميتهـا فـي تناولهـا ل     

رشاد المهني والرضا اإلشرافي لدى عينة من طلبة تحسين كفايات اإل
  . اإلرشاد والصحة النفسية في الجامعة األردنية

  فرضياتهامشكلة الدراسة و

تبــرز مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي ضــوء مــا أشــارت إليــه نتــائج   
 Wan Jaafar, et al., 2011; karni, et) السابقة معظم الدراسات

al., 2013; Aldag, et al., 2014; Jennifer, 2014; Kozina, et 
al., 2010 () ،ــريفين ــاوي، 2015الشــ ؛ 2014؛ الصــــمادي والشــ

ــار مـــــن  )2008؛ ابـــــو يوســـــف،  2013حمـــــدي وخطاطبـــــة،  افتقـــ
ــال  المرشــــدين للكفايــــات اإلرشــــادية األساســــية والمتقدمــــة  فــــي مجــ

. كمـا تنبـع مشـكلة الدراسـة مـن اعتقـاد       اإلرشاد عامة والمهني خاصة
لطلبة اإلرشـاد   تدريب ميدانيتهما كمدرسي ومشرفي الباحثين وخبر

بــأنهم بحاجــة إلــى تحســين كفايــاتهم ومهــاراتهم المتخصصــة   ،النفسـي 

لديهم  اإلشرافي باإلضافة إلى تنمية الرضا ،في مجال اإلرشاد المهني
أدائهـم   فـي ممـا يـؤثر    ،عن خبرة التدريب واإلشراف التي يمـرون بهـا  

الحاجــة إلـى تمكــين   تطلـب فـإن األمــر ي . ومـن هنــا،  المهنيــةوكفايـاتهم  
. لـذا، جـاءت فكـرة    وكفاياتـه  طلبة اإلرشاد في مجـال اإلرشـاد المهنـي   

ــتلخص فــــي    ــي تــ ــة والتــ ــة الحاليــ ــة  الدراســ ــيتي الدراســ ــص فرضــ فحــ
  :  التاليتين

 الداللة مستوى عند إحصائيًا دالة فروق توجد ال -
)0.05=α (التدريب  أداء متوسطي بين) طلبة المجموعتين

 كفايات مقياس اني واإلعداد للتدريب الميداني) علىالميد
  الميداني. للتدريب تعزى إلى المهني اإلرشاد

 الداللة مستوى عند إحصائيًا دالة فروق توجد ال -
)0.05=α (التدريب  أداء متوسطي بين) طلبة المجموعتين

 الرضا مقياس الميداني واإلعداد للتدريب الميداني) على
 الميداني. تدريبإلى ل تعزى اإلشرافي

  أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله 
ن كفايات اإلرشاد المهني يالتدريب الميداني في تحس وهو أثر

تتمثل في  الحالية ن أهمية الدراسةإوتحديدًا ف .والرضا اإلشرافي
ما  إضافة علمية لموضوع التدريب الميداني في اإلرشاد كونها تعد

تسهم الدراسة مع كما  يمكن من فهم دور وأهمية التدريب الميداني.
الدراسات السابقة في تسليط الضوء على واقع ودور برامج التدريب 

وتقدم الدراسة عداد المرشدين في جامعاتنا العربية. إالميداني و
الحالية دليًال علميًا يؤكد فعالية برامج التدريب الميداني كأحد 

  امج إعداد المرشدين.مكونات بر
تطوير برنامج أما األهمية العملية للدراسة الحالية فتتجلى في 

التدريب الميداني في اإلرشاد وكيفية توظيفه في تحسين مهارات 
، من خالل وكفايات طلبة اإلرشاد النفسي في مجال اإلرشاد المهني

 نسيمقيا كما توفر .التغذية الراجعة التي ستوفرها الدراسة الحالية
حدهما لكفايات اإلرشاد المهني واآلخر لرضا اإلشرافي بحيث يمكن أ

المجال وقد تفتح الدراسة الحالية  .الحقةا في دراسات ماستخدامه
للباحثين اآلخرين إلجراء دراسات أخرى موجهه لطلبة التدريب 

 .في ضوء متغيرات أخرى الميداني في اإلرشاد

   الدراسة ومحدداتها حدود

 الدراسة، عليها أجريت التي بالعينة الدراسة هذه نتائج تحدد
 اإلرشاد في البكالوريوس طلبة هم الدراسة هذه أفراد إن حيث

 األول الفصل األردنية المسجلين في الجامعة النفسية، في والصحة
   .2017/2018 الدراسي العام من

ولم يتم إجراء قياس متابعة للتأكد من استمرارية فعالية 
يداني في تحسين كفايات اإلرشاد المهني والرضا التدريب الم

 اإلشرافي.
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  التعريفات اإلجرائية

 :حجر الزاوية في برامج إعداد يعرف بأنه  التدريب الميداني
التطبيق العملي الميداني للمعارف والمفاهيم  المرشدين، وهو 

النظرية واألساليب والكفايات  اإلرشادية التي درسها الطالب 
الدراسية المختلفة والمتضمنة في خطة البرنامج في المساقات 

تحت إشراف األكاديمي بكالوريوس اإلرشاد والصحة النفسية، 
ين ممن لديهم الخبرة المهنية صمدربين ومشرفين متخص

، ويتم هذا الالزمة في اإلشراف وإعداد وتدريب المرشدين
  .التطبيق العملي الميداني في آخر فصل دراسي

 هي مجموعة من المعارف والمهارات  لمهني:كفايات اإلرشاد ا
التي يكتسبها أو يمتلكها المرشد المهني من خالل البرامج 

في المعرفة بعالم العمل وفهم نظريات  ةاالكاديمية، والمتمثل
النمو واإلرشاد المهني وتطبيقاتها اإلرشادية المتختلفة 
لمساعدة الطلبة على فهم قدراتهم واهتماماتهم، واستخدام 

لمصادر التربوية والمهنية لزيادة وعيهم المهني واتخاذ ا
قراراتهم المهنية، والتي بدورها  تظهر في قدرة المرشد 
المهني على األداء بشكل يمكنه من إحداث تغير إيجابي 
ينعكس وظيفيا على أدائه المهني وعمله الميداني. ويعرف 

فايات جرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس كإ
 . الحالية اإلرشاد المهني المعد ألغراض الدراسة

 :نه فهم طلبة اإلرشاد النفسي أبف ويعر الرضا اإلشرافي
فعالهم وتفاعالتهم أثناء األشراف والتدريب وتفسيرهم لألداء أل

المدرك والخصائص الشخصية لمشرفيهم ومدربيهم، ومستوى 
 راف السهولة في التعبير عن افكارهم خالل فترة اإلش

جرائيا بالدرجة التي يحصل عليها إوالتدريب الميداني ويعرف 
 الطالب على مقياس الرضا اإلشرافي المعد ألغراض الدراسة

 . الحالية

  الطريقة 

  أفراد الدراسة

 طلبــــة وطالبــــة مــــن طالبــــا) 72( مــــن الدراســــة عينــــة تكونــــت
ــي البكــالوريوس ــادتي فــي المســجلين النفســية، والصــحة اإلرشــاد ف  م

ــدريب عــداداال ــي للطلبــة       للت ــا إشــراف وتــدريب جزئ الميــداني (وفيه
أثناء المساق وتمهيد للتدريب الميداني في الفصل الذي يليـه وذلـك   

ــن مـــدرس المســـاق)،    والتـــدريب  طالبـــًا وطالبـــة،  ) 38( وعـــددهم  مـ
اإلرشـاد (وهنـا يتـدرب الطلبـة فصـًال دراسـيا كـامال فـي          فـي  الميداني

ــز النفســـية ا ــرفي  المـــدارس والمراكـ ــراف كلـــي مـــن مشـ ــة بإشـ لمتعاونـ
طالبـا  ) 34( اإلرشـاد والمرشـد المقـيم فـي مكـان التـدريب) وعـددهم       

يدرسون في قسم اإلرشاد والتربيـة الخاصـة فـي كليـة العلـوم       وطالبة،
 مـن  األول الدراسـي  والمسجلين للفصـل  األردنية الجامعة التربوية في

  . 2018/ 2017 الجامعي العام

  

  الدراسة اتا أد

  حقيق أهداف الدراسة، تم استخدام أداتين هما: لت

 مقياس كفايات اإلرشاد المهني 
ــاد المهنـــي وفـــق    ــوير مقيـــاس كفايـــات اإلرشـ قـــام الباحثـــان بتطـ

  :ةالخطوات اآلتي

  مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة واألدوات
لدى  والمقاييس المستخدمة فيها حول كفايات اإلرشاد المهني

 2009؛ المجالي والمجالي، 2014(حمود، مثل  المرشدين
(Zunker, 2011; Capuzzi & Stauffer, 2011; Gysbres, 
Heppner & Johnston, 2009; Bolles & Figler, 

2007). 

       ،اســتخراج   وصــياغة فقــرات مقيــاس كفايــات اإلرشــاد المهنــي
ــه،   ــدق والثبـــات لـ ــون المقيـــاس بصـــورته     دالالت الصـ وقـــد تكـ

 ة. ) فقر26النهائية من (
  صدق المقياس

  هما: باستخدام مؤشرينتحقق الباحثان من صدق المقياس 

 صدق المحتوى  

بعرضه على تسعة محكمين من ذوي االختصاص   هتم التأكد من
ــة، لتحديــد مــدى       ــاء فــي اإلرشــاد النفســي فــي الجامعــات األردني انتم

، إضافًة إلى تحديد مـدى مالءمـة الصـياغة اللغويـة،     الفقرات للمقياس
وإضـافة   ،مالحظاتهم  في تطوير المقيـاس مـن حـذف وتعـديل    وأخذ 

لقياس كفايات اإلرشاد المهني. وقـد اعتمـد معيـار     جديدة فقراتأي 
، وفـي  كحد أدنى لقبول الفقـرة %) كنسبة اتفاق بين المحكمين  80(

) فقرات، كمـا جـرى تعـديل الصـياغة     4ضوء هذا المعيار تم حذف (
  اللغوية لبعضها اآلخر.

 ءصدق البنا 

للتأكــد مــن صــدق بنــاء المقيــاس، اســتخرجت معــامالت ارتبــاط   
 من طلبة )25(كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس في عينة تكونت من 

عينتهـا   خـارج داخـل مجتمـع الدراسـة و   نفسـية مـن   الصحة الرشاد واإل
ــة الفصــل الدراســي الســابق المســجلين فــي مســاق التــدريب       مــن طلب

ت االرتباط بين كل فقرة والدرجة تراوحت قيم معامال د. وقالميداني
ــاط وهــ). 0.69 - 0.37الكليــة للمقيــاس بــين (  ــ ي معــامالت ارتب  ةدال

هـذا   صـدق بنـاء   يؤكـد مما ومقبولة ألغراض البحث العلمي  إحصائيًا
   . المقياس

  ثبات المقياس

ــق الباحثــان مــن ثبــات المقيــاس بطــريقتين، همــا: طريقــة         تحق
ا ) طالبـ 25المقيـاس علـى (  تطبيق تم إعادة التطبيق، حيث  الباحثان 

ــن تخصــص   ــًة م ــن  الصــحة الرشــاد واإل وطالب داخــل مجتمــع  نفســية م
عينتها من طلبة الفصل الدراسي السـابق المسـجلين    خارجالدراسة و
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أسـابيع أعيـد تطبيـق     ة، وبعد مـرور ثالثـ  في مساق التدريب الميداني
ــاس مــرة أخــرى علــى ذات المجموعــة، وقــد بلــغ معامــل ثبــات          المقي

طريقـة  كما تم التحقـق مـن ثبـات المقيـاس ب    ). 0.89المقياس الكلي (
ــغ     االتســاق الــداخلي وذلــك باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا؛ حيــث بل

  ).0.85معامل الثبات للدرجة الكلية (

  تصحيح المقياس

(أوافـــــق  تــــم اســــتخدام تـــــدريج ليكــــرت الخماســـــي التــــدريج    
، ال  درجــات  3=، محايــد درجــات  4= ، أوافــق درجــات  5=بشــدة
ــة 2= أوافــــق ــدة درجــ ــق بشــ ــدة ، ال أوافــ ــة واحــ ــث = درجــ ) ؛ حيــ
-26يحصــل عليهــا الطالــب بــين (يمكــن أن الــدرجات التــي  تتتراوحــ

  ) درجة.  130

 مقياس الرضا اإلشرافي 
قـام الباحثــان بتطــوير مقيــاس الرضــا اإلشــرافي وفــق الخطــوات   

  :ةاآلتي

   ــابقة واألدوات مراجعــــــــة األدب النظــــــــري والدراســــــــات الســــــ
اييس المستخدمة فيها حول الرضـا اإلشـرافي للمرشـدين    والمق
 & Bernard & Goodyear, 2013; Fernando)مثــل 

Hulse-Killacky, 2005; ladany, Hill, Corbett & Nutt, 
1996; Holloway & Wampold, 1983) . 

    اســتخراج دالالت صــياغة فقــرات مقيــاس الرضــا اإلشــرافي، ثــم
لمقيـاس بصـورته النهائيـة مـن     وقـد تكـون ا   الصدق والثبـات لـه،  

  ) فقرة. 15(

  صدق المقياس  

  هما: باستخدام مؤشرينتحقق الباحثان من صدق المقياس 

 صدق المحتوى  

محكمين من ذوي  عشرةبعرضه على  هتم التأكد من
في الجامعات  وعلم النفس في اإلرشاد النفسي والخبرة االختصاص

، إضافًة إلى تحديد سانتماء الفقرات للمقيااألردنية، لتحديد مدى 
مدى مالءمة الصياغة اللغوية، وأخذ مالحظاتهم  في تطوير 

قياس مل جديدة فقراتأي وإضافة  ،المقياس من حذف وتعديل
%) كنسبة اتفاق بين  80. وقد اعتمد معيار (الرضا اإلشرافي

، وفي ضوء هذا المعيار لم تضاف كحد أدنى لقبول الفقرةالمحكمين 
بينما جرى تعديل الصياغة اللغوية لبعض  أو تحذف أي فقرة،

   الفقرات.

 صدق البناء  

للتأكد من صدق بناء المقياس، استخرجت معامالت ارتباط 
ا طالب )25(كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس في عينة تكونت من 

داخل مجتمع نفسية من الصحة الرشاد واإل وطالبًة في تخصص
عينتها من طلبة الفصل الدراسي السابق المسجلين  خارجالدراسة و

تراوحت قيم معامالت االرتباط  د. وقفي مساق التدريب الميداني

ي وه). 0.58 -  0.31بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس بين (
   . المقياسصدق بناء  يؤكدإحصائيًا، مما  ةدال معامالت ارتباط

  ثبات المقياس  

ــق الباحثــان مــن ثبــات    طريقــة   المقيــاس بطــريقتين، همــا:    تحق
ا ) طالبـ 25بتطبيق المقياس علـى (  انإعادة التطبيق، حيث قام الباحث

ــي تخصــص   ــًة ف ــن  الصــحة  الرشــاد واإل وطالب داخــل مجتمــع  نفســية م
عينتها من طلبة الفصل الدراسي السـابق المسـجلين    خارجالدراسة و

يـد تطبيـق   ، وبعد مـرور ثالثـة أسـابيع أع   في مساق التدريب الميداني
ــاس مــرة أخــرى علــى ذات المجموعــة، وقــد بلــغ معامــل ثبــات          المقي

طريقة كما تم التحقق من دالالت المقياس ب ).0.83المقياس الكلي (
ــغ     االتســاق الــداخلي وذلــك باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا؛ حيــث بل

  ). 0.85معامل الثبات للدرجة الكلية (

  تصحيح المقياس

(أوافـــــق  الخماســـــي التــــدريج تــــم اســــتخدام تـــــدريج ليكــــرت    
، ال  درجــات  3=، محايــد درجــات  4= ، أوافــق درجــات  5=بشــدة
ــة 2= أوافــــق ــدة درجــ ــق بشــ ــدة ، ال أوافــ ــة واحــ ــث = درجــ ) ؛ حيــ
-15يحصــل عليهــا الطالــب بــين (يمكــن أن الــدرجات التــي  تتتراوحــ

   ) درجة.75

  إجراءات الدراسة

الدراســة علــى أفــراد الدراســة لقيــاس كفايــات   يتطبيــق أداتــتـم  
وبعد االنتهاء ، اإلرشاد المهني، والرضا اإلشرافي لديهم كقياس قبلي

في اإلرشاد، والتي يتدرب فيها الطلبة في  دة التدريب الميدانيامن م
المــدارس كمرشــد متــدرب فصــل دراســي كامــل ولمــدة أربعــة أشــهر      
ــادية     ــاليب اإلرشـ ــارات واألسـ ــاب وتطبيـــق المهـ ــومي الكتسـ ــكل يـ وبشـ

ــة، الدراســة علــى أفــراد    ين بإعــادة تطبيــق اداتــ  قــام الباحثــا   المختلف
ــديهم       ــي، والرضــا اإلشــرافي ل ــات اإلرشــاد المهن الدراســة لقيــاس كفاي

 .كقياس بعدي
  متغيرات الدراسة

 ــه  المتغيــــر المســــتقل : (التــــدريب الميــــداني فــــي اإلرشــــاد) ولــ
 مستويان:

 التدريب الميداني  - أ

  اإلعداد للتدريب الميداني   - ب

 الرضــــــا و اإلرشــــــاد المهنــــــي كفايــــــاتان: (التابعــــــ انالمتغيــــــر
 اإلشرافي).

  النتائج ومناقشتها

فرضية األولى والتي تنص الالنتائج التي تتعلق بأوًال: 

 " ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة على:
)0.05=α(  بين متوسطي أداء الطلبة على مقياس كفايات اإلرشاد

عداد للتدريب (التدريب الميداني واإل المهني بين المجموعتين
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حسبت  ،ولفحص الفرضية" تعزى للتدريب الميداني؟ الميداني)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياس القبلي والقياس 

البعدي الستجابات الطلبة على مقياس كفايات اإلرشاد المهني، كما 
  ):1في الجدول (

  كفايات اإلرشاد المهنيعلى مقياس  الطلبةية الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار :)1( دولج

  

  المجموعة

 البعدي القبلي

 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط

  0.46 3.93  0.33 2.71  التدريب الميداني

  0.38  2.51  0.21  2.44  اإلعداد للتدريب الميداني
القياس ) وجود فروق ظاهرية بين 1( يتضح من الجدول

القبلي والقياس البعدي، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية 
ذات داللة إحصائية أجري تحليل التباين المشترك، وفيما يلي عرض 

  لهذه النتائج:

  نتائج تحليل التباين المشترك لداللة الفروق في كفايات اإلرشاد المهني بين المجموعتين :)2(جدول 

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية اتمجموع المربع المصدر
  0.012 2.106 1.041 1 1.041 القبلي

 0.000 10.561  3.980 1  3.980 المجموعة
   0.014 67  2.160 الخطأ

    71  9.623 الكلي
) وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2( يتضح من الجدول

، رشاد المهنيكفايات اإلفي الدرجات على مقياس  المجموعتين
، حيث بلغ مجموعة التدريب الميدانيوكانت هذه الفروق لصالح 

)، 3.95( التدريب الميدانيالمتوسط الحسابي المعدل لمجموعة 
اإلعداد للتدريب  بينما بلغ المتوسط الحسابي المعدل لمجموعة

  ):3( ) كما يتضح في الجدول2.49( الميداني

  كفايات اإلرشاد المهنيعلى مقياس الطلبة دية المعدلة واألخطاء المعيارية الستجابات المتوسطات الحسابية البع ):3( جدول

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي البعدي المعدل  المجموعة

 0.02 3.95 التدريب الميداني

 0.02  2.49 اإلعداد للتدريب الميداني

) وجود فروق ذات داللة إحصائية على 2يتضح من الجدول (
تعزى إلى التدريب الميداني، حيث كفايات اإلرشاد المهني  مقياس

أعلى عند طلبة مادة  المعدل أشارت النتائج أن المتوسط الحسابي
للتدريب  اإلعدادطلبة مادة متوسط التدريب الميداني مقارنة ب

 قد الميداني التدريب خبرة أن على مؤشرًا يعطي ، مماالميداني
 طلبة لدى المهني اإلرشاد كفايات مستوى تحسين في أسهمت
 Aladag, 2013; Wan)ويوصي معظم الباحثين  .النفسي اإلرشاد

Jaafar, et al., 2011; Foster & Herman, 2005)  ،ابو يوسف)
كمتطلب ضروري  شراف الميدانيأهمية التدريب واإل، ب)2008

في برامج إعداد المرشدين في الجامعات، وكذلك  مهمةومرحلة 
ورة العمل على تعليم وتدريب وتحسين مستوى أشاروا إلى ضر

  كفايات اإلرشاد النفسي ومنها كفايات ومهارات اإلرشاد المهني.

نتائج بشكل عام مع ما توصلت إليه العديد من تنسجم هذه الو
الدراسات السابقة، فقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

اعلية برنامج تدريبي ) التي حاولت الكشف عن ف2015الشريفين (
يستند إلى نموذج تطوير المهارة في رفع مستوى الكفاءة الذاتية 

التي أظهرت نتائجها أن هناك المهنية لدى المرشدين المتدربين، و
تحسنًا في الكفاءة الذاتية المهنية لصالح المجموعة التجريبية مقارنة 

نتائج دراسة مع  الحالية الدراسة بالمجموعة الضابطة. واتفقت نتائج
) التي حاولت الكشف عن فعالية برنامج 2014الصمادي والشاوي (

إشرافي يستند للنموذج التمييزي في تحسين المهارات اإلرشادية 
لدى عينة من طالبات اإلرشاد النفسي، والتي أظهرت نتائجها أن 
هناك زيادة في المهارات اإلرشادية ولصالح المجموعة التجريبية 

  موعة الضابطة.مقارنة بالمج

وتتسق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة حمدي 
 في الميداني التدريب أثر ) التي حاولت قياس2013وخطاطبة (

 طلبة لدى المدركة والمهارات اإلرشادية الذاتية الكفاءة تحسين
 في الميداني التدريب فاعلية أظهرت نتائجها والتي النفسي، اإلرشاد
 طلبة لدى اإلرشادية والمهاراتالمدركة  اتيةالذ الكفاءة تحسين
 مع نتائج دراسة الحالية نتائج الدراسة كما تتفق .النفسي اإلرشاد

التي حاولت التعرف إلى ، (Kozina, et al., 2010)كوزينا وآخرون 
أثر التدريب الميداني واإلشراف على كفاءة المرشدين المهنية، 

في المهارات اإلرشادية والتي أظهرت نتائجها تحسنًا واضحًا 
كما  والكفاءة الذاتية والمعرفة النظرية لدى المرشدين المتدربين.

) 2008تنسجم نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو يوسف (
التي حاولت الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات 
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اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين، والتي أشارت نتائجها إلى 
لية البرنامج التدريبي في تحسين المهارات اإلرشادية لدى فعا

  ن.يالمرشدين النفسي

نتيجة الدراسة الحالية إلى ما يشتمل عليه التدريب  وربما ترد
الميداني من إجراءات وتمارين ووسائل وفنيات وأنشطة إشرافية 
ساعدت في زيادة معارف طلبة اإلرشاد النفسي وكفاياتهم في مجال 

المعرفة بعالم العمل وفهم نظريات المهني؛ وذلك من حيث اإلرشاد 
النمو واإلرشاد المهني وتطبيقاتها اإلرشادية المختلفة لمساعدة 
الطلبة في المدارس التي يتدربون فيها على فهم قدراتهم 
واهتماماتهم، واستخدام المصادر التربوية والمهنية لزيادة وعيهم 

   المهني واتخاذ قراراتهم المهنية.

امتالك وممارسة طلبة اإلرشاد النفسي لكفايات  كما يعد
هم ءمن مصادر القوة التي تدعم عملهم وأدا ااإلرشاد المهني مصدر

بالنهاية في  ااإلرشادي ذا الجودة العالية، مما يلعب دورا رئيس

توظيف وممارسة الطلبة المتدربين لكفايات ومهارات اإلرشاد المهني 
الطلبة في المدارس التي يتدربون ية المهنية مع في المواقف اإلرشاد

إلى الدور الذي يؤديه التدريب  النفسي . كما يشير األدبفيها
 & Borders) الميداني في تحسين كفايات اإلرشاد المهني

Brown,2005; Bradley & Ladany, 2010; Bernard & 
Goodyear, 2013.(  

نية والتي تنص فرضية الثاالالنتائج التي تتعلق بثانيًا: 

 : "ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللةعلى
)0.05=α(  بين متوسطي أداء الطلبة على مقياس الرضا اإلشرافي

 (التدريب الميداني واإلعداد للتدريب الميداني) بين المجموعتين

حسبت المتوسطات  ،. ولفحص الفرضية"تعزى للتدريب الميداني؟
ت المعيارية للقياس القبلي والقياس البعدي الحسابية واالنحرافا

، كما في الجدول الرضا اإلشرافيالستجابات الطلبة على مقياس 
)4:(  

  الرضا اإلشرافيعلى مقياس  الطلبةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  :)4( دولج

  

  المجموعة

 البعدي القبلي
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط

 0.61 3.85 0.36 1.33  التدريب الميداني

 0.29 1.21 0.18 1.10  اإلعاد للتدريب الميداني

) وجود فروق ظاهرية بين القياس 4( يتضح من الجدول
القبلي والقياس البعدي، ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق 

شترك، وفيما الظاهرية ذات داللة إحصائية أجري تحليل التباين الم
  يلي عرض لهذه النتائج:

  بين المجموعتين  الرضا اإلشرافينتائج تحليل التباين المشترك لداللة الفروق في  :)5(جدول 

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 0.002  3.801 0.142 1 0.142 القبلي

  0.000 8.653 20.981 1 2.981 المجموعة

    0.014  67 2.011 الخطأ

    71 7.972 الكلي
) وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 5( يتضح من الجدول

، وكانت هذه الرضا اإلشرافيفي الدرجات على مقياس  المجموعتين
، حيث بلغ المتوسط مجموعة التدريب الميدانيالفروق لصالح 

، بينما بلغ )3.86( التدريب الميدانيالحسابي المعدل لمجموعة 
 اإلعداد للتدريب الميداني المتوسط الحسابي المعدل لمجموعة

  ):6( ) كما يتضح في الجدول1.19(

  الرضا اإلشرافيعلى مقياس الطلبة المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة واألخطاء المعيارية الستجابات  ):6( جدول

  اريالخطأ المعي  المتوسط الحسابي البعدي المعدل  المجموعة

 0.03 3.86 التدريب الميداني

 0.02 1.19 اإلعداد للتدريب الميداني
) وجود فروق ذات داللة إحصائية على 5يتضح من الجدول ( 

تعزى إلى التدريب الميداني، حيث أشارت مقياس الرضا اإلشرافي 
النتائج أن المتوسط الحسابي أعلى عند طلبة مادة التدريب الميداني 

االعداد للتدريب الميداني؛ مما يشير إلى وجود فروق مقارنة بطلبة 
 على مؤشرا يعطي مما تعزى لمتغير الدراسة (التدريب الميداني).

 الرضا مستوى تحسين في أسهمت قد الميداني التدريب خبرة أن

 وقد أشار معظم الباحثين .النفسي اإلرشاد طلبة لدى اإلشرافي
Fernando & Hulse-Killacky, 2005; Wan Jaafar, et al., 
2011; karni, et) al., 2013; Aldag, et al., 2014; Jennifer, 

) أن شعور وقناعة ورضا طلبة اإلرشاد النفسي عن خبرة  2014
األشراف والتدريب متغير ذو أهمية في اإلشراف وإعداد وتدريب 
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طلبة اإلرشاد النفسي؛ حيث يؤثر في إدائهم لمهاراتهم وكفاياتهم 
  ية المهنية.اإلرشاد

نتائج بشكل عام مع ما توصلت إليه العديد مـن  تنسجم هذه الو
الدراسات السابقة، فقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

ــين     Jennifer, 2014جينفــر ( ــة ب ــت الكشــف عــن العالق ــي حاول ) الت
الرضا اإلشرافي اإلرشادي المدرك والكفاءة الذاتية للمرشد وتحالف 

نوع المشرف ونوع الطالب المتدرب وعوامـل ثقافيـة كـالعرق    العمل و
ــروا    ــاركين أظهـ ــا ان المشـ والديانـــة والجـــنس، والتـــي أظهـــرت نتائجهـ

ــامســتوى عال ــدالً    ي ــن الرضــا اإلشــرافي، ومســتوى معت ــاءة   م فــي الكف
ن أ إلــــى الذاتيــــة وتحــــالف العمــــل اإلشــــرافي. كمــــا أشــــارت النتــــائج 

أظهـروا مسـتوى أعلـى مـن      مـة اإلقافـي مرحلـة   هـم  المشـاركين الـذين   
  الرضا اإلشرافي مقارنة مع الطلبة الذين في مرحلة التطبيق. 

ن يوتتسق نتائج الدراسة الحالية مـع نتـائج دراسـة الـداج وآخـر     
(Aldag, et al., 2014)        التـي حاولـت التعـرف إلـى أراء المرشـدين

يجـة فـي تركيـا،    إالمتوقـع تخـرجهم مـن التـدريب الميـداني فـي جامعـة        
أن المرشدين كـان لـديهم انطباعـات سـلبية      إلى التي أشارت نتائجهاو

في بداية التدريب، كما واجهوا تحديات فـي تطبيـق مهـارات اإلرشـاد     
تحسنا  ابشكل فعال، كما أظهرت نتائج الدراسة أن المرشدين أظهرو

فــي تطبيــق المهــارات اإلرشــادية كنتيجــة لرضــاهم عــن خبــرة التــدريب   
  ا اليها. الميداني التي خضعو

فرناندو وهـالس   مع نتائج دراسة الحالية واتفقت نتائج الدراسة
ــالكوي ــي حاولــت  Fernando & Hulse-Killacky,2005( ك ) الت

ــين أســاليب اإلشــراف والرضــا اإلشــرافي والكفــاءة         ــد العالقــة ب تحدي
الذاتيــة المدركــة لــدى طلبــة الماجســتير فــي اإلرشــاد، والتــي أظهــرت  

ــرة فــي    نتائجهــا أن أســاليب اإل  ــة كبي شــراف والتــدريب متنبــئ ذو أهمي
  الرضا اإلشرافي والكفاءة الذاتية المدركة. 

ويمكن تفسير النتيجة على أساس أن وجود عالقة إشرافية 
يسودها المناخ اإلشرافي المبني على الثقة واالحترام المتبادل مع 
المشرف وطلبة اإلرشاد المتدربين خالل فترة التدريب الميداني، 

ر فرصًا للتعلم االجتماعي، وتطبيق المهارات والكفايات المهنية توف
في الجلسات اإلشرافية الفردية والجماعية، واالنفتاح والحوار 
والنقاش وتبادل الخبرات ووجهات النظر باحترام وفهم متبادل، كل 
هذا يسهم في إشعار طلبة اإلرشاد النفسي أثناء خبرة التدريب 

متهم ودورهم المهني، مما يلعب دورا في الميداني بأهميتهم وقي
شراف والتدريب بالمحصلة في شعورهم بالرضا عن خبرة اإل

  الميداني.

ويمكن ربط هذه النتيجة بنتيجة الفرضية األولى حول كفايات 
اإلرشاد المهني لدى طلبة اإلرشاد؛ فارتفاع درجة كفايات اإلرشاد 

تحسنها لدى النفسي بشكل عام واإلرشاد المهني بشكل خاص و
طلبة اإلرشاد أثناء فترة التدريب الميداني أثر بشكل إيجابي في 

شراف لديهم، حيث يمكن تحسين مستوى الرضا عن التدريب واإل
النظر للعالقة بين كفايات اإلرشاد المهني والرضا اإلشرافي على أنها 

عالقة طردية؛ أي أن ارتفاع مستوى كفايات اإلرشاد المهني يؤثر 
طلبة التدريب الميداني في لضح على زيادة الرضا اإلشرافي بشكل وا
  اإلرشاد. 

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى خبرة التدريب الميداني بما 
شتملت عليه من إجراءات وتمارين وفنيات وأنشطة إشرافية ا

ساعدت طلبة اإلرشاد النفسي على إعادة النظر وتغيير أفكارهم 
ظرهم حول خبرة التدريب ومعتقداتهم وتفسيراتهم ووجهات ن

الميداني التي تلقوا خاللها التشجيع والدعم والتغذية الراجعة 
يجابية من المشرف وطلبة المتدربين  ضمن عالقة إشرافية آمنه اإل

  وهادئه تشتمل على الثقة واالحترام والفهم والحوار. 

  التوصيات 

يوصي وفي ضوء النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسة، 
إجراء دراسات تتناول أثر التدريب الميداني في اإلرشاد حثان بالبا

في تحسين مهارات وكفايات إرشادية أخرى مثل كفايات تعديل 
بحيث يتم فيها استخدام  السلوك وكفايات اإلرشاد اإلسري وغيرها.

تصميم الحالة الفردية مثل أسلوب اإلشراف والتدريب الفردي 
رب على حدة، األمر الذي يوفر لدراسة حالة كل طالب إرشاد متد

  فرصة لمالحظة التحسن في كفاياته بشكل أكثر وضوحا ودقة.
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