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مهارات االتصال اإلرشادي لدى املرشدين النفسيني يف قطاع
غزة من منظور تكاملي
عيسى محمد المحتسب

أنور عبد العزيز العبادسة

باحث بكمية عموم التربية

كمية التربية

جامعة محمد الخامس – السويسي – الرباط

الجامعة اإلسالمية – غزة

الممخص_ ٌدفت الدراسة إلى هعرفة هستوى هٍارات االتصال اإلرشادي

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين هكوىات االتصال اإلرشادي

لدى الهرشدين الىفسيين بقطاع غزة ،وقد استخدم الباحثان الهىٍج

(الهعرفة بالهٍارة ،التدريب عمى الهٍارة ،القدرة عمى ههارسة الهٍارة،

الوصفي التحميمي ،وتكون هجتهع الدراسة هن الهرشدين والهرشدات

الههارسة الفعمية لمهٍارة) لدى الهرشدين تعزى إلى هتغير الىوع.

العاهمين في الحكوهة ووكالة الغوث والهؤسسات األٌمية ،وتم تطبيق

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في هٍارات االتصال اإلرشادي

الدراسة عمى عيىة بمغت ( )225تم اختيارٌم بالطريقة العشوائية

تعزى إلى هكان العهل.

البسيطة ،وقد استخدم الباحثان األدوات التالية; استهارة الهعموهات

الكممات المفتاحية; هٍارات االتصال االرشادي ،الهٍارة ،الهعرفة،

الشخصية ،إعداد الباحثين ،وهقياس هٍارات االتصال اإلرشادي ،إعداد

التدريب ،هتغير الىوع ،هتغير الهكان.

الباحثين ،حيث اشتهمت كل هٍارة عمى أربع جواىب وٌي (الهعرفة

 .1المقدمة

بالهٍارة ،التدريب عمى الهٍارة ،القدرة عمى ههارسة الهٍارة ،الههارسة

االتصال قديم قدم البشرية هىذ خمق اهلل أدم عميً السالم

الفعمية لمهٍارة) وبمغ عدد الدراسة االستطالعية ( )51هرشداً وهرشدة

وعمهً األسهاء وبعد أن ٌبط إلى األرض تواصل هع أبىائً هعمها

وكان هعاهل ألفا كروىباخ لمثبات ( ،)1.975األهر الذي يؤكد إهكاىية

إياٌم ها عمهً اهلل ،و(االتصال) يمعب دو اًر كبي اًر وهٍهاً في الحياة

استخدام الهقياس كأداة هوثوقة لمدراسة .وأظٍرت الدراسة الىتائج التالية;

اإلىساىية التي ٌي عبارة عن هىظوهة هن الصالت والروابط

 -تتفاوت ىسب اىتشار الهٍارات هوضع الدراسة بجواىبٍا األربعة عىد

والعالقات بين البشر ،باعتباري ظاٌرة حياتية هعاشً تالزم اإلىسان

الهرشدين حيث سجل الجاىب الهعرفي أعمى الدرجات ،والتي تعدت ىسبة

في كل تحركاتً ،حيث أىً عهمية تبادلية بين طرفين أو أكثر

االستجابة بدرجة كبيرة  %71ها عدا هٍارة االفتتاح والهواجٍة وادارة

بٍدف تبادل األفكار ،الهعموهات ،شرط أن يكون لٍا أثر واال كاىت

جمسات اإلرشاد الفردي ،أها في الجاىب التدريبي فقد تركزت هعظم

عهمية فاشمة ،وٌذا يؤكد عمى أن االتصال ال يقتصر عمى ىقل

تقديرات الهرشدين حول االستجابة (بدرجة هتوسطة) باستثىاء هٍارات

الرسائل وفك رهوزٌا وفٍهٍا هن طرف الهتمقي ،بل إحداث تأثيرات

(اإلىصات ،طرح األسئمة ،الهىاقشة) ،وعمى صعيد القدرة والههارسة فقد
تشابٍت استجابة الهفحوصين إزاءٌا هع استجاباتٍم إزاء التدريب.

في سموك اآلخرين ولذلك فٍو يتطمب الهٍارة واإلتقان واالرتياح

 -عدم وجود عالقة دالة بين الهعرفة والتدريب ،في حين تأكد وجود

والثقة بالىفس ،وٌو حاجة ىفسية اجتهاعية ضرورية لإلىسان ألىً

عالقة بين الهعرفة والقدرة والههارسة ،وبين كل هن التدريب والههارسة

وسيمة لىقل الهعموهات والهشاعر والتأثير في أفكارٌم واقىاعٍم بها

والقدرة ،أها ارتباط الهعرفة في التدريب غير دال.

يريد خاصة أن اإلىسان بطبعً اجتهاعي يحب تكوين العالقات
1241

3

23

3124

وبىاء الصداقات ،فهن حاجات اإلىسان الضرورية حاجتً لالىتهاء

طرفين في إطار اجتهاعي هعين (هكان وزهان وٌدف) ،وقد عرف

وهن الفطرة أن يكون اإلىسان اجتهاعيا والفطرة السميهة ترفض

حهدي ،أبو طالب [ ]3االتصال في اإلرشاد بأىً عهمية هتبادلة

االىطواء وترفض أيضا االىقطاع عن اآلخرين ،فاالتصال حاجة

بين شخصين أو أكثر تىتقل خاللٍا الرسائل بطريقة لفظية أو غير

فطرية تفرضٍا ىزعة التعارف وضرورات الحياة ،كها قال سبحاىً

لفظية ،وٌذي الرسائل تدور حول هشكمة الهسترشد وتتضهن

وبا
لىاس إىا َخمَقىكم هن َذ َك ٍر وأُىثَى َو َج َعمى ُك ًم ُش ٌع ً
وتعالى; َ
(ي ُأيٍاَ اُ ُ
خبير) ].[1
َكره ُكم َ
عىد اهلل أَتقا ُكم إن اهلل َعمُيم ٌ
َوقَبائ َل لَتَعاَ َرفُوا إن أ َ

هعموهات وهشاعر واىفعاالت وقىاعات وهعتقدات.
عىاصر عهمية االتصال;

فاالتصال ٌو شبكة يهكن هن خاللٍا ىقل وجهع الهعموهات

• الهرسل; ٌو الشخص الذي يحهل رسالة هعيىة يريد إن يوصمٍا

التخاذ القرار الفعال ،وٌو الوسيمة التي تىتقل عبرٌا كثير هن

إلى اآلخرين ويختار أفضل السبل لىقل ٌذي الرسالة حتى تكون

الهعموهات والتي يترتب عميٍا اتخاذ وتىفيذ الق اررات ،وٌو ذو صمة

هؤثرة.

وثيقة بكافة العموم وخاصة عمم الىفس وفروعً الهختمفة فاالتصال

• الرسالة; ٌي هحور عهمية االتصال وٌي ها يتم ىقمً هن الهرسل

يتىاول دراسة التأثير الهتبادل بين الفرد والجهاعة في عمم الىفس

إلى الهستقبل ،ويتضهن األفكار ،االقتراحات ،واآلراء الهتعمقة

االجتهاعي ويٍدف لتغيير آراء وقىاعات اآلخرين في عمم الىفس

بهوضوعات هعيىً ،بشرط أن تكون في شكل يهكن إدراكً هن قبل

السياسي ،وفي عمم الىفس الهرضي يٍتم بالصمة العهيقة بين

الهستقبل ،وتكون لفظية أو غير لفظية.

الهعالج والهريض أها في العهل اإلرشادي فيكون هتوجٍا ىحو

• الوسيمة; وٌي القىاة التي يتم عن طريقٍا ىقل رسالة الهرشد إلى

تحقيق ٌدف هن األٌداف الرئيسة لمهقابمة.

الهسترشد.
• الهستقبل; وٌو الجٍة أو الشخص الذي يتمقى هحتوى أو رسالة

ويسعى هن وراء التواصل اإلرشادي إلى ضهان ىجاح العهمية
اإلرشادية التي تقوم عمى االحترام والتقبل والتعاطف االيجابي بين

االتصال ،هن أجل فٍهٍا ،فيقوم بتىفيذٌا أو تجاٌمٍا ورفضٍا.

الهرشد والهسترشد أو هجهوعة هن الهسترشدين والتي تحتاج إلى

• الٍدف; ٌو ىتيجة االتصال لكل هن الهرسل والهستقبل وقد يكون

عالقة إىساىية ،وفيٍا يتولى الهرشد دفع العهمية اإلرشادية ىحو

الٍدف في اإلرشاد ٌو التأثير عمى أفكار الهتمقين أو هشاعرٌم

تحقيق الغاية هىٍا بخبرتً الهٍىية ،وبأعمى هعايير الجودة ،حتى

واتجاٌاتٍم لتحقيق الٍدف العالجي.

يتهكن الهسترشد هن اتخاذ ق ارراتً بىفسً وحل هشكالتً بهوضوعية

• التغذية الراجعة; تتمخص باعتراف الفرد باستالم الرسالة

وتغيير أساليبً في التعاهل هع الضغوط التي يواجٍا ،وأن يختار

الهستمهة ،واعطاء رد فعل اتجاي هضهوىٍا قبوالً أو رفضاً أو

ىوع دراستً والىجاح فيٍا وأن يحقق التوافق هع ىفسً وأسرتً

تحفظاً.

وهجتهعً ،هها يساعدي في ىهوي الشخصي وتطوري االجتهاعي

التشويش; هٍها كان ىوع عهمية االتصال وهستواٌا والوسيمة

والتربوي والهٍىي والتخطيط لهستقبمً وتىهية إهكاىياتً وقدراتً إلى

الهستخدهة فيًٌ ،ىاك بعض عىاصر التشويش التي يحتهل أن

أقصى حد ههكن.

تتدخل وتؤثر عمى ىجاح عهمية االتصال اإلرشادي ].[3
أىواع االتصال:

تعريف االتصال:

• االتصال الذاتي; وٌو ها يحدث بين الفرد وىفسً ويتضهن أفكاري

يعتبر االتصال عهمية ىقل الهعموهات واألفكار والهشاعر

وتجاربً وهشاعري وهدركاتً.

باستخدام الرهوز والكمهات واإليهاءات والصور واألشكال بين
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تحريك الدوافع عىد الهسترشد لمهشاركة االيجابية ويسعي الهرشد

هباشر بين هرسل وهستقبل أو هجهوعة هن الهستقبمين ويقوم عمى

هن خالل االفتتاح إلى بىاء األلفة هع الهسترشد وتكوين االتجاي

تبادل الهعموهات ،وحل الهشكالت ،وال يحتاج إلى وسائط.

السميم حول وظائف وأدوار الهرشد والتعاطف هعً ،وٌذي األلفة

• االتصال الجهعي; تىتقل الرسالة هن الهرشد إلى عدد هن

التي يىهيٍا الهرشد بداخل الهسترشد ٌي الكفيمة بإزالة التوتر

الهسترشدين في اتصال هباشر ويتضهن االتصال الجهعي الوسائل

الهوجود عىدي في بداية العهمية اإلرشادية ،زارو وآخرون [ ]7ويؤكد

التالية; الخطبة ،الهحاضرة ،المقاءات الجهاعية...الخ.

روجرز عمى االعتبار االيجابي غير الهشروط لمهسترشد حيث

االتصال الجهاٌيري; ويشير ٌذا الهصطمح إلى تمك العهميات التي

يجب تقبمً والتعاهل هعً بدفء وبال شروط ،ويهكن لمهرشد أن

تقوم بٍا ٌيئات وهؤسسات كبيرة تستخدم األجٍزة واآلالت التي

يىهي الثقة هن خالل التحية الهعتادة واالبتساهة والتعبير المفظي

يهكن بواسطتٍا إىتاج الرسائل العاهة وىقمٍا إلى جهاٌير غفيرة

الٍادئ واالستفسار عن األحداث البعيدة عن هحتوى الهقابمة

هتعددة ولً وظائف عديدة كالتعميم واإلعالم والتىهية واإلعالن

(الطقس ،الوضع الصحي..الخ) وفي الهقابل تجىب بعض العبارات

وتكوين اآلراء واالتجاٌات ].[4

هثل الحزن يعمو وجٍك ،أىت هرتبك...الخ ].[7

خطوات عاهة لالتصال; لكي يتم االتصال بىجاح البد هن تىفيذي

• هٍارة طرح األسئمة ) :(Asking Questionsيرى الباحثان أن

وفق الخطوات التالية:

ٌذي الهٍارة هن أٌم هٍارات التواصل في الهقابمة ،بل تعتبر األداة

• تحديد ٌدف وهحتوى االتصال خصائص ،حاجات الهسترشدين

الرئيسة التي ال يستطيع الهرشد االستغىاء عىٍا بالهقابمة ،ألىٍا

لالتصال.

تتيح لً التعرف عمى الهسترشد وتعهل عمى تىهية االتصال بيىٍها،

• تحديد وسائل االتصال الهىاسبة.

وأن البياىات والهعموهات التي يحصل عميٍا الهرشد ها ٌي إال

• تحديد الوقت الهىاسب لالتصال.

حصيمة هجهوعة هن األسئمة التي وجٍت إلى الهسترشد وبقدر ها

• تحديد وسائل وأساليب التغذية الراجعة.

تكون األسئمة ٌاهة وتهس الىقاط الجوٌرية أو الهفتاحية في حياة

• تىفيذ االتصال ].[5

الهسترشد بقدر ها يكون طرح األسئمة هفيداً وفعاالً ،بالتالي يكون

هٍارات االتصال اإلرشادي:

لدى الهرشد ها يعيىً عمى تشخيص حالة الهسترشد عمى ىحو أكثر

إن العهمية اإلرشادية في حقيقتٍا عهمية تواصل واتصال بين

دقة .وٌذا يتطمب أن تكون ٌذي الهٍارة (طرح األسئمة) لٍا غاية

الهرشد والهسترشد ،وكمها كاىت ٌذي العهمية فعالً كمها حققت

هحددة ،بعيد عن أسموب التحقيق أو األسئمة الهتالحقة أو

أٌدافٍا وغاياتٍا في هعالجة هشكالت الهسترشدين وتىهية قدراتٍم،

التساؤالت العشوائية التي ال يبدو أن وراءٌا خطة هعيىة ،ألن

ولذلك فهن الضروري أن يهتمك الهرشد هجهوعة هن الهٍارات التي

الفائدة لن تتحقق هن خالل ٌذي الطريقة بل تسٍم في اإلخالل في

تعيىً عمى أداء عهمً اإلرشادي بإتقان وهٍارة عالية ،وفيها يمي

العهمية اإلرشادية بكاهمٍا هع ضرورة االعتهاد عمى األسئمة

يستعرض الباحثان بعض هٍارات التواصل اإلرشادي بشيء هن

الهفتوحة [ .]9وال يقتصر دور طرح األسئمة بحسب رأي الباحثان

التفصيل;

عمى جهع الهعموهات بل يتعداي إلى تحقيق األٌداف العالجية عبر

• هٍارة االفتتاح ) (Openingتقع عمى الهرشد الهسئولية الكاهمة

اإليحاء واستكشاف الخبرات والتطابق هعٍا.

بافتتاح العالقة اإلرشادية ويكهن الٍدف األساسي لٍذي الهٍارة

• هٍارة اإلصغاء ) :(Listeningأن األساس في الهرشد أن يكون
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وتراحهٍم وتعاطفٍم هثل الجسد إذا اشتكى هىً عضو تداعى لً

وتصرفات وايهاءات...الخ ،حيث أشارت بعض الدراسات بأن

سائر الجسد بالسٍر والحهى" (هسمم ،ج.(2

 %86هن العالقات اإلىساىية تعتهد عمى هٍارة اإلىصات الفعال

• هٍارة إعادة الصياغة ) :(Paraphrasingوتعىي إعادة هعىى

[ ،]:فذلك يعكس هدى اٌتهام الهرشد الىفسي لها يقولً الهسترشد

بعض عبارات الهسترشد ويهكن أن يعيدٌا أو يعكس الهعىى فقط

ويسٍم في بىاء األلفة ويساعد عمى توثيق العالقة ويشعر الهسترشد

وليس أن يعيد العبارات ىفسٍا ،وبذلك يوحي لمهسترشد أىً يتابع

باالرتياح واإلقبال اإليجابي عمى هواصمة الجمسات اإلرشادية ،وٌذا

حديثً جيداً ،فيجعمً يشعر

بأىك تسهعً وأكثر إدراكاً لها قالً

يساعدي عمى االىفتاح عمى ىفسً واإلدالء بالهعموهات دون تحفظ.

ويشعر باٌتهام الهرشد بً ويخفف هن ارتباكً ،وقد يحدث التغيير

• هٍارة الصهت ) :(Silenceيعتبر الصهت هن الهٍارات التي

في ضهير الهتكمم بحيث يحولً الهرشد إلى ضهير الهخاطب ألىً

تساعد عمى التواصل الجيد بين الهرشد والهسترشد ،وتعكس

يخاطب الهسترشد ،وقد يعيد العبارات هع حذف الحشو أو الكمهات

اٌتهاهاً رغم التىاقض الظاٌري بين هظٍرٌا ووظيفتٍا ،حيث يهكن

أو العبارات غير الٍاهة وتقتصر اإلعادة عمى جوٌر الفكرة [.[23

لمهرشد أن يستثهر هٍارة الصهت عمى ىحو جيد في خدهة أٌداف

• هٍارة التوضيح ) :(Clarificationوىعىى بٍا استفسار الهرشد

العهمية اإلرشادية ،عمها بان الصهت هفيد لكل هن الهرشد

عن بعض الهشاعر الغاهضة أو الكمهات أو العبارات الهبٍهة التي

والهسترشد خاصة لمطرف الثاىي حيث يتيح لً الوقوف لثواىي

ال يريد الهسترشد إظٍارٌا أو التكتم عىٍا ،وٌي بهثابة تغذية راجعة

لتجهيع األفكار واالىطالق هن جديد بفكرة جديدة أو إكهال فكرة

هباشرة هن جاىب الهرشد لمهسترشد لتوضيح بعض الىقاط التي قد

سابقة ولً أىواع صهت الهرشد هن أجل تجهيع وتىظيم األفكار،

تكون غاهضة وغير هفٍوهة خالل الهقابمة حيث ال يهكن أن

وصهت الهسترشد هن اجل أن يستهع لىفسً أو يىظم أفكاري ويستعد

تستهر الهىاقشة دون أن يفٍم أحدٌها اآلخر .وحتى يستخدم

لإلجابة ،أو وسيمة دفاع أو لمتعبير عن الكري وعدم الرغبة ،أو حيرة

الهرشد هٍارة التوضيح بكفاءة يجب عميً أن يجذب اىتباي

الهسترشد ،أو عدم الفٍم ،أو تحدي وتشكك بقدر الهرشد [.]21

الهسترشد ويمفت ىظرة إلى ها يريد أن يستوضحً هىً هرك اًز عمى

هٍارة التعاطف )ٌ :(Empathyي القدرة عمى الهشاركة الوجداىية

توضيح الهعاىي الهشتقة هن تفاعمً هع اآلخرين وهشاعري ىحوٌم،

(التعاطف) وتستدعي أن يستجيب الهرشد بحساسية ودقة لهشاعر

والسيها تمك الهعاىي الهشتقة هن الصراعات التي يعاىي هىٍا،

الهسترشد وخبراتً كها لو كاىت تخصً ،وٌو ىوع هن أىواع

واالتجاٌات التي يعتىقٍا ،والهقاوهات التي يبديٍا [.[23

الهشاركة الوجداىية الضرورية لىجاح العالقة الهٍىية ،ويتضهن

• هٍارة الهواجٍة ) :(Confrontationوٌي تعىي

التفٍم وليس بالضرورة الهوافقة عمى ها يقولً الهسترشد ،والتعاطف

الهرشد بفحص الرسائل الهختمطة في هشاعر الهسترشد بها يسٍم

يجب أن يعكس شعو اًر بالتقدير الدقيق هن قبل الهرشد لمهشاعر

في تبيين حقيقة هشاعري واعادتً إلى واقعً وبها يعيىً عمى التىفيس

التي تتهمك الهسترشد هحاوالً هعايشتٍا هن وجٍة ىظر الهرشد،

االىفعالي عن حالتً ،أو لمكشف عن الهتىاقضات بين ها يقولً

ويؤكد شوهان [ ]22عمى أن التعاطف يسٍم بدرجة كبيرة في تدعيم

الهسترشد وها يفعمً ،هها يجعمً أكثر قدرة عمى رؤية ىفسً وسموكً

عهمية اإلرشاد الىفسي وقد أكد عميٍا اإلسالم في كثير هن آيات

هثمها يراٌا اآلخرون ،ال كها يراٌا ٌو ،وتعهل هٍارة الهواجٍة عمى

اهلل تعالى وفي كثير هن أقوال الرسول صمى اهلل عميً وسمم ،فقال

رفع وعي الهسترشد بتقديم الهعموهات لً والتي ال يراٌا أو يفشل

رسول اهلل صمى اهلل عميً وسمم; "وهثل الهؤهىين في توادٌم

في هعرفتٍا ،وهن شروط استخدام الهواجٍة أن يكون الهرشد
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ىهوذجاً حسىاً ،ويوفر الجو الهىاسب لٍا والوقت الهىاسب كذلك فال

يهكن أن تكون هن أصعبٍا وأكثرٌا إحباطاً لمهسترشد؛ لذا يجب

يجوز استخدام ٌذي الهٍارة قبل الجمسة الثالثة ،وأن يهٍد لٍا بعكس

عمى الهرشد استخدام الههٍدات العاهة إلىٍاء الهقابمة اإلرشادية

الهشاعر هع استخدام وكمهات رقيقة دون عىف أو اىفعال ،وأن

والتي هن شأىٍا أن تجىبً الكثير هن الهشكالت الخاصة بعهمية

يكون هبر اًر الستخداهٍا وأن يىتٍج الهىٍج الهوضوعي في

اإلىٍاء .وعادة هن الصعب عمى الهرشدين الجدد أن يعرفوا هتى

استخداهٍا [.[8

تىٍى الجمسة اإلرشادية أو كيف يىٍى العهمية اإلرشادية ككل،

• هٍارة التفسير ) :(Interpretationوٌي تساعد عمى تىهية

وعمى الهرشد أن يحدد هع الهسترشد هواعيد ووقت الجمسات وعمى

العالقة بين الطرفين وتساعد الهسترشد عمى هعرفة أعراض سموكً

الهرشد أن يٍيئ إلىٍاء الجمسة قبل عشر دقائق هن ىٍايتٍا.

الهرضي وتحفيزي عمى استبدال سموكً السمبي بسموك ايجابي،

وربها يحدث اإلىٍاء باالتفاق بين الهرشد والهسترشد حيث

والتفسير يتضهن بعض العبارات والرهوز والهصطمحات في شكل

يوافق الطرفان عمى تحقيق أٌداف العهمية اإلرشادية ،وهن ثم

هعموهات يقدهٍا الهرشد ليفٍهٍا الهسترشد ،وفي ضوئٍا قد يتخذ

االتفاق عمى إىٍاء الجمسات اإلرشادية ،وقد يصل األهر إلى قمق

ق اررات هىاسبة لوضعً وحموال لهشكمتً ،وتهثل ٌذي العبارات هفاتيح

الهسترشد لها كان يهثمً الهرشد هن هصدر لألهن في حياتً ،ولكي

يضغط بٍا عمى زر الهعموهات فتىطمق بشكل كبير حيث يتهكن

ال يكون اإلىٍاء صادهاً وهحبطاً فعمى الطرفين أن يتفقا عمى هوعد

الهسترشد هن التعبير عن هشكمتً بطالقة اكبر وبالتالي فإىً يسعى

الجمسة األخيرة ،ويفضل عدم إىٍاء الهقابالت اإلرشادية إال بعد أن

جاٌدا لمتبصر بٍا وقد يصل إلى تشخيصٍا والى البحث عن

يكون الهرشد قد ىحج في بعث قدر كبير هن الطهأىيىة والراحة

العالج الهىاسب لٍا ،وتستخدم هٍارة التفسير كفىية أساسية في

لدى الهسترشد [.[25

تحميل التداعي الحر واألحالم والهقاوهة [.[24

 .2مشكمة الدراسة

• هٍارة التمخيص ) :(Summarizingلكوىٍا تهٍد عهميا إلىٍاء

تتهثل هشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

الهقابمة فيربط الهرشد كل ها يهكن طرحً هن خالل عهمية

 -2ها هستوى هٍارات االتصال اإلرشادي لدى الهرشدين الىفسيين

التواصل ويمهمم أطراف الجمسة ،ويمتقط الىقاط البارزة في صورة

في قطاع غزة؟

هىظهة ليكون الهسترشد قادر عمى رؤية حالتً ،هن أجل أن يٍيئ

ٌ -3ل توجد عالقات ذات داللة إحصائية بين هكوىات هٍارات

الهسترشد لهوعد آخر أو إىٍاء الجمسات فتكون األخيرة وبالتالي

االتصال اإلرشادي (الهعرفة بالهٍارة ،التدريب عمى الهٍارة ،القدرة

فإىٍا تتضهن خالصة ها دار في الهقابمة هن بدايتٍا إلى ىٍايتٍا،

عمى ههارسة الهٍارة ،الههارسة الفعمية لمهٍارة) لدى الهرشدين؟

فتجعل الهسترشد يستبين بعض القضايا التي قد تكون غير واضحة

ٌ -4ل توجد فروق ذات داللة إحصائية في هٍارات االتصال

لديً أو غير هتبمورة أو غير هؤكدة ،وٌو ها يىطبق عمى األفكار

اإلرشادي لدى الهرشدين تعزى لهتغير الىوع؟

والهشاعر جهيعاً .وذلك هن أجل ربط عىاصر في كالم الهسترشد

ٌ -5ل توجد فروق ذات داللة إحصائية في هٍارات االتصال

أو تٍدئة الجمسة أو هراجعة التقدم الذي حدث أو افتتاح أو إىٍاء

اإلرشادي لدى الهرشدين تعزى لهتغير هكان العهل؟

الجمسات.

أ .أهداف الدراسة

• هٍارة اإلىٍاء ) :(Terminationتعتبر هٍارة اإلىٍاء هن أٌم

تٍدف الدراسة إلي تحقيق األٌداف التالية:

الهٍارات اإلرشادية التي يىبغي أن يمم بٍا الهرشد الىفسي ،كها

 -2التعرف عمى هستوى هٍارات االتصال اإلرشادي لدى
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الهٍارة; ضرب هن األداء يقوم بً الفرد بسٍولة وكفاءة ودقة هع
اقتصاد في الوقت والجٍد سواء كان ٌذا األداء عقميا أو اجتهاعيا

 -3التعرف عمى طبيعة العالقات بين هكوىات هٍارات االتصال

أو حركيا [.[33

اإلرشادي (الهعرفة بالهٍارة ،التدريب عمى الهٍارة ،القدرة عمى
ههارسة الهٍارة ،الههارسة الفعمية لمهٍارة) لدى الهرشدين.

أها التعريف اإلجرائي; ٌو القدرة عمى أداء ىوع هن الهٍام بكفاءة

 -4التعرف عمى الفروق في هٍارات االتصال اإلرشادي لدى

عالية هع االقتصاد في الوقت والجٍد والتكمفة .تحسب تقييم الهرشد

الهرشدين التي تعزى لهتغير الىوع.

لىفسً في استجابتً عمى الهقياس أداة الدراسة.

 -5التعرف عمى الفروق في هٍارات االتصال اإلرشادي لدى

 -هٍارات التواصل اإلرشادي; هجهوعة الفىيات واألساليب التي

الهرشدين التي تعزى لهتغير هكان العهل.

يهارسٍا الهرشد أثىاء الهقابمة اإلرشادية؛ لهساعدة الهسترشد عمى

ب .أهمية الدراسة

التوافق هع ىفسً وبيئتً ،تحقيق ذاتً ،وتىهية قدراتً وحل هشاكمً

تكتسب الدراسة أٌهيتٍا هها يمي:

بأقصى درجات الكفاءة واإلىتاجية.

• تعتبر ٌذي الدراسة (حسب عمم الباحثين) هن أوائل الدراسات

التعريف اإلجرائي; هجهوعة الفىيات واألساليب التي يهارسٍا

التي تطرقت إلي هٍارات التواصل اإلرشادي في قطاع غزة.

الهرشد أثىاء الهقابمة اإلرشادية؛ لهساعدة الهسترشد ،وذلك حسبها

• تساعد الدراسة الجٍات ذات االٌتهام في الوقوف عمي ىقاط

يقيسٍا هقياس هٍارات التواصل اإلرشادي هن إعداد الباحثين.

الضعف والقوة لدى الهرشدين والهرشدات خاصة بها يتعمق

الهرشد الىفسي; ٌو شخص حاصل عمى الشٍادة الجاهعة في أحد

بهٍارات التواصل اإلرشادي.

فروع العموم اإلىساىية (إرشاد ىفسي ،خدهة اجتهاعية ،عمم

• استثهار القائهين عمى هٍىة اإلرشاد لىتائج الدراسة في االرتقاء

ىفس...،الخ) وهكمف هن و ازرة التربية والتعميم أو وكالة الغوث

بهستوى الهرشدين ،عبر براهج تدريبية تأخذ باالعتبار جواىب القوة

الدولية أو هن أحد الهؤسسات الغير حكوهية بهٍهة اإلرشاد في

والضعف لدى العاهمين في الهجال.

هدارس قطاع غزة أو الجهعيات األٌمية لمعام الدراسي -3122

• االستفادة هن ىتائج الدراسة لتطوير الهقررات التدريسية في

 3121ويقدم هجهوعة هن الخدهات ىفسية ،تربوية ،اجتهاعية،

الجاهعات الهختمفة.

وخدهات البحث العمهي.

ج .حدود الدراسة

الهعرفة; ها يهتمكً الهتعمم هن هعموهات وهفاٌيم وهبادئ وهٍارات

الحد الهوضوعي; يتحدد هوضوع الدراسة بالعىوان والذي يشتهل

عهمية هتعمقة بهوضوع هحدد [.]34

عمى هٍارات االتصال اإلرشادي لدى الهرشدين الىفسيين في قطاع

التعريف اإلجرائي; ها يهتمكً الهرشد هن هعموهات وهفاٌيم وهبادئ

غزة

وهٍارات عهمية هتعمقة بهٍارات االتصال اإلرشادي بحسب ها

الحد الهكاىي; هدارس الوكالة والحكوهة في قطاع غزة وبعض

يكشف عىً الهرشدون في استجاباتٍم عمى هقياس التواصل

الهؤسسات غير الحكوهية.

اإلرشادي هن إعداد الباحثين.

الحد الزهاىي; أجريت الدراسة في العام الدراسي .3121-3122

التدريب; ها يتمقاي الهتعمم هن هعارف وهٍارات واتجاٌات بصورة

الحد البشري; الهرشدين والهرشدات العاهمين في الهؤسسات أعالي.

هىظهة بٍدف تأٌيمً ألدواري الهٍىية الحالية أو الهستقبمية.

د .مصطمحات الدراسة

التعريف اإلجرائي; ها يتمقاي الهرشد هن هعارف وهٍارات واتجاٌات
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( )611طالب وطالبة ،وتوصمت ىتائج الدراسة إلي;
 -وجود هٍارات تواصل شائعة لدى الهرشد التربوي في الهدارس

ألدواري الهٍىية الحالية أو الهستقبمية ،وذلك بحسب ها يكشف عىً

الثاىوية وظٍرت حسب الترتيب التالي (هٍارات اإلصغاء ،االىتباي

الهرشدون في استجاباتٍم عمى هقياس التواصل اإلرشادي هن
إعداد الباحثين.

الفعال ،تعزيز السموك البديل ،التأهل ،التساؤل).

القدرة; ها يستطيع الشخص القيام بً اآلن إذا ها توفرت الظروف

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ( )1.16في

الهالئهة.

هٍارات التواصل لدى الهرشد تعزى لهتغير عدد سىوات الخبرة

التعريف اإلجرائي; ها يعتقد الهرشدون أىٍم يستطيعوا القيام بً اآلن

حيث ظٍرت الفروق اإلحصائية لصالح الفئة هن (21 . 6

في حال توفرت الظروف الهالئهة لذلك ،بحسب ها يكشف عىً

سىوات).

الهرشدون في استجاباتٍم عمى هقياس التواصل اإلرشادي هن

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ( )1.16في

إعداد الباحثين.

هٍارات التواصل لدى الهرشد التربوي تعزى لهتغير التخصص،

الههارسة; التكرار الهعزز الستجابات في ظل وجود الهثيرات

ويوجد أثر داللة إحصائية لتفاعل كالً هن الىوع ،الهؤٌل العمهي،

[.[35

التخصص ،وعدد سىوات الخبرة ،عمي هٍارات التواصل لدى
الهرشد التربوي.

التعريف اإلجرائي; الههارسة الفعمية لهٍارات االتصال اإلرشادي
بحسب ها يكشف عىً الهرشدون في استجاباتٍم عمى هقياس

 -دراسة العاجز [ٌ ]28دفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع

التواصل اإلرشادي هن إعداد الباحثين.

اإلرشاد التربوي ،ودور الهرشد التربوي ،باإلضافة إلى الهشكالت

 .3االطار النظري والدراسات السابقة

التي تواجً الهرشد في الهدارس العميا ،والهدارس الثاىوية في

 -دراسة األسهر [ٌ ]26دفت ٌذي الدراسة إلى التعرف عمى أثر

هحافظات غزة وهدى عالقة ٌذي الهشكالت بهتغير الىوع ،والهرحمة

فاعمية برىاهج تدريب عمى هٍارات التواصل في زيادة قدرة

التعميهية ،والهىطقة التعميهية ،وكاىت عيىة الدراسة هكوىة هن

الطالبات عمى تقديم الهساعدة لزهيالتٍن المواتي لديٍن اتجاٌات

( )99هرشداً وهرشدة أي بىسبة ( )%59هن هجتهع الدراسة ،وقد

تهيل لمسمبية ىحو الهدرسة ،وتىاولت الباحثة عيىة الدراسة هن

أسفرت الىتائج عمى;

الطالبات المواتي تدربن هٍارات التواصل وعددٌن  29طالبة في

 -أن هجال الهشكالت الهتعمقة باإلعداد والتدريب حازت عمى

الصف السادس هن الهدرسة األٌمية لمبىات في عهان ،وتم تقسيم

الهرتبة األولى ،والهتعمقة بظروف العهل في الهرتبة الثاىية

األفراد عشوائياً إلى هجهوعتين تجريبية وضابطة ،وتوصمت الدراسة

والهتعمقة باإلدارة والٍيئة التدريسية في الهرتبة الثالثة.

بىاء عمى برىاهج
إلى استىتاج أن التدريب عمى هٍارات التواصل ً

 أن واقع اإلرشاد التربوي في الهدارس بحاجة إلى عىاية واٌتهامأكبر هن ها ٌو عميً وأن دور الهرشد فعال ولكن عميً هٍهات

اء ذا فاعمية في تحسين االتجاٌات
(الصديق الهساعد) كان أجر ً

كبيرة.

ىحو الهدرسة هها يثبت فرضية ٌذي الدراسة.

 -دراسة الىجار [ٌ ]27دفت إلي التعرف عمي الفروق الجوٌرية

 -دراسة شبير [ٌ ]29دفت إلي التعرف عالقة الرضا الوظيفي

لهٍارات التواصل وفعاليتٍا لدى الهرشد التربوي هن وجٍة ىظر

بالهعيقات الهٍىية لمهرشدين في الهدارس الحكوهية في قطاع غزة،

الطمبة الهسترشدين في الهدارس الثاىوية ،وقد شهمت عيىة الدراسة

وتكوىت عيىة الدراسة هن ( )255هرشدة تربوية هن العاهمين في
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اختمف الهديرون عن الهرشدين في تحديد أٌم هعوقات عهل
الهرشد الطالبي.

دراستً وبيىت ىتائج الدراسة وجود عالقة سالبة دالة بين الدرجة

اختمف الهرشدون عن الهديرين في تحديد أٌم هعوقات عهل

الكمية لمهعيقات الهٍىية في حين توجد عالقة سالبة غير دالة بين
الدرجة الكمية لمهعيقات الهٍىية لمهرشدين التربويين وكل هن بعدي

الهرشد.

الحوافز والترقيات واإلهكاىيات.

 -دراسة أبو يوسف [ ]25وقد ٌدفت الدراسة إلي التعرف عمي

 -دراسة عوض [ٌ ]2:دفت ٌذي الدراسة إلي التعرف عمي

هدى فعالية البرىاهج التدريبي الهقترح لتىهية الهرشدين الىفسيين في

اتجاٌات هديري الهدارس الحكوهية بهحافظات غزة ىحو اإلرشاد

هدارس وكالة الغوث بقطاع غزة والتعرف عمي هستوى الهٍارات

التربوي وعالقتٍا بأداء الهرشدين التربويين واستخدم الباحث استباىة

اإلرشادية لدى الهرشدين الىفسيين بهدارس الوكالة في قطاع غزة

في دراستً هن إعدادي ،وهقياس أداء الهرشد التربوي إعداد و ازرة

وكذلك عمي الفروق بين الهرشدين الىفسيين في هدى وجود

التربية والتعميم ،وىت أٌم ىتائجً وجود عالقة ارتباط ضعيفة بين

الهٍارات اإلرشادية لديٍم تبعاً لتغير الىوع والتخصص وسىوات

اتجاٌات هديري الهدارس الحكوهية ىحو اإلرشاد التربوي ،وأداء

الخبرة وجاهعة التخرج ،وقد استخدم الباحث الهىٍج التجريبي

الهرشدين التربويين.

اإلكميىيكي ،وقام الباحث باختيار عيىة قصديً هن الهرشدين

 -دراسة البشري [ٌ ]31دفت ٌذي الدراسة إلي الكشف عن دور

الىفسيين في الهىطقة الجىوبية بمغت ( )22هرشدا ،أها أدوات

الهرشد الطالبي حيال العىف الهدرسي و الوقوف عمي هظاٌر

الدراسة فكاىت الهالحظة أثىاء تطبيق البرىاهج التدريبي .وكاىت

العىف السائد بالهدرسة وأسبابً ،وتكوىت عيىة الدارسة هن 271

الىتائج كالتالي; توجد فروق بين هستوى الهٍارات اإلرشادية لدى

هرشداً طالبياً ،وكاىت أٌم الىتائج;

الهرشدين الىفسيين والهستوى االفتراضي  %81هها يعىى عدم

 -أن التقميد الهتعهد لمههارسات الخاطئة والسيئة هع اآلخرين هها

إتقان أفراد العيىة لمهٍارات اإلرشادية الخهس.

يؤكد عمي العىف والذي قد يبادر الطرف اآلخر بالرد هها يكون لً

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوي ( )1.16في كل

عواقب غير هرضية.

هن القياس القبمي والبعدي لهستوى الهٍارات اإلرشادية لدى

 -الخوف والقمق هن الهستقبل قد يدفع باإلىسان بالالهباالة هها

الهرشدين تعزى لهتغير الىوع.
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى ( )1.16في

يجع تصرفاتً غير هرضية.
 -دراسة السهيح [ٌ ]32دفت الدراسة إلى هعرفة هٍام الهرشد

القياس القبمي لهستوي الهٍارات اإلرشادية لدى الهرشدين تعزى

الطالبي ذات األٌهية الكبرى والصغرى هن وجٍة ىظر هديري

لهتغير الجاهعة بيىها توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى

الهدارس والهرشدين وأٌم عشر هعوقات تحول دون ههارسة الهرشد

( )1.16في القياس البعدي لهستوى الهٍارات اإلرشادية لدى

لهٍاهً في التوجيً واإلرشاد الطالبي هن خالل وجٍة ىظر الفئتين،

الهرشدين الىفسيين تعزى لهتغير جاهعة التخرج لصالح خريجي

وكاىت العيىة الدراسية قد اشتهمت عمى ( )276هدي اًر وهرشداً،

اإلسالهية.

وتوصل الباحث إلى الىتائج التالية وٌى;

 دراسة شوهان [ٌ ]22دفت ٌذي الدراسة إلي هعرفة وتقويمهستوى األداء الوظيفي لمهرشدين الىفسين في هحافظات قطاع غزة

اتفق كل هن الهديرين والهرشدين في هدارس الرياض في تحديد

وهعرفة الصورة التي ٌم عميٍا في أدائٍا الوظيفي وذلك في ضوء

الهٍام العشر الكبرى ،والصغرى لمهرشد.
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بعض هتغيرات الدراسة ،وتكوىت عيىة الدراسة هن ( )318هرشد

 %81هها يعىي عدم إتقان أفراد العيىة لمهٍارات اإلرشادية

وهرشدة ،واستخدم الباحث ثالثة أدوات لمتحقق هن صحة فروض

الخهس ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في هستوى

الدراسة ،واستخدم الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي ،وتوصل

الهٍارات اإلرشادية لدى الهرشدين تعزى لهتغير الىوع،

الباحث إلى; عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في هستوى

والتخصص ،وسىوات الخبرة.

األداء الوظيفي لمهرشدين الىفسيين تعزى لهتغير سىوات الخبرة

بيىها توصمت دراسة شوهان [ ]22عدم وجود فروق ذات

وهتغير رضا الهرشدين عن العهل وهتغير جٍة العهل إال في

داللة إحصائية في هستوى األداء الوظيفي لمهرشدين الىفسيين

جاىب األداء اإلداري.

تعزى لهتغير جٍة العهل وسىوات الخبرة وهتغير رضا الهرشدين
عن العهل.

تعميق عمى الدراسات السابقة; بعد استعراض الباحثين
لمدراسات السابقة واالطالع عميٍا وجد أىً ال توجد أية دراسة

أها دراسة الىجار [ ]27توصمت لوجود هٍارات تواصل شائعة

تتشابً بصورة كبيرة هع الدراسة الحالية ،وان كان ٌىاك دراسات لٍا

لدى الهرشد التربوي في الهدارس الثاىوية ووجود فروق ذات داللة

عالقة بٍا كدراسة أبو يوسف [ ،]25ودراسة شوهان [.[22

إحصائية عىد هستوى ( )1.16في هٍارات التواصل لدى الهرشد

• هن حيث الهوضوع واألٌداف; ركزت جهيع الدراسات عمى

التربوي تعزى لهتغير الىوع لصالح اإلىاث في الهٍارة األولي

هوضوعات هتعددة وهتىوعة في اإلرشاد الىفسي حيث تىاولت

(االىتباي الفعال) ،وفي باقي الهٍارات األربعة ال توجد فروق ذات

بعض الدراسات فعالية اإلرشاد التربوي وأخرى أٌهية الهرشد

داللة إحصائية تعزى لمجىس.
وأسفرت ىتائج دراسة العاجز [ ]28عن الهشكالت التي تواجً

الىفسي وثالثة تىاولت برىاهج تدريبي لتىهية الهٍارات كدراسة أبو
يوسف وشوهان.

الهرشد في الهدارس العميا عمى التوالي ٌي الهتعمقة باإلعداد

• هن حيث هىٍج الدراسة; هعظم الدراسات استخدهت الهىٍج

والتدريب ثم الهتعمقة بظروف العهل وأخي اًر الهتعمقة باإلدارة والٍيئة

الوصفي التحميمي.

التدريسية في الهرتبة الثالثة ،وأن واقع اإلرشاد التربوي في الهدارس

• هن حيث العيىة; اختمفت عيىات الدراسات السابقة باختالف

بحاجة إلى عىاية واٌتهام أكبر هن ها ٌو عميً وأن دور الهرشد

هجتهع الدراسة وأٌدافٍا لكل دراسة هن الدراسات فهن الدراسات

فعال ولكن عميً هٍهات كبيرة.

هن شهمت عيىتً عمى طالب الهدارس ،وغيرٌا عمى الهديرين

 .4الطريقة واإلجراءات

والهعمهين وأخرى عمى الطالب واآلباء هعاً ورابعة عمى الهرشدين.

أ .منهج الدراسة

• هن حيث األدوات; هعظم الدراسات استخدهت االستبيان وكاىت

اعتهد الباحثان الهىٍج الوصفي التحميمي.

هن إعداد الباحثين الذين قاهوا بٍذي الدراسات.

ب .مجتمع الدراسة

هن حيث الىتائج; تىوعت ىتائج الدراسات السابقة بتىوع أٌدافٍا

يتكون هجتهع الدراسة هن الهرشدين والهرشدات الىفسيين ،بهدارس

وعيىاتٍا ولكىٍا أجهعت في بعضٍا عمى إيجابية االتجاٌات ىحو

الحكوهة ،والوكالة ،والهؤسسات غير الحكوهية في قطاع غزة وال

اإلرشاد ودور الهرشد الىفسي وهن أٌم الىتائج التي تم التوصل

تتوافر إحصاءات دقيقة ألعدادٌم.

إليٍا; توصمت دراسة أبو يوسف [ ]25إلى وجود فروق بين هستوي

ج .عينة الدراسة

الهٍارات اإلرشادية لدى الهرشدين الىفسيين والهستوي االفتراضي

قد تكوىت عيىة الدراسة هن ( )225هرشدا وهرشدة ،وتم اختيارٌم
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 -الىوع وهكان العهل:

خصائص عيىة الدراسة;
جدول 1
خصائص العينة حسب متغير النوع أو مكان العمل
نوع المتغير

البيان

التك اررات

النسبة المئوية

النوع

ذكر

56

49.1

أىثي

58

50.9

الهجهوع

114

%100

وكالة

34

29.8

حكوهة

51

44.7

هؤسسات غير حكوهية

3:

22.8

الهجهوع

114

100

مكان العمل

د .أدوات الدراسة

األقصى ،واإلسالهية بغزة ،وتم استطالع رأيٍم حول هحتوى

اشتهمت أدوات الدراسة عمي التالي:

عبارات الهقياس هوضع الدراسة ،هن حيث قدرتٍا عمي قياس

أ .استهارة الهعموهات الشخصية ،إعداد الباحثين واشتهمت عمى

الشيء الهراد قياسً ،وان كان ٌىاك هٍارات يهكن إضافتٍا أو

الىوع وهكان العهل.

يىبغي حذفٍا ،وتم إقرار الهقياس بىسبة هوافقة ال تقل عن %:6

ب .هقياس هٍارات االتصال اإلرشادي ،إعداد الباحثين.

لجهيع بىود الهقياس.

خطوات تصهيم الهقياس:

 -العيىة االستطالعية; لمتأكد هن ثبات الهقياس وصدقً بطرق

قام الباحثان باستعراض األدبيات الىظرية التي تىاولت هٍارات

إحصائية فقد تم تطبيق الهقياس عمى عيىة استطالعية شهمت

االتصال اإلرشادي ،ولم يجدا هقياسا لهٍارات االتصال اإلرشادية

( )51هرشداً ،وقد توصل الباحثان إلى الخصائص السيكوهترية

وعميً آثر الباحثان صياغة هقياس جديد خاص بٍذي الدراسة،

التالية:

يتضهن الرؤية الهتبمورة لدى الباحثين ،والتي تتضهن عدداً هن

أ) صدق االتساق الداخمي; قام الباحثان بحساب هعاهل االرتباط

هٍارات االتصال اإلرشادي بهكوىاتٍا األربعة (الهعرفة بالهٍارة،

بين كل عبارة وهجهوع الهقياس فتبين أن جهيع عبارات الهقياس

التدريب عمى الهٍارة ،القدرة عمى ههارسة الهٍارة ،الههارسة الفعمية

هوضع الدراسة ذات ارتباط دال إحصائياً عىد هستوى ()1.112

لمهٍارة) ،وقاها بصياغة عبارات الهقياس ،لتقيس تك اررات حضور

هع الهجهوع الكمي لمهقياس ،األهر الذي يؤكد اتساق عباراتً

ٌذي الهٍارات بتدرج ثالثي كالتالي (بدرجة ضعيفة ،بدرجة

داخمياً.

هتوسطة ،بدرجة كبيرة).

ب) حساب ثبات الهقياس; تم حساب ثبات الهقياس باستخدام

طرق حساب الخصائص السيكوهترية لمهقياس;

هعاهل ألفا كروىباخ ،حيث بمغ هعاهل ألفا (.(1.975
وبىاء عمى ها تقدم يتضح تهتع الهقياس بدرجة عالية هن الثبات
ً

 -صدق الهحكهين; قام الباحثان بعرض الهقياس الهكون هن

األهر الذي يؤكد إهكاىية اعتهاد الهقياس كأداة هىاسبة لمدراسة.

ستين عبارة في صورتً األولية ،عمى هجهوعة هكوىة هن خهسة
أساتذة ،يىتهون إلى كمية التربية  -قسم عمم الىفس بجاهعتي
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ىتائج السؤال األول وتفسيري; لإلجابة عمى السؤال األول والذي

 .5النتائج ومناقشتها
لموصول إلى ىتائج هستهدة هن الهعالم اإلحصائية لعيىة الدراسة،

ىصً "ٌل تتفاوت ىسب اهتالك الهرشدين في قطاع غزة لهٍارات

قام الباحثان بهجهوعة هن اإلجراءات اإلحصائية لموصول إلى

االتصال اإلرشادي بهكوىاتٍا األربعة؟" قام الباحثان بحساب

القرار اإلحصائي الهىاسب إزاء العالقات هوضع البحث ،وذلك كها

التك اررات والىسب الهئوية لكل هٍارة فجاءت الىتائج كها يمي:

يمي:
جدول 2

تك اررات ونسب استخدام مهارات االتصال اإلرشادي لكل مهارة
مهارات التواصل اإلرشادي
مهارة بناء العالقة اإلرشادية

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة االفتتاح

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة االنتقال من االفتتاح إلى بناء
المقابمة

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة إنهاء المقابمة

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة منخفضة

تكرار

95

12

7

ىسبة هئوية

%83

%10.5

%6.1

تكرار

16

87

11

ىسبة هئوية

%14

%76.3

%9.6

تكرار

12

93

9

ىسبة هئوية

%10.5

%81.6

%7.9

تكرار

15

90

9

ىسبة هئوية

%13.2

%78.9

%7.9

تكرار

19

88

7

ىسبة هئوية

%16.7

%77.2

%6.1

تكرار

19

88

7

ىسبة هئوية

%16.7

%77.2

%6.1

تكرار

19

90

5

ىسبة هئوية

%16.7

%78.9

%4.4

تكرار

18

85

11

ىسبة هئوية

%15.8

%74.6

%9.6

تكرار

86

23

5

ىسبة هئوية

%75.4

%20.2

%4.4

تكرار

32

82

--

ىسبة هئوية

%28.1

%71.9

--

تكرار

20

71

12

ىسبة هئوية

%17.5

%72.5

%10.5

تكرار

32

74

8

ىسبة هئوية

%28.1

%64.9

%7

تكرار

85

21

8

ىسبة هئوية

%74.6

%18.4

%7

تكرار

20

83

11

ىسبة هئوية

%17.5

%72.8

%9.6

تكرار

24

83

28
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الههارسة الفعمية
مهارة اإلنصات

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة طرح األسئمة

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة التمخيص

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة المواجهة

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة االتصال غير المفظي

الهعرفة
التدريب
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ىسبة هئوية

%21.1

%72.8

%24.6

تكرار

28

78

8

ىسبة هئوية

%24.6

%68.4

%7

تكرار

90

19

5

ىسبة هئوية

%78.9

%16.7

%4.4

تكرار

85

15

14

ىسبة هئوية

%74.6

%13.2

%12.3

تكرار

90

19

5

ىسبة هئوية

%16.7

%78.9

%4.4

تكرار

83

14

17

ىسبة هئوية

%72.8

%12.3

%14.9

تكرار

86

26

2

ىسبة هئوية

%75.4

%22.8

%1.8

تكرار

69

39

6

ىسبة هئوية

%60.5

%34.2

%5.3

تكرار

75

33

6

ىسبة هئوية

%65.8

%28.9

%5.3

تكرار

64

36

4

ىسبة هئوية

%64.9

%31.6

%3.5

تكرار

75

27

12

ىسبة هئوية

%65.8

%23.7

%10.5

تكرار

25

73

16

ىسبة هئوية

%21.9

%64

%14

تكرار

31

67

16

ىسبة هئوية

%27.2

%58.8

%14

تكرار

36

66

12

ىسبة هئوية

%31.6

%57.9

%10.5

تكرار

63

38

13

ىسبة هئوية

%55.3

%33.3

%11.4

تكرار

28

65

21

ىسبة هئوية

%24.6

%57

%18.4

تكرار

62

37

15

ىسبة هئوية

%54.4

%32.5

%13.2

تكرار

29

75

10

ىسبة هئوية

%25.4

%65.8

%8.8

تكرار

93

15

6

ىسبة هئوية

%81.6

%13.2

%5.3

تكرار

15

84

15

ىسبة هئوية

%13.2

%73.7

%13.2

1252

3
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية
مهارة إدارة جمسات اإلرشاد الفردي

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة إدارة جمسات اإلرشاد الجماعي

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة إدارة جمسات التوجيه الجمعي

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة المناقشة واإلقناع

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

مهارة حل المشكالت

الهعرفة
التدريب

3124

23

تكرار

21

89

4

ىسبة هئوية

%18.4

%78.1

%3.5

تكرار

21

88

5

ىسبة هئوية

%18.4

%77.2

%4.4

تكرار

60

48

8

ىسبة هئوية

%52.6

%42.1

%5.3

تكرار

39

61

14

ىسبة هئوية

%34.2

%53.5

%12.3

تكرار

46

60

8

ىسبة هئوية

%40.4

%52.6

%7

تكرار

26

61

27

ىسبة هئوية

%22.8

%53.5

%23.7

تكرار

82

17

15

ىسبة هئوية

%71.9

%14.9

%13.2

تكرار

17

82

15

ىسبة هئوية

%14.9

%71.9

%13.2

تكرار

13

87

14

ىسبة هئوية

%11.4

%76.3

%12.3

تكرار

14

86

14

ىسبة هئوية

%12.3

%75.4

%12.3

تكرار

85

15

14

ىسبة هئوية

%74.6

%13.2

%12.3

تكرار

13

91

10

ىسبة هئوية

%11.4

%79.8

%8.8

تكرار

21

83

10

ىسبة هئوية

%18.4

%72.3

%8.8

تكرار

31

79

4

ىسبة هئوية

%27.2

%69.3

%3.5

تكرار

72

42

--

ىسبة هئوية

%62.2

%36.8

--

تكرار

73

36

5

ىسبة هئوية

%64

%31.6

%4.4

تكرار

75

29

10

ىسبة هئوية

%65.8

%25.4

%8.8

تكرار

81

20

12

ىسبة هئوية

%71.1

%17.5

%11.4

تكرار

84

23

7

ىسبة هئوية

%73.7

%20.2

%6.1

تكرار

33

65

16

1253
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القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية
مهارة تقديم االستشارات

الهعرفة
التدريب
القدرة عمى الههارسة
الههارسة الفعمية

3124

23

ىسبة هئوية

%28.9

%57

%14

تكرار

42

66

6

ىسبة هئوية

%36.8

%57.9

%5.3

تكرار

48

60

6

ىسبة هئوية

%42.1

%52.6

%5.3

تكرار

79

21

14

ىسبة هئوية

%69.3

%18.4

%12.3

تكرار

32

72

10

ىسبة هئوية

%28.1

%63.2

%8.8

تكرار

20

80

14

ىسبة هئوية

%17.5

%70.2

%12.3

تكرار

33

74

7

ىسبة هئوية

%28.9

%64.9

%6.1

يتضح هن الجدول السابق تفاوت اىتشار الهٍارات هوضع

هتوسطة وبدرجة ضعيفة) يعكس ضعفاً عاهاً في التدريب الهٍاري

الدراسة بجواىبٍا األربعة الهرشدين حيث سجل الجاىب الهعرفي

في الجاهعات ،األهر الذي قد يؤدي إلى إضعاف قدرات الهرشدين

أعمى الدرجات ،إذ تجاوزت االستجابة بدرجة كبيرة في (بدرجة

وههارستٍم الفعمية لهقتضيات العهمية اإلرشادية ،والذي تطمبً

كبيرة) جهيع الهٍارات ىسبة  %71ها عدا هٍارة االفتتاح %27.8

عهمية االتصال الفعال.

وهٍارة الهواجٍة  %66.4وهٍارة إدارة جمسات اإلرشاد الفردي

أها عمى صعيد القدرة والههارسة فقد تشابٍت استجابة

 ،%63وعمى الرغم هن ذلك فإن الباحثين يريان في ٌذي الىتيجة

الهفحوصين إزاءٌا هع استجاباتٍم إزاء التدريب ،وعميً فقد اتضح

اىخفاضاً ها في هستوى الهعرفة عىد الهرشدين لهٍارات أساسية

أن االعتقادات حول الكفايات والقدرة ارتبطت بدرجة كبيرة

عميٍم أن يمهوا بٍا ،األهر الذي قد يترتب عميً عدم قدرتٍم عمى

بالتدريب ،كها يالحظ االقتران بين القدرة والتدريب هع الههارسة

إدارة العهمية اإلرشادية وتحقيق أٌدافٍا.

الفعمية لمهٍارة ،حيث إن هٍارات (اإلىصات ،طرح األسئمة،

أها في الجاىب التدريبي فقد تركزت هعظم تقديرات الهرشدين

الهىاقشة واإلقىاع) حازت عمى أعمى ىسب في تقدير القدرة

حول االستجابة (بدرجة هتوسطة) باستثىاء هٍارات (اإلىصات،

والههارسة الفعمية ،في حين تراجعت تقييهات القدرة والههارسة إلى

طرح األسئمة ،الهىاقشة) حيث بمغت ىسبة االستجابة (بدرجة

الدرجة الهتوسطة والضعيفة في باقي هٍارات التواصل اإلرشادي.

كبيرة) 75% ،%75 ،%85.7 ،عمى الترتيب ،وتفسير ذلك يرجع

ىتائج السؤال الثاىي وتفسيري; الختبار صحة السؤال الثاىي والذي

ربها إلى أن الهرشدين يعتقدون أن ٌذي الهٍارات أسٍل هن غيرٌا

ىصً "ٌل توجد عالقات ذات داللة إحصائية بين هكوىات هٍارات

 -وٌذا اعتقاد غير دقيق  -وهن تم فإن تقديرٌم لمتدريب الذي

االتصال اإلرشادي (الهعرفة بالهٍارة ،التدريب عمى الهٍارة ،القدرة

تمقوي حولٍا كان كافياً ،ويصل إلى حد الرضا ،وفي الهقابل فإن

عمى ههارسة الهٍارة ،الههارسة الفعمية لمهٍارة) لدى الهرشدين؟"،

جهيع الهٍارات الهتبقية قد تراوح التقدير (بدرجة هتوسطة) بين

قام الباحثان بحساب هعاهل ارتباط

العزوم (بيرسون) ،فجاءت

الىسبة  68%لهٍارة الهواجٍة %71.4 ،لهٍارة طرح األسئمة.

الىتائج كها يمي:

ويرى الباحثان أن ارتفاع الىسب عمى التقديرين (بدرجة
1254
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جدول 3

نتائج معامل االرتباط العزوم بين مكونات المهارات
المتغيرات
المعرفة
التدريب
القدرة عمى الممارسة
الممارسة الفعمية

المعرفة

التدريب

القدرة عمى الممارسة

الممارسة الفعمية

هعاهل االرتباط

1

1.07

1.23

1.21

القيهة االحتهالية

----

1.45

1.02

1.02

هعاهل االرتباط

1.07

1

1.8

1.7

القيهة االحتهالية

1.45

----

1.00

1.00

هعاهل االرتباط

1.23

1.8

1

1.9

القيهة االحتهالية

1.02

1.00

----

1.00

هعاهل االرتباط

1.21

1.7

1.9

1

القيهة االحتهالية

1.02

1.00

1.00

----

تشير الىتائج في جدول ( )4إلى عدم وجود عالقة دالة بين

عميٍا قدرة وههارسة ها لم يصاحبٍا تدريب هٍاري هىاسب يكسب

الهعرفة والتدريب ،في حين تأكد وجود عالقة بين الهعرفة والقدرة

الطمبة والهرشدين إهكاىية الخروج هن دائرة التىظير إلى هستوى

والههارسة ،وبين كل هن التدريب والههارسة والقدرة ،وهن الهمفت

القدرة والتىفيذ ،وفي ظل ها أشارت إلى الىتائج هن ضعف ىسبي

عدم ارتباط الهعرفة بالتدريب حيث أن هن الهىطقي أن يكون

في التدريب ،والتركيز عمى الجواىب الىظرية التي اتسهت

االرتباط داالً باعتبار أن التدريب الهٍاري ٌو جزء هن عهمية

استجابات الهرشدين إزاءٌا باإليجابية والرضا ،فإن الحاجة هاسة

الهعرفة بهفٍوهٍا الشاهل الذي ذكرتً دروزي [ ]34ىقالً عن

لهراجعة الهىاٌج الهعتهدة في الجاهعات لبراهج اإلرشاد وطرق

تصىيف (هيرل) وتفسير ذلك ربها يرجع إلى أن الهعرفة الهتوفرة

وآليات التدريب الهتبعة ،وقد أوضحت الىتائج أن القدرة والههارسة

لدى الهرشدين لم تتجاوز األبعاد الهعموهاتية والهفاٌيهية وأن

الفعمية ترتبط ارتباطاً قوياً تراوح بين ( )1.9 ،1.8األهر الذي يؤكد

التدريب الجاهعي ركز بصورة أكبر عمى التىظير الىظري ولم يتعداي

ها ذكري البيمي [ ]36هن أن االعتقادات حول القدرة ترتبط بصورة

إلى التدريب العهمي عمى الهٍارات.

كبيرة هع القدرة الفعمية والههارسة.

وفي الوقت ىفسً فإىً بالرغم هن كون االرتباط بين الهعرفة

ىتائج السؤال الثالث وتفسيري; الختبار صحة السؤال الثالث والذي

وكل هن; القدرة والههارسة داالً إحصائيا فإىً ارتباط غير قوي

ىصً "ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائية في هٍارات االتصال

( )1.325 ،1.336إذا ها قورن باالرتباط بين التدريب وكل هن

اإلرشادي لدى الهرشدين تعزى لهتغير الىوع؟" ،قام الباحثان

القدرة والههارسة ،األهر الذي يشير إلى أن الهعرفة الىظرية بالرغم

بحساب هعاهل "ت" لمفروق بين هتوسطي هجهوعتين هستقمتين،

هن أٌهيتٍا واعتبارٌا أساساً لمهخرج التعميهي فإىً قد ال يترتب

فجاءت الىتائج كها يمي:

جدول 4
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت لمفرق بين الذكور واإلناث في مهارات االتصال اإلرشادي
مهارات االتصال اإلرشادي

الفئة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الحرية

قيمة ت المحسوبة

القيمة االحتمالية

االستنتاج

معرفة المهارة

ذكر

42.19

6.55

112

0.7

0.5

غير دالة

أىثى

41.38

5.95

ذكر

31.36

3.24

أىثى

32.28

3.75

التدريب عمى المهارة

1255

112

-1.4

0.17

غير دالة

3
القدرة عمى ممارسة المهارة
الممارسة الفعمية لممهارة

ذكر

31.95

3.68

أىثى

32.79

3.38

ذكر

32.34

3.96

أىثى

33.17

3.53
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-1.27

112

-1.19

112

0.21
0.24

غير دالة
غير دالة

يتضح هن الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة

في البعد األول وٌو الشخصية العاهة ولم يكن فروق بين الىوعين

إحصائية بين هكوىات االتصال اإلرشادي (الهعرفة بالهٍارة،

في البعدين الثاىي والثالث وٌها عمى التوالي البعد اإلداري

التدريب عمى الهٍارة ،القدرة عمى ههارسة الهٍارة ،الههارسة الفعمية

والهٍارات االجتهاعية.

لمهٍارة) لدى الهرشدين تعزى إلى هتغير الىوع ،األهر الذي يشير

ويفسر الباحثان ذلك إلي التجاىس الكبير بين الىوعين فيها

إلى ىفي السؤال ،ويتفق ٌذا هع دراسة هقبول [ ]37ويتعارض هع

يتعمق بالدراسة والتدريب وطبيعة العهل ،إضافة إلى أن الىوع لم

دراسة العجالىي ] [27التي أكدت أن اإلىاث أكثر إدراكاً هن

يعد عائقا أهام اىجاز أو تفوق الفرد وخروجً وتعمهً في هجال ها

الذكور في الهٍارات الهعرفية ويتعارض ٌذا هع دراسة أبو يوسف

خاصة أن هستوى الطهوح لدى الكثير هن اإلىاث عالي ،حيث أن

[ ]25التي أكدت عمى وجود فروق في هٍارة طرح األسئمة تعزى

كميٍها لديً القدرة العقمية والهٍىية الكافية إلىجاز هٍاهً بكفاءة

لهتغير الىوع ويتفق هع ىفس الدراسة التي توصمت لعدم وجود

عالية ،ويستطيع أن يىهى هٍاراتً وكفاياتً هن خالل التدريب

فروق بين الىوعين في بقية الهٍارات ،ويتعارض هع دراسة الىجار

واالطالع خاصة في ٌذا ظل الثورة التكىولوجية التي تسيطر عمى

[ ]27التي تؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية في هٍارات

ٌذا العصر.

التواصل لدى الهرشد تعزى لهتغير الىوع لصالح اإلىاث في االىتباي

ىتائج السؤال الرابع وتفسيري; الختبار صحة السؤال الرابع والذي

الفعال ،ويتفق هع ىفس الدراسة في عدم وجود فروق ذات داللة

ىصً "ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائية في هٍارات االتصال

إحصائية تعزى لمجىس في هٍارات (اإلصغاء ،تعزيز السموك

اإلرشادي لدى الهرشدين تعزى لهتغير هكان العهل؟" ،قام الباحثان

البديل ،التأهل ،طرح األسئمة) ويتفق هع دراسة شوهان [ ]22التي

بحساب هعاهل ف "تحميل التباين األحادي" ،فجاءت الىتائج كها

توصمت إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية في هستوى األداء

يمي:

الوظيفي لمهرشدين الىفسيين تعزى لهتغير الىوع لصالح الهرشدات
جدول 5
نتائج تحميل التباين األحادي في مهارات المقابمة حسب مكان العمل
معرفة المهارة

التدريب عمى المهارة

القدرة عمى الممارسة

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

معامل ف

القيمة االحتمالية

بين الهجهوعات

97.1

2

48.55

1.24

0.29

داخل الهجهوعات

4238.8

108

39.25

الهجهوع

4335. 9

110

بين الهجهوعات

41.24

2

20.62

داخل الهجهوعات

1320.13

108

12.22

الهجهوع

1361.37

110

بين الهجهوعات

56.88

2

28.44

داخل الهجهوعات

1335.45

108

12.37

1256

1.69

2.30

1.19

1.11

3

الممارسة الفعمية

المجموع
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الهجهوع

1392.33

110

بين الهجهوعات

54.01

2

27.01

داخل الهجهوعات

1519.41

108

14.07

الهجهوع

1573.42

110

بين الهجهوعات

875.87

2

347.94

داخل الهجهوعات

16757.37

108

155.16

الهجهوع

17633.24

110

يتضح هن الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة

1.92

2.822

1.15

1.604

وجود عالقة بين الهعرفة والقدرة والههارسة ،وبين كل هن التدريب

إحصائية في هٍارات االتصال اإلرشادي تعزى إلى هكان العهل

والههارسة والقدرة ،أها ارتباط الهعرفة في التدريب غير دال.

وبذلك يثبت الىفي لمسؤال الرابع ،وٌذا يتعارض هع دراسة شوهان

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين هكوىات االتصال

[ ]22التي بيىت وجود فروق ذات داللة إحصائية في هستوي

اإلرشادي (الهعرفة بالهٍارة ،التدريب عمى الهٍارة ،القدرة عمى

األداء الوظيفي لمهرشدين الىفسيين تعزى لهتغير جٍة العهل (وكالة

ههارسة الهٍارة ،الههارسة الفعمية لمهٍارة) لدى الهرشدين تعزى إلى

– حكوهة) لصالح الهرشدين الذين يعهمون في وكالة الغوث الدولية

هتغير الىوع.

في الجاىب اإلداري ،ويرجع الباحثان ذلك إلي تشابً البيئة وظروف

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في هٍارات االتصال

الدراسة والتدريب في قطاع غزة وىوع الخبرات التي يتمقاٌا الهرشد

اإلرشادي تعزى إلى هكان العهل.

سواء أثىاء الدراسة أو بعد التخرج هن الجاهعة وكذلك كفايات

 .6التوصيات
في ضوء ىتائج الدراسة ،فان الباحثين يوصيا بالتالي;

األفراد القائهين عمى التدريس والتدريب ،إضافة إلي تشابً العهل
والفئة الهستٍدفة (هدارس) أي طالب يعاىوا هن هشاكل خفيفة وهن

 -تأٌيل الهرشدين تأٌيال أكاديهيا وعهميا ،وذلك هن خالل هقررات

تم تشابً الخبرات هها أدى إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً.

دراسية تهىح الهرشد هعارف هتعددة هتجددة ،هع التركيز عمي

همخص الىتائج; بعد تطبيق الدراسة توصل الباحثان إلى الىتائج

هقرر التدريب الهيداىي ،باعتباري األداة األكثر قدرة عمي رفع كفاءة

التالية;

وفعالية الهرشدين.

 -تتفاوت ىسب اىتشار الهٍارات هوضع الدراسة بجواىبٍا األربعة

 -ضرورة االٌتهام بالدورات التدريبية (ىظريا ،عهميا) لجهيع

عىد الهرشدين حيث سجل الجاىب الهعرفي أعمى الدرجات ،والتي

الهرشدين أثىاء الخدهة في هختمف الجواىب الهتعمقة بعهمٍم خاصة

تعدت ىسبة االستجابة بدرجة كبيرة  %71ها عدا هٍارة االفتتاح

في هٍارات الهقابمة اإلرشادية؛ هع تحقيق التىسيق والتكاهل وتبادل

والهواجٍة وادارة جمسات اإلرشاد الفردي ،أها في الجاىب التدريبي

الخبرات بين الجٍات ذات الصمة.

فقد تركزت هعظم تقديرات الهرشدين حول االستجابة (بدرجة

 -ضرورة االٌتهام بالبعد التشخيصي في العهل اإلرشادي؛ لها لً

هتوسطة) باستثىاء هٍارات (اإلىصات ،طرح األسئمة ،الهىاقشة)،

هن أٌهية بالغة في اإلرشاد التربوي والهٍىي والىفسي.

وعمى صعيد القدرة والههارسة فقد تشابٍت استجابة الهفحوصين

 -توفير القائهين عمي الهرشدين في الحكوهة ،والوكالة ،وغيرٌها،

إزاءٌا هع استجاباتٍم إزاء التدريب.

لمعواهل التي تساعد الهرشدين عمي أداء هٍاهٍم بصورة جيدة.

 -عدم وجود عالقة دالة بين الهعرفة والتدريب ،في حين تأكد
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] [4الخطيب ،عبد اهلل عبد الٍادي عبد الرحهن (،)2010

والتشخيص...الخ.

برىاهج إرشادي هقترح لتىهية بعض الهٍارات االجتهاعية

هقترحات لمدراسة;

لدى أبىاء الشٍداء في قطاع غزة ،رسالة هاجستير غير
هىشورة ،كمية التربية ،الجاهعة اإلسالهية ،غزة.

إجراء دراسات لهعرفة هدى اهتالك القائهين عمي طمبة اإلرشاد
الىفسي (هحاضرين ،هدربين) ،لهٍارات الهقابمة اإلرشادية ،كطرح

] [5حهدان ،هحهد زياد ( ،)2000سيكولوجية االتصال التربوي،

األسئمة ،اإليحاء ،التفسير ،تطبيق االختبارات...الخ.

بدون طبعة ،دار التربية الحديثة.

إجراء دراسات حول هدى رضا الهرشدين عن أدائٍم الهٍىي

] [6زارو ،جون وآخرون ترجهة هحهد قاسم عبد اهلل )،)2001

والتعرف عمى الهعيقات التي تواجٍٍم أثىاء عهمٍم سواء هع

دليل الهبتدئين بالعالج الىفسي ،الطبعة األولي ،دار الفكر

الهشرفين أو إدارة الهدرسة أو الهعمهين أو الطالب أو الهجتهع

لمطباعة والىشر ،عهان.

الهحمي.
إجراء دراسات تقويهية لمهرشدين العاهمين في هحافظات القطاع

] [7أبو أسعد ،احهد عبد المطيف ( ،)2009اإلرشاد الهدرسي،

وهقارىتٍا هع هثيالتٍا بالوطن العربي.

الطبعة األولى ،دار الهسيرة لمىشر والتوزيع والطباعة،

إجراء دراسات حول دور اإلرشاد الىفسي في خفض درجة

عهان ،األردن.

الهشكالت الىفسية لدى الطالب بهختمف هراحمٍم التعميهية.

] [8سعفان ،هحهد أحهد ( ،)2005العهمية اإلرشادية ،الطبعة

إجراء دراسة حول هدى حاجة الطالب في الكميات بجهيع

األولي ،دار الكتاب الحديث ،القاٌرة.

هستوياتٍا إلى إىشاء هراكز لإلرشاد الىفسي؛ لهعرفة أٌم الهشكالت
التي يعاىي هىٍا الطالب.
] [1القران الكريم

] [9حهود ،خضير كاظم ( ،)2010االتصال الفعال في إدارة

المراجع

األعهال ،دار صفاء لمىشر ،عهان.

] [10أبو حهاد ،ىاصر الدين ( ،)2006دليل الهرشد التربوي

] [2حهدي ،ىزيً وأبو طالب ،صابر سعدي ( ،)2007اإلرشاد

(دليل هيداىي) الطبعة األولى ،عالم الكتب الحديث ،عهان.

والتوجيً في هراحل العهر الهختمفة ،هىشورات جاهعة

] [11شوهان ،زياد هحهود ( ،)2008دراسة تقييهيً ألداء

القدس الهفتوحة ،الطبعة األولي ،عهان ،األردن.

الهرشد الىفسي في ضوء بعض الهتغيرات ،رسالة هاجستير

] [3الهيمبي ،بىدر بن صالح بن عتيق (ٌ1430ـ) ،هٍارة

غير هىشورة ،كمية التربية ،الجاهعة اإلسالهية ،غزة.

االتصال لدى الهرشد وأٌهيتٍا كها يراٌا الهسترشدون في

] [12عهر ،هاٌر هحهود عهر ) ،)1992الهقابمة في اإلرشاد

الهرحمة الثاىوية بهحافظة يىبع ،رسالة هاجستير غير

والعالج الىفسي ،الطبعة الثالثة ،دار الهعرفة الجاهعية،

هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة أم القرى ،الههمكة العربية

اإلسكىدرية ،هصر.

السعودية.
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] [20البشري ،عاهر بن شايع بن هحهد ( )3115دور الهرشد

الىفسي ،الطبعة األول ،دار الجيل ،بيروت.

الطالبي في الحد هن العىف الهدرسي هن وجٍة ىظر
الهرشدين الطالبيين تطبيقا عمى هىطقة عسير التعميهية،

] [14أبو يوسف ،هحهد جدوع ( ،)2008دراسة تقييهيً ألداء

رسالة هاجستير (غير هىشورة) ،كمية العموم االجتهاعية،

الهرشد الىفسي في ضوء بعض الهتغيرات ،رسالة

جاهعة ىايف العربية لمعموم األهىية ،السعودية  ،الرياض

هاجستير غير هىشورة ،كمية التربية ،الجاهعة اإلسالهية،

] [21السهيح ،عبد الهحسن بن هحهد ( ،)2004هٍام الهرشد

غزة.

الطالبي بين الههارسة والتطبيق ،هجمة جاهعة أم القرى،

] [15األسهر ،ىٍمة ريهون ( ،)2000أثر برىاهج إرشاد جهعي

الرياض ،الهجمد ( ،)16العدد (.)1

في تحسين هٍارة الهرشد الزهيل عمى التواصل وهساعدة
الطمبة الذين يواجٍون هشكالت تكيف هدرسي ،رسالة

] [22الفتالوي ،سٍيمً هحسن كاظم ( ،)2003الكفايات

هاجستير غير هىشورة ،كمية التربية ،الجاهعة اإلسالهية،

التدريسية ،الهفٍوم-التدريب -األداء ،الطبعة األولى ،دار

غزة.

الشروق لمىشر والتوزيع ،عهان ،األردن.

] [16الىجار ،يحيى هحهود ( ،)2001هدى فاعمية هٍارة

] [23دروزة ،أفىان ىظير ( ،)2004أساسيات في عمم الىفس

التواصل التربوي في تقديم الخدهات اإلرشادية لطمبة

التربوي ،الطبعة األولى ،الشروق لمىشر والتوزيع ،عهان،

الهرحمة الثاىوية ،رسالة هاجستير (غير هىشورة) ،الجاهعة

األردن.

اإلسالهية غزة.

] [24الحمو ،هحهد وفائي ( ،)2007عمم الىفس التربوي "ىظرة
هعاصرة" ،الطبعة الخاهسة ،هطبعة الرىتيسي لمطباعة

] [17العاجز ،فؤاد خميل ( ،)2001اإلرشاد التربوي في
الهدارس األساسية العميا والثاىوية بهحافظة غزة ،هجمة

والىشر ،غزة.

الجاهعة اإلسالهية ،غزة ،الهجمد ( ،)9العدد (.)14

] [25البيمي ،هحهد عبد اهلل ،قاسم ،عبد القادر ،العهاوي ،أحهد

] [18شبير ،هىير عودة ( ،)2003الهعيقات الهٍىية لدى

عبد الهجيد ،)1997( ،عمم الىفس التربوي وتطبيقاتً،

الهرشدين التربويين في الهدارس الحكوهية في قطاع غزة

الطبعة األولى ،هكتبة الفالح لمىشر والتوزيع ،العين،

وعالقتٍها بالرضا الوظيفي ،رسالة هاجستير (غير

اإلهارات.

هىشورة) ،كمية التربية ،الجاهعة اإلسالهية غزة.

] [26هحاسىة ،هحهﺩَ ،)3117( ،ﺍقع ﺍلتﺯﺍن ﺍلهﺭشﺩ ﺍلتﺭبَﻱ

] [19عوض ،أحهد هحهد ( ،)2003اتجاٌات هديري الهدارس

بأخالقياﺕ هٍىة ﺍإلﺭشاﺩ هو َجٍة ىﻅﺭ ﺍلهﺭشﺩيو

الحكوهية بهحافظات غزة ىحو اإلرشاد التربوي وعالقتٍا بأداء

َﺍلهستﺭشﺩيو ،ﺭسالة هاجستيﺭ غيﺭ هىشَﺭﺓ ،جاهعة

الهرشد التربوي ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية التربية،

ﺍليﺭهَﻙ ،ﺍﺭبﺩ ،ﺍألﺭﺩو.

الجاهعة اإلسالهية ،غزة.
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] [27ﺍلعجالىي ،عهﺭ عمي عبﺩ ﺍهلل ( ;)3116تقيين ﺍلهٍاﺭﺍﺕ

ﺭسـالة هاجسـتيﺭ ،كمية ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعميا ،قسن ﺍلعمَن

ﺍلهٍىية عىﺩ ﺍألخصـائييو ﺍالجتهـاعييو – ﺩﺭﺍسة هسحية

ﺍالجتهاعية ،جاهعة ىايﻑ ﺍلعﺭبية لمعمَن ﺍألهىية ،ﺍلﺭياﺽ،

في هستشفياﺕ ﺍلصحة ﺍلىفسية بالههمﻜة ﺍلعﺭبية ﺍلسـعَﺩية،

ﺍلههمﻜة ﺍلعﺭبية ﺍلسعَﺩية.
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Abstract_ The study investigated the communication skills practiced by school counselors in
Gaza Strip. Males and females counselor working at the United Nation Relief and Work
Agency (UNRWA), Government and Non-Governmental Sector schools were randomly
selected to participate in the study.
The methodology is based at a hundred and fourteen (114) counselors who were randomly
selected from the schools in Gaza Strip. Personal Information Questionnaire and Counseling
Communication Skills Questionnaire are used in the study. The questionnaires measure four
areas of skills; knowledge of the skills, training on these skills, the cognitive ability of
counselors to practice these skills and the application of these skills in their practice.
Reliability by Alpha cronbach is 0.975.
The study, in the results, showed that more than 60% of the participants know the basic
counseling skills except confrontation and individual counseling sessions. As for training
skills, less than 25% of the sample was trained on listening skills, asking questions and
discussion. With regard to their cognitive abilities and the application of these skills were
similar. There was not significant relation between the cognitive ability to apply these skills
and their applications into practice. There are no significant differences between males and
females in relation to the four components of the questionnaires.
Keywords: Communication skills indicative, skills, cognitive ability, practice, Variable
Gender, Variable place.
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