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 ملخص
أثر برنامج إشرافي إرشادي يستند إلى النموذج المعرفي هدفت هذه الدراسة التعرف إلى      

تكونت عينة  .والبيرة ي في خفض ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام هللاالسلوك
، والبيرة رام هللافي ومرشدة ممن يعملون في مدارس مديرية التربية والتعليم مرشدًا  (30)الدراسة من 

 .ووافقوا على المشاركة في الدراسة ،وممن سجلوا درجات مرتفعة على مقياس ضغوط العمل
ومرشدة تلقوا  ،مرشداً  (15)وعددها  ،بيةيتجر  إحداهما :مجموعتين إلىعينة الدراسة  أفرادتم توزيع  

 ،مرشداً  (15)األخرى ضابطة وعددها و جلسة،  (12)، مكون من اإلرشادي اإلشرافيالبرنامج 
والضابطة  المجموعتين التجريبية أداء، وقد تم قياس اإلرشادي اإلشرافيومرشدة لم يتلقوا البرنامج 

خذ قياس المتابعة أوبعده، في حين تم  اإلرشادي اإلشرافيعلى مقياس ضغوط العمل قبل البرنامج 
 أسابيع من انتهاء البرنامج.  أربعةللمجموعة التجريبية بعد 

بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  إحصائياأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة      
 إلىيستند  اً إرشادي إشرافياً  برنامجاً  أفرادهاالمجموعة التجريبية التي تلقى ضغوط العمل لصالح 

 لدىوكانت الفروق دالة إحصائيا أيضا بين القياس القبلي والبعدي ، النموذج المعرفي السلوكي
فروق دالة إحصائيا أيضا بين النتائج المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي، كما أظهرت 

نتهاء إأسابيع من  أربعةوالمتابعة لصالح قياس المتابعة، والذي تم تطبيقه بعد  ،ديالقياس البع
 البرنامج اإلشرافي اإلرشادي. 

بالعمل على تطبيق البرنامج اإلشرافي اإلرشادي على جميع المرشدين الدراسة  أوصتوقد      
 التعليم.مديريات التابعة لوزارة التربية و الوالمرشدات التربويون/ات في جميع 

، المرشدون رفي السلوكي، ضغوط العملالمع اإلرشادي اإلشرافيالنموذج : الكلمات المفتاحية
 .       التربويون 
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Abstract 

The aim of this study is to identify the impact of a counseling program based on the 

behavioral cognitive model in reducing the work Pressures of educational counselors in 

Ramallah and al-Bireh governorate. The sample of the study consisted of 

)30(counselors working in the schools of the Directorate of Education in Ramallah and 

al-Bireh, as well as those who recorded high grades on the scale of work Pressures and 

agreed to participate in the study. 

The sample of the study was divided into two groups, one experimental with 

)15(counselors who received the counseling supervision program, consisting of 

)12(sessions, and the second a control group of )15(counselors who did not receive the 

counseling supervision program. The performance of the experimental and control 

groups was measured against the work Pressures scale before and after the counseling 

supervision program while follow-up of the experimental group was taken four weeks 

after the end of the program. 

The results of the study showed that there were statistically significant differences 

between the experimental and control groups in relation to work Pressures for the 

experimental group whose members received the counseling supervision program based 

on the cognitive behavioral model. 

The results of the study also showed that there were significant statistically differences 

between the pre-test and pro-test measurement on the experimental group for the post-

test according the scale. The study showed that there were also statistically significant 

differences between post-measurement and follow-up to measurement, which was 

implemented four weeks after the end of the counseling supervision program. 

The study recommended the implementation of the counseling supervision program for 

all counselors in all the Directorates of Education of the Ministry of Education. 

Key words: Model Behavioral cognitive counseling supervision, work Pressures, 

School Counselors.



1 

 

 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة 1.1

  وأسئلتها مشكلة الدراسة 2.1

 فرضيات الدراسة  3.1

 الدراسة  أهداف 4.1

 أهمية الدراسة 5.1

 ومحدداتهاحدود الدراسة  6.1

 التعريفات اإلجرائية للمصطلحات 7.1

 

 

 

 

 



2 

 

 األولالفصل 

 لتهاخلفية الدراسة ومشك

  :مقدمةال 1.1

ومن في العديد من الميادين،  ملحوظاً  اً التعليم وخصوصا تحت مظلة الدولة الفلسطينية تطور  شهد     

وازدياد  ،ومع تطور اإلرشاد التربوي في فلسطين ،في المدارس الفلسطينية اإلرشاد التربوي هذه الميادين 

برزت  ،لشعب الفلسطيني من ظروف قاهرةالطلب على الخدمات اإلرشادية في ظل ما يتعرض له ا

الحاجة إلى ضرورة وجود إشراف على المرشدين التربويين الذين يقدمون اإلرشاد إلى الطلبة في 

المهارات الالزمة  إكسابهمللتخفيف من عبء العمل الواقع على كاهلهم، ومن أجل  ؛المدارس

التي  حل المشكالتفي مهنية تساعدهم ل عالقة ، وتطوير قدراتهم من خالوالضرورية ألداء مهامهم

 وخفض ضغوط العمل لديهم. ،تواجههم في العمل

يسعى إلى تقديم الدعم المهني والنفسي للمرشد خاصة وأنه يتعرض لضغوط في اإلرشاد واإلشراف     

 . تؤثر على مشاعره بشكل سلبي، بما تحد من أدائه وكفاءته المهنية العمل التي

لبنة أساسية يصعب تجاوزها عند تطبيق برامج تطوير قدرات  التربوي في اإلرشاد يعتبر اإلشراف     

 ،لما له من أهمية في رفع كفاءة المرشد التربوي  ؛المرشدين التربويين، ومتابعة أدائهم في الميدان

مما يولد مصداقية  ؛اإلرشاديةوتطوير النمو المهني والشخصي له، وزيادة خبراته في تقديم الخدمات 

 (. 2014لمهنة )الصمادي والشاوي، ل

وهناك دراسات كثيرة في  ،تم تطبيق اإلشراف التربوي على العاملين في مجال التربية بشكل عام    

 ولكن عند الحديث عن تطبيق اإلشراف اإلرشادي فهو حديث العهد في البلدان العربيةهذا المجال، 
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ين طبقت على المرشدو  ،اإلشراف اإلرشاديالتي تناولت الدراسات ف، وفي فلسطين خاصة ،عامة

دراسة الخوالدة )ومن هذه الدراسات:  ،جدا قليليه وفي فلسطين تعتبر ،التربويين في البلدان العربية

؛(2015)دراسة الشريفين  ؛(2015)دراسة محاميد  ؛(2016)دراسة المهايرة وطنوس  ؛(2017)وطنوس

دراسة داتز )الدراسات الغربية متعددة وواسعة ومنها: في حين أن  ((2014)دراسة الصمادي والشاوي 

كوك  ؛Patterson Brooks &(2012)باترسون و دراسة بروكس  ؛Mason& Diltz (2012)وماسون 

 برناردو  إدوارددراسة  ؛Black & Other’s(2011) خرون آو بالك ؛Cook & Other’s(2012) خرون آو 

Ederwards & Burnard(2006)).  

يزال دون المستوى المطلوب، وقد يعود  الفلسطين في دي شارإلاف ارإلشى الباحث أن دور اوير      

 تهمسرقبل مما اإلرشاد اإلعداد الكافي لمشرفين قلةمنها: لعدة أسباب،  ذلك من وجهة نظر الباحث

 نم همر ختياا يتم، وغياب البرامج المتخصصة في إعداد المشرفين وتدريبهم، إذ فيةارإلشا مهملمها

لعالقة ابحكم كمرشدين تربويين، أو لسابقة ا همتءاعلى كفاًء بنار الختياتم هذا ايالمرشدين التربويين، و

 .هم وتدريبهمادعدمج متكاملة إلاربد جو و  قلة، و لعملافي  همسائرؤمع 

لى عالتي يواجهها المرشد قد تحد من كفاءته ومهنيته في العمل، حيث تعمل  عملإن ضغوط ال  

أدائه الوظيفي، وقد يؤدي ذلك إلى االحتراق الوظيفي، وبمعنى آخر يكون المرشد التربوي تراجع في 

 تعدد مصادر ضغوط العمل جعلكما ان وإنجاز،  ترتيبوالقيام بأعماله بغير قادر على العطاء 

 سريع االنفعال، ولن يقف هذا التأثير في حياته المنزلية أو في لمرشد التربوي في هذا العصر قلقاا

على أدائه المهني والوظيفي، وعلى  حياته العامة فحسب، بل ينتقل إلى بيئة العمل، وهذا ينعكس سلباً 

 (. 2000)المشعان،  صحته النفسية والجسمية، وعالقته بزمالئه ورؤسائه في العمل
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همة فقد وكونها إحدى الظواهر الم ،المرشد التربوي وشامال في حياة  كبيراً  ال شك أن للضغوط أثراً      

لدى  من البحث والدراسة، ومن الدراسات العربية التي تناولت موضوع ضغوط العمل وافراً  نالت حظاً 

ودراسة أبو رحمة  ؛(2015)ودراسة عبد البوات  ؛(2018)السحار وأبو مزيد دراسة )، المرشد التربوي 

 .((2009)ودراسة الجميلي  ؛(2012)

وذلك ألجل تقديم  ،سات يقوم على تطوير قدرات موظفيهاإن هدف االتجاه الحديث لدى المؤس     

أفضل الخدمات للمنتفعين، وحتى يتم تحقيق هذا الهدف على المؤسسات أن تعمل على تفعيل دور 

 ن في المؤسسة. و والذي من دوره خفض ضغوط العمل التي يواجهها الموظف ،اإلشراف

لتربوي بحاجة للتعبير عن ضغوط العمل التي ومن هنا انبثقت مشكلة الدراسة في أن المرشد ا      

 فضاًل عن، و أو سلباً  يواجهها، وعن الحاالت التي يتعامل معها أو يشاهدها، وأنه قد يتأثر بها إيجاباً 

على بعض المرشدين التربويين في بعض المديريات التابعة لوزارة  أن اإلشراف اإلرشادي مطبق حالياً 

 بشكل مستمر.     يم ومتابعة تقي إلىجة إال أنه بحا ،التربية والتعليم

، منها النظري وعدد من الدراسات السابقة اإلطارتقدم، ومن خالل االطالع على  ومن خالل ما     

 &Mason؛ )دراسة داتز وماسون (2016)؛ دراسة المهايرة وطنوس (2017) وطنوس)دراسة الخوالدة 

Diltz (2012؛ دراسة بروكس)  وباترسون Patterson’s Brooks &(2012) تم التوصل إلى ضرورة ؛

استخدام برنامج إشرافي إجراء هذه الدراسة التي تبرز أهمية ودور اإلشراف في اإلرشاد، ومن خالل 

يعمل على خفض ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام هللا معرفي سلوكي إرشادي 

 والبيرة. 
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 :وأسئلتها ةاسمشكلة الدر  2.1

 لقة، وخاصة الضغوط المتعهممن الضغوط في حيات اكثير  ون التربويون في فلسطينالمرشد هيواج    

واتساع نطاقها،  ،اإلرشاديةوزيادة الطلب على الخدمات  ،والتخصص ،نظرا لطبيعة العملبالعمل، 

طرق بد من إيجاد  ومما ال شك فيه أن هذه الضغوط تشعرهم بالتعب واإلرهاق والتوتر، لهذا ال

بد من زيادة فعالية اإلشراف  وأساليب تساعدهم في خفض هذه الضغوط والتخلص منها، لذلك ال

تقديم أفضل الخدمات لتمكينهم من  ؛اإلرشادي على المرشدين من أجل التخلص من هذه الضغوط

 للطلبة. اإلرشادية

توى ضغوط العمل التي مرشدا تربويا، فقد الحظ ارتفاعًا في مس كونه ،ومن خالل خبرة الباحث     

يتعرض لها المرشدون التربويون كنتيجة لظهور العديد من التحديات والمشكالت أمام المرشدين 

وتدني  ،اإللكترونيالتنمر و  ،التربويين لم تكن معروفة من قبل كاإلدمان على األلعاب اإللكترونية

رض طلبة المدارس لإلساءة والعنف ، وتعوأنواع جديدة من المخدرات وانتشار أشكال ،الدافعية للتعلم

من قبل االحتالل اإلسرائيلي، أضف إلى ذلك زيادة التعقيدات في التطور المهني ومتطلباته في ظل ما 

ات وقدرات المرشدين ءلتطوير كفا ،في فلسطين والتربية الخاصة تسعى اليه اإلدارة العامة لإلرشاد

م في زيادة ضغوط العمل لدى هؤالء المرشدين، في المدارس بشكل مستمر، كل ذلك أسه نالتربويي

األمر الذي يستوجب تقديم المساعدة المهنية المتخصصة للمرشدين التربويين والمستندة إلى النظريات 

ونماذج اإلشراف المتخصصة، حيث يعتمد نجاح العمل اإلرشادي بدرجة كبيرة على فاعلية  ،العلمية

 مستوى ضغوط العمل لديه وكيفية إدارتها والتعامل معها.و  ،وتكيفه النفسي واالجتماعي ،المرشد

وقد تبلورت فكرة هذه الدراسة لدى الباحث بصورة جلية بعد دراسته لمساق اإلشراف في اإلرشاد في     

وتعرفه إلى نماذج اإلشراف ودورها الفاعل في توجيه  ،برنامج ماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي 
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ة، وعليه فقد وجد الباحث الحاجة إلى إجراء دراسة تقدم برنامجا إرشاديا وتنظيم العملية اإلرشادي

باالستناد إلى نموذج إشرافي لخفض ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين، ونظرا لمميزات نموذج 

 الباحث في بناء البرنامج اإلرشادي لهذه الدراسة. فقد استند إليهاإلشراف المعرفي السلوكي 

أثر برنامج إشرافي إرشادي يستند إلى  التعرف إلىما تقدم جاءت هذه الدراسة بهدف وبناء على      

النموذج المعرفي السلوكي في خفض ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام هللا 

  والبيرة.

 

  :الدراسة أسئلة 1.2.1

  عن مشكلة الدراسة األسئلة اآلتية:ينبثق    

د فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية هل توج السؤال األول:

 اإلرشادي؟ اإلشرافي والمجموعة الضابطة على مقياس ضغوط العمل تعزى لتطبيق البرنامج 

هل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في  السؤال الثاني:

 اإلرشادي؟ اإلشرافي تعزى للبرنامج ضغوط العمل على مقياس  التطبيقين القبلي والبعدي

هل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في  السؤال الثالث:

  ؟القياسين البعدي والتتبعي
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  الدراسة: فرضيات 3.1

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة، فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية: 

بين متوسطات  (α≤0.05)عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  لفرضية األولى:ا

درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس ضغوط العمل تعزى لتطبيق 

 برنامج اإلشراف اإلرشادي.

بين متوسطات  (α≤0.05)ة عند مستوى الدالل ذات داللة إحصائية: ال توجد فروق الفرضية الثانية

ضغوط العمل تعزى مقياس على درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 

 .برنامج اإلشراف اإلرشاديل

بين متوسطات  (α≤0.05)عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  الفرضية الثالثة:

 ؟القياسين البعدي والتتبعي علىدرجات أفراد المجموعة التجريبية 

 

 :أهداف الدراسة 4.1

لتعرف إلى أثر برنامج إشرافي إرشادي يستند إلى النموذج المعرفي بصورة أساسية لالدراسة  تهدف     

بصورة السلوكي في خفض ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين، ويمكن تحديد أهداف الدراسة 

 حسب اآلتي: إجرائية 

لفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على مقياس التعرف إلى ا .1

 .ضغوط العمل
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التعرف إلى أثر برنامج إشرافي إرشادي يستند إلى النموذج المعرفي السلوكي في خفض ضغوط  .2

 .في محافظة رام هللا والبيرة العمل لدى المرشدين التربويين

إلى النموذج المعرفي السلوكي في خفض ضغوط  اً اإلشرافي مستندنامج بر ال.الكشف عن حجم أثر 3

 العمل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام هللا والبيرة.

البرنامج اإلشرافي المستند إلى النموذج المعرفي السلوكي في خفض  أثر.التعرف إلى مدى استمرار 4

 .هللا والبيرة ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام

 النموذج المعرفي السلوكي. إلىتم بناء إشراف إرشادي يستند . 5

 الضابطة.المجموعة الفرق بين المجموعة التجريبية و  إلى. التعرف 6

 

  :أهمية الدراسة 5.1

 تكمن أهمية الدراسة في جانبين: األول نظري والثاني تطبيقي، على النحو اآلتي:     

 األهمية النظرية: 

مصدرا جديدا  ت، حيث وفر أهمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية من حداثتها وأصالتها تنبع     

مثل هذه الدراسات  لندرةللمعلومات حول تطبيق برامج اإلشراف في اإلرشاد في البيئة الفلسطينية نظرا 

راسة في حدود علم هذه الد إذ تعد  في البيئة العربية بشكل عام والبيئة الفلسطينية بشكل خاص، 

لخفض ضغوط العمل لدى  إرشادي إشرافيبرنامج علية اف تتناولأولى الدراسات التي  -الباحث

لألدب التربوي  سهم الدراسة في تقديم إضافة جديدة، فقد تالشماليةمحافظات الالمرشدين التربويين في 
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يد من الدراسات حول هذا ، كما يمكن أن تشجع الباحثين لتقديم المز ياإلرشاد في مجال اإلشراف

 الموضوع.

 األهمية التطبيقية:

يستند إلى  اً إرشادي اً إشرافي اً برنامج تتتجلى أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية بأنها قدم

من الممكن أن يفيد القائمين على برامج اإلرشاد التربوي والصحة النفسية النموذج المعرفي السلوكي 

وخفض ضغوط العمل لديهم، كما يمكن أن  ،ات المرشدين التربويينءوكفا في عملية تطوير قدرات

عليهم تطبيق برنامج اإلشراف اإلرشادي  خاللمن اإلرشادي في الرقي بمستوى العمل تسهم الدراسة 

 .وما ستسفر عنه من توصيات

 

 :حدود الدراسة ومحدداتها 6.1

 : دت هذه الدراسة بالمحددات األتيةتحد 

الدراسة على مجموعة من المرشدين التربويين العاملين في المدارس الحكومية  تذفن   ية:الحدود البشر 

 في محافظة رام هللا والبيرة.

 صدقها وثباتها. دالالت الدراسة باألدوات المستخدمة و نتائج  تتحدد اإلجرائي:محدد ال

  .رام هللا دينةفي م التعليمفي وزارة التربية و مخصصة لذلك قاعة  في الدراسةت ذفن   :الحدود المكانية

 .2018/2019دراسيالعام ال منفي الفصل الدراسي الثاني  الدراسة طبقت الحدود الزمانية:

 تقتصر نتائج الدراسة على المصطلحات والمفاهيم الواردة فيها.الحدود المفاهيمية: 
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 :اإلجرائية للمصطلحات التعريفات 7.1

صطلحات الرئيسة، وفيما يلي التعريف بهذه تضمن متغيرات الدراسة عددًا من المت

 المصطلحات:

بانه عبارة عن تدخل يقدم من شخص  اإلرشادي اإلشراف"برنارد وجوديير  عرف اإلشراف اإلرشادي:

قل اعدادًا ومهارة، أمجموعة من األشخاص في نفس الحقل المهني و  أو ،خرآمهني ومختص لشخص 

 إلىوبخاصة  ،تحسين وتقييم األداء المهني إلىهدف ويتم هذا التدخل من خالل عالقة مهنية ت

 .(Bernard & Goodyear, 2009: 82) "المرشدين الجدد

 اإلرشاديةوهو عبارة عن تطبيق مجموعة من الجلسات  التعريف اإلجرائي لإلشراف اإلرشادي:

من المرشدين  أو أفراد الدراسة ،اإلشرافية باالستناد إلى النموذج المعرفي السلوكي على المشاركين

 لخفض ضغوط العمل لديهم.  ؛التربويين

ضغط العمل بأنه: " تأثير داخلي لدى الفرد ينجم عن ( 2016منصور ووزن )عرف  ضغوط العمل:

أو  ،تفاعالت بين قوى ضاغطة ومكونات الشخصية، وقد يؤدي إلى اضطرابات جسمية ونفسية

، أو تؤدي إلى حفزه لتحسين األداء" )منصور سلوكية لديه تدفعه إلى االنحراف عن األداء الطبيعي

 (.398: 2016ووزن، 

مقياس ضغوط العمل الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على بأنها  :تعرف ضغوط العمل إجرائياً و 

 .المستخدم في الدراسة
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 الفصل الثاني 

 والدراسات السابقة النظري  اإلطار

 النظري  اإلطار 1.2

 الدراسات السابقة 2.2
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة النظري  اإلطار

يتناول اإلطار النظري الحديث عن واقع اإلرشاد التربوي في فلسطين ومتغيرات الدراسة والمتمثلة      

 اإلرشادياإلشرافي ، كما يتطرق للحديث حول البرنامج ضغوط العمل لدى المرشدين التربويينفي 

، ويتناول مجموعة من وإلى نماذج اإلشراف في اإلرشاد ،رفي السلوكيالنموذج المعإلى  المستند

 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة الحالية وتعقيب على الدراسات السابقة.

  النظري  اإلطار 1.2

 واقع اإلرشاد التربوي في فلسطين 1.1.2

  The Reality of Educational Counseling in Palestine  
التربوي من الجوانب المهمة في العملية التربوية، كما انه يكتسب أهمية خاصة في  اإلرشاديعد      

 اإلرشاد أهداففعال في النهوض بالعملية التعليمية، لذا تتالقى  تأثيرله من  لماالمجتمعات المعاصرة 

 حيث بدأرى، العملية التربوية من جهة أخ وأهداف ،النفسي من جهة اإلرشاد أهدافالتربوي مع 

 ؛م(1996)في فلسطين في عام  الحكومية االهتمام بتعيين مرشدين تربويين متخصصين في المدارس

التربوي في تحقيق  لإلرشاد كما يتمثل الهدف الرئيسجميع الطلبة،  إلى اإلرشاديةلتقديم الخدمات 

دتهم في حل المشكالت ومساعالنجاح تربويا للطلبة، وذلك عن طريق المعرفة التي يمتلكها الطلبة، 

التي تواجههم في العملية التربوية، وتحقيق ذواتهم، وللتخفيف من المشكالت والضغوط النفسية 

ومساعدتهم على االختيار  ،وفهم سلوكهمواالجتماعية التي يعانون منها داخل المدرسة وخارجها، 

 .في مناحي الحياة ق النجاحجل تحقيأومناهجها، واالستمرار في الدراسة من السليم لنوع الدراسة 
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جاءت السلطة الفلسطينية اهتمت في مناحي الحياة كافة، وعلى رأسها النواحي التعليمية  أنومنذ      

في  اإلرشادمسؤوال لقسم  (1996)التربوي، حيث عينت عام  اإلرشادبجميع جوانبها ومجاالتها، وال سيما 

 من مديريات التربية والتعليم العاليفي كل مديرية  سم اإلرشادلق وزارة التربية والتعليم العالي، ومسؤوال

 (.2004)مصلح، 

 لألفراداإلرشادية تقديم الخدمة  إلىكتخصص يهدف صبح أالتربوي  اإلرشادن أب عبد البواتويرى      

البشرية في مواجهة الصعوبات التي تعترضهم في مطلبًا ضروريًا بهدف تنمية القوى و  ،والجماعات

هم، ألن  بناء اإلنسان وتوجيهه التوجيه الجيد يعد من أصعب األمور إذا ما قيس ببناء المدارس حيات

المجتمع بغية الكشف عن  أوألن  هذا يتطلب الدراسة العلمية الدقيقة والمتكاملة للفرد  ؛والمشافي

بصيرة والتصرف بحكمة و  ه ومساعدته على حلها،وقدراته وميولة، والتعرف على مشكالت هحاجات

  .ليصبح فردًا منتجًا وإيجابيًا ومؤثرًا في تنمية نفسه ومجتمعه ؛الشخصية والبيئيةمستغاًل كل إمكانياته 

ن المرشد التربوي في المدرسة تقع عليه مسؤولية كبيرة تجاه مدرسته ومجتمعه، فمن المتوقع أوبما     

 وأولياءوالطلبة،  ،مع المدرسينمثل: طبيعة التعامل  عدة ان يتعرض لضغوط عمل تنشأ من مصادر

، وبيئة العمل، وعبء العمل الزائد، وصراع أمور الطلبة، وطبيعة الفلسفة التربوية السائدة في المدرسة

ن تشكل عوامل ضغط عليه، وكل هذه أخر المصادر التي يمكن آ إلىالدور، وغموض الدور 

، والتي قد تؤدي وعلى أدائه المهني ،لالضغوط المتوقعة ربما تؤثر بشكل ما على دافعيته نحو العم

المتوقعة منه بالشكل األمثل مما يساهم في تقليص من  وأدوارهعدم قيام المرشد التربوي بمهامه  إلى

  (.2009)الجميلي، وخدمة المجتمع المحلي ،المدرسة في التعليم أهدافدوره في تحقيق 
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 The Concept of Educational Counselorالتربوي مفهوم المرشد  2.1.2

 إرشادية ليقوم بعمل ؛م عين من قبل وزارة التربية والتعليمشخص " بأنه المرشد التربوي  عرف العاجز     

قدر ممكن من التكيف داخل المدرسة  أكبرومساعدتهم في تحقيق  ،وتوجيه الطلبة في المدارس

  (. 2001:4وخارجها" )العاجز 

" شخص مهني ي عين من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، نهبأ التربوي وعرف مصلح المرشد      

ويعمل في المدارس الحكومية، يقع على عاتقه مساعدة الطلبة في حل المشكالت التربوية والصحية 

 .(:2014216)مصلح،  "واالجتماعية والسلوكية

 Work Pressures   العمل ضغوط 1.2.2

والعمل على  ،األرض فهو يبحث عن األمن واالستقرار النفسين وجد األنسان على وجه أمنذ       

ن التقدم في كثير من مجاالت الحياة وعدم أاالبتعاد عن الضغوط التي تواجهه في حياته، كما 

مما ينعكس على حالته النفسية وتؤثر على  ،التقدم المتسارع تجعله يشعر بالضغط لذلكمجارات الفرد 

 سلوكه العام.

ن ضغوط العمل بانها: "وجود عمل كثير إلنجازه في الوقت المتاح، ويستدعي معه عرف سرحا     

أو مهمة معينة نتيجة عوامل مختلفة شخصية  ،الرتباطه بوظيفة ؛الشعور باإلحباط لدى الفرد

 .(720: 2014سرحان، وأخرى تتعلق ببيئة العمل نفسه") ،ووظيفية

ن تطلق على أي عمل أو وظيفة أ" صفة يمكن نها: أن ضغوط العمل تعرف بأب عقيليويرى      

ع، أو األفراد، بل تشمل الجمي ،داخل المنظمة، بمعنى أنها ليست محصورة في فئة معينة من الوظائف

 (.331: 2013خر" )عقيلي، لكن شدة الضغط تختلف من عمل آلخر، ومن فرد آل
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ترتبط بطبيعة األعمال والمهام الضغوط التي  بأنهالضغوط العمل"  في تعريفه رحمةأبو يرى و      

أو ضغوط المهنية،  ،واألنشطة التي يمارسها العاملون في عملهم، لذلك أطلق عليها ضغوط وظيفية

 (.14:2012أبو رحمة، )والتي غالبا ما تستخدم بالتناوب على أنها الشيء نفسه" 

عباء، والمهام، وبيئة العمل، نها "عبارة عن شعور سلبي غير سار، يتولد نتيجة األبأ وعرفها شبير     

 (. 9:2009شبير، )والذي من شأنه أن يؤثر على سير العمل، أو يعرقله حسب قوة هذا الشعور"

أن الضغط العمل "تجارب داخلية تؤدي إلى عدم توازن نفسي وفسيولوجي عند  ويرى العميان     

 (.160:2005العميان، ) "رد نفسهأو الف ،أو المنظمة ،الفرد، وذلك نتيجة عوامل البيئية الخارجية

 

   The Importance of Studying Work Pressures   العملأهمية دراسة ضغوط  2.2.2 

حيث أصبحت الكثير من المؤسسات تعاني  إحدى سمات العصر الحديث،تعد ضغوط العمل      

ية على صحة من ازدياد ضغوط العمل لدى موظفيها، علما أن ضغوط العمل تترك أثارا غير مرض

 (. 1997فائق، )الموظفين النفسية والبدنية إلى أن تصل إلى أدائهم في العمل 

 تي:ن دراسة أهمية ضغوط العمل يمكن ذكرها في اآلإ كما     
نسان االجتماعية والسياسية واالقتصادية بشكل عام، وعلى الفرد تتمثل قيمة العمل في حياة اإل •

 تزان مشاعره بشكل خاص.إو  ،نفسه

نسان النفسية، الجسمية، العقلية، وفي ة على صحة اإلثار غير مرضييترتب على ضغط العمل آ •

 (.2012وتقلل منها، )أبو رحمة،  ،النهاية تؤثر على إنتاجه الوظيفي
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 Sources of Work Pressuresمصادر ضغوط العمل  3.2.2

 عادة تأتي ضغوط العمل من مصادر عدة أهمها:      

تمثل طبيعة العمل التي تعد من األمور المحفزة للمرشدين، أو غير مشجعة طبيعة العمل:  -أ

الدافعية  ومما يؤدي إلى اإلهمال، وقلة العمل الروتيني يسبب زيادة الملل؛ن إللمرشدين كما 

 (.1994للعمل )المغربي، 

 نسان بضغط العمل يأتي من قلة معرفة المرشد التربوي بمهامه، أوصعوبة العمل: شعور اإل -ب

ضيق الوقت بما ال يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتقه، أو أن المهام قد تكون غير 

 . متناسبة مع إمكانياته

ن غرفة المرشد التربوي قد تكون غير صحية، بحيث يكون إاختالف بيئة العمل المادية: أي   -ت

ودرجة حرارة عالية، وعند اجتماع هذه فيها، مع وجود رطوبة عالية، قلة اإلضاءة،  ةقلة التهوي

العميان، العوامل مع بعضها البعض تعمل على زيادة شعور المرشد التربوي بضغط العمل )

2005 .) 

 

 Work Pressures Indicatorsمؤشرات ضغط العمل  4.2.2

وخصوصا إذا كان  ،في العادة نقوم بإصدار أحكام مسبقة على المرشد من خالل سلوكه     

مرشد بعض السلوكيات إلى ضغوط في العمل، إذ يصاحب الضغوط التي يتعرض لها ال يتعرض

، اتخاذ بالحضور المبكر إلى عمله ال يلتزم أحياناً  ،التهرب من الدوام ألسباب غير مبررةمنها: 

شعوره العام باالكتئاب، قلة القدرة على التواصل مع زمالئه، سلوكيات قريبة  ،قرارات غير واضحة

 (.2000دائية )القريوتي،من الع
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 Stages of Work Pressuresمراحل تكون ضغوط العمل  5.2.2

إن ضغوط العمل ال تتكون بين ليلة وضحاها وإنما هناك مراحل عدة ال بد أن يمر بها المرشد      

الباحثين الذين ارتبطت أسمائهم  أشهرويعتبر سيالي من  تلك الضغوط عليه. أثرالتربوي حتى يظهر 

 ضغوط تمر بثالثة مراحل حسب االتي: البموضوع الضغوط، وبين سيالي بان 

حالة اإلنذار: عند مواجهة المرشد التربوي ضغطا خارجيا نتيجة مثير خارجي، هنا يتم  •

وبشكل سريع تحفيز وسائل الدفاع الداخلية لديه والتي تتمثل في: ارتفاع ضغط الدم، زيادة 

 ضربات القلب.  في سرعة التنفس، وزيادة في عدد

حالة المقاومة: عندما يتعرض المرشد التربوي للضغط، هنا يسخر كل ما يملك من مقاومة  •

جل التخلص من هذه الضغوط، ويوظف طاقاته ومهارته السلوكية، الفنية، الفكرية، من أ نم

 جل التصدي لها.أ

التي يتعرض في قلة تمكن المرشد التربوي من التصدي للضغوط  تمثلتحالة االستنزاف:  •

 (. 2006لها، فتقل مقاومته لها، إلى أن تؤدي في النهاية إلى نتائج غير مرضية )توفيق، 

 

  Effects of Work Pressuresضغوط العمل  ثارآ 6.2.2

 : لضغوط العمل آثار عدة تتلخص في اآلتي     

  :الناتجة عن خفض ضغوط العمل األثار اإليجابية أواًل:

لتخلص من ضغوط العمل، نظرا لما للضغوط والمنظمات الحكومية والخاصة ل تسعى المؤسسات     

وتحد من عمل الموظفين لديها، ومن األثار اإليجابية التي تحظى بها  ،من أثار سلبية وغير مرضية

 ضغوط العمل ما يلي:   خفضالمؤسسات والمنظمات عند 
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 على تركيزه أثناء عمله. يبقى المرشد التربوي محافظاً  •

 ون لديه القدرة على التعبير عن مشاعره وانفعاالته.يك •

 بيئة العمل تكون محفزة للمرشد التربوي بشكل مستمر. •

 يبقى المرشد التربوي في حالة دائمة من الشعور بالنشاط والحيوية والثقة.  •

 (. 2005ينظر المرشد التربوي إلى المستقبل بالتفاؤل واإلنجاز )العميان،  •

 : الناتجة عن ضغوط العمل بيةثار السلاآلثانيًا: 

 : يمكن تلخيص اآلثار السلبية الناتجة عن ضغوط العمل باآلتي

: يؤثر ضغوط العمل على المرشد التربوي من الناحية السلوكية في زيادة من الناحية السلوكية     

 ،يجابياإلر غيهؤالء المرشدين إلى هذا السلوك  زيادة في التدخين، وقد ال ينتبهو األكل بشكل مفرط، 

 (. 2008)فريجات والنوري وشهابي، والذي يؤثر على صحتهم وسلوكهم العام 

ك إنه قد يسل: عند تعرض المرشد التربوي إلى ضغوط العمل فومن الناحية النفسية واالجتماعية     

ط العمل إلى ضغ ؤديقلة القيام بالمهام الوظيفية، وقد يو بالقوانين،  لتزاماالغير متزن منها: قلة  اً سلوك

 (. 2007)عبد الجبار والقحطاني،  العدوانيزيادة في سلوكه و قلق، إحباط، توتر، 

 تي: التربوي من الناحية الصحية في اآلتؤثر ضغوط العمل على المرشد : ومن الناحية الصحية   

 الزيادة المفرطة في إفراز العرق. -

 في تناول األكل. ، أو الزيادة المفرطةنتباهلال فقدان الشهية بشكل ملفت -

 لم في عضالت الرقبة.ألم في أسفل الظهر، مع وجود أوجود  -

 شعوره الدائم بالخوف.و  ،خلل في التركيز خالل عمله -



19 

 

 وجود صعوبة في التحدث أمام األخرين )التلعثم في الكالم(، قلة التعبير عن مشاعره.  -

  (. 1999ه الدائم باألرق )عكاشة، ر وشعو  ،وجود مشاكل في النوم -

 Strategies for Dealing with Work Pressures   استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل 7.2.2

العمل على التخلص من ضغوط العمل ومواجهتها بكل الطرق الممكنة من  من الضروري جداً      

 :ويأتي هذا من خالل الطرق اآلتية أو الحد منها، ،ة من الضغوطيجل تكوين بيئة عمل خالأ

 : يتمكن الفرد من التخلص من ضغوط العمل بعدة طرق أهمها: على مستوى الفردأوال: 

ن األفراد الذين يقومون بممارسة ت العديد من الدراسات واألبحاث بأالتمارين الرياضية: تحدث -أ

رها من الرياضات لديهم ضغوط عمل الرياضة المتنوعة مثل: السباحة، المشي، الركض، وغي

 قل من غيرهم. أ

شبكة العالقات: تأتي تقوية شبكة العالقات من خالل عمل أنشطة وفعاليات لالنضمام تقوية  -ب

جل توفير داخل بيئة العمل أو خارجها، من أ للجماعات، وتعزيز الصداقة بين المرشد وزمالئه

 بيئة اجتماعية داعمة له. 

هذا يساعد  ام المرشد التربوي باستقطاع فترة من وقته وتخصيصها لالسترخاءياالسترخاء: ق -ت

سترخاء الجسم للعقل إال من خالل ا سترخاءاال على التخلص من ضغط العمل، وال يحدث

بشكل عام، وعلى المرشد التربوي أن يقوم بعمل استرخاء للجسم حتى يحصل على استرخاء 

 (. 2009للعقل )بنات، 

العديد من  : تعمل المؤسسات والمنظمات على توفيرثانيا: على مستوى المؤسسة أو المنظمة

المشجعات والتي بدورها تعمل على خفض الضغوط التي يتعرض لها الشخص تحت مسمى حوافز 

 (،2009جل تخلص الفرد من ضغوط العمل )بنات، أإنسانية، كما أنها تقوم بتقديم حوافز مالية من 
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 : ويأتي ذلك من خالل الطرق اآلتية

نظمة بتوضيح األدوار والمهام توضيح أدوار الفرد: من خالل قيام المؤسسة أو الم -أ

والمسؤوليات التي على الفرد القيام بها، وهذا يتمثل في تحديد ما على الفرد من حقوق 

 (.2009وواجبات )حريم، 

وجود قنوات اتصال داخل المؤسسة يساعد في تحديد األمور التي تعمل على  قنوات االتصال: -ب

م إيصالها إلى يتن شكاويهم بأ همزيادة ضغط العمل لدى األفراد، ومن خاللها تساعد

 (. 2013وبشكل فعال )حسين،  ،في صناعة القرار اً حقيقي اً ر ن لهم دو المسؤولين، وأ

الفرد  المؤازرة االجتماعية: تأتي من خالل إيجاد عالقات اجتماعية بين األفراد حتى يكون لدى -ت

نه مقبول حتى يشعر بأالمساندة، و ن زمالئه يقدمون له الدعم و الذي يتعرض لضغوط العمل بأ

 (.2009)بنات،  لديهم، وال يتكون لديه شعور بالغربة أثناء قيامه بمهامه الوظيفية

 

 ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين في فلسطين 8.2.2
alestinePounselors in Cducational Eof  Pressures Work :Third  

لسلطة الفلسطينية، وتعيين مرشدين تربويين بالرغم من حداثة العمل اإلرشادي في مدارس ا     

ي يواجهها المرشدون ومشرفي اإلرشاد في كل عام، وذلك بهدف تخفيف من حدة المشكالت الت

ن المرشد التربوي يواجه كثيرا من المشكالت التي انعكست بدورها على عمله ودوره على التربويون، فإ

التربوي من تغيرات مستمرة في ظل الظروف  المستوى المطلوب منه، وبخاصة ما يواجهه المرشد

القاسية التي يمر بها الطلبة في ظل االحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وتأثيراتها النفسية على 

 (. 2014،حياة الطلبة )مصلح
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أن المرشد التربوي يواجه عدة صعوبات والتي بدورها تعمل على زيادة الضغوط ويرى أبو ثابت      

 تحد من عمله اإلرشادي، ومن هذه الصعوبات: التي 

في تسهيل مهام عمله وتكليفه التربوي عدم تعاون بعض أطراف العملية التربوية مع المرشد -

 بأعمال ال تتناسب مع طبيعة عمله اإلرشادي.

 عدم توفر غرفة خاصة لممارسة أعماله اإلرشادية. -

في متابعة المستوى التحصيلي للطبة من وي التربتعاون بعض أولياء األمور مع المرشد  دمع-

 ذوي المشكالت التحصيلية. 

 وقلة إعطاء اهتمام كاف   المكاتب، نترنت فيوقلة توفر الحاسب اآللي واإل ،كثرة األعمال الكتابية-

 (.2014)أبو ثابت، ، للعمل اإلرشادي

     

 ونماذجه اإلرشادي لإلشرافالخلفية الفلسفية  1.3.2
 Fourth: The Philosophical Background of Counseling Supervision and its Models 

النفسي، حيث تجلى ذلك في محاولة فرويد  اإلرشادمع تاريخ  ياإلرشاد اإلشرافتزامن تاريخ       

، ثم جاء روجرز في منتصف القرن خريناآلفي  التأثيرمتالك مهارات في إتدريب المختصين على 

 األمرمرحلة المختص كمشرف، ولكن في خالصة  إلى اإلعدادرشدين من مرحلة ليطور الم ؛الماضي

 وتميزه عن العالج النفسي؛ اإلرشادكانت تلك الفترة حتى نهاية الستينات تركز على البحث عن هوية 

 (. 2015)الشريفين،  اإلشرافتطور  ءبط إلىمما أدى 
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يث تجلى ظهوره بمراحل عدة، فقد كان في القرن العشرين ح اإلشرافمن خالل تتبع تطور       

نه ميدان أفي النصف الثاني من نفس القرن  د  لإلدارة التربوية، وقد ع   داً امتدا األمريعتبر في بداية 

بالمكانة المهنية التي يمثلها  انه لم يحظ   إال ،، ورغم ظهوره بهذا الكماإلرشادأساسي من ميادين 

 .(Patricia, 2010)التربوي  ياإلرشاد

بتطورات نظرية وعلمية كثيرة، حيث ظهر العديد من االتجاهات  اإلرشادي اإلشرافمر و       

، ومهامه، وأهدافه، لهذا اإلرشادي اإلشرافوجود خلط وغموض في مفهوم  إلىمما أدى  ؛والنماذج

ون نه عملية تعلم، وبعضهم يعتقدأليه على إ، فالبعض ينظر اإلرشادي اإلشرافيالحظ تعدد مفاهيم 

  .(Gazzola & Theriault, 2007) ليه باعتباره عملية إداريةإينظر  خراآلنه عملية تدريب، وبعضهم أ

ن سبب هذا أ، و األخيرةفي السنوات  اإلرشادي اإلشرافتطور على  حدثنستخلص مما سبق      

ود مشرفين ضرورة وج إلى، وهذا أدى المقدمة اإلرشاديةالحاجة الماسة للخدمات  إلىالتطور يعود 

 إلىللمرشدين التربويين، نتيجة تعرض المرشدين التربويين  اإلشرافيةجل تقديم الخدمات أمن  إرشاد

 .اإلرشاديةخارج الخدمة  أو ،اإلرشاديةتقديم الخدمة  أثناءضغوط العمل سواء كان 

 The Concept of Counseling Supervision اإلرشادي اإلشراف مفهوم 2.3.2

وتعني   (Super) القسم األول ،إلى قسمين  تقسم (Supervision)كلمة إشرافأن "شيم أ يرى      

ي معناها ف Supervision))وبالتالي فإن كلمة ، رؤية وتعني Visionالثاني  القسمأو األكبر، و  ،األعلى

تمتع الحرفي تشير إلى الرؤية الثاقبة أو العليا، وهي تشير إلى تلك العملية التي يقوم بها شخص ي

بإعداد وتدريب وخبرة مهنية جيدة في مجال اإلرشاد النفسي )مشرف( بمساعدة مجموعة من المرشدين 

)المستشرفين( من خالل التدريب، واالستشارة، والتقييم، والمتابعة لكي يصلوا إلى أعلى مستوى من 

 (.348:2015" )محاميد، مستويات األداء في ممارستهم اإلرشادية
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نية تنطوي على خبرة عميقة في هشراف اإلرشادي هو "خبرة تعليمية متعريف اإلأن  هارتيرى و       

اإلرشاد، حيث يحرص من خالله المشرف على مساعدة المرشد المتدرب على اكتساب مهارات مهنية، 

 وسمات شخصية مختلفة، لكي يكون بمقدوره مساعدة المسترشدين، وتحقيق هدف اإلرشاد" 

 (.2015:2)الشريفين، 

اإلشراف اإلرشادي هو عملية مهنية فريدة بين كل من بأن تعريف "ويرى هينز وآخرون       

والمشرف عليه والمسترشدون الذين تتم خدمتهم، كلما أصبح المشرف عليهم كفئًا على نحو  ،المشرف

 & Haynes) "قل من المشرفأنهم يتطلبون توجيها إمتزايد في ممارسة المهارات التي تخص مهنتهم، ف

Other, 2003 :2.)     
 ،نية قائمة على التدريب والتعلم يهدف إلى تقييمهنه عبارة عن عالقة م"بأعرف برادلي والداني      

 لبناءة، وصياغة األهداف المشتركةودعم أداء المرشدين من خالل تقديم التغذية الراجعة ا ،وتطوير

   .(,4Bradley & Ladany :2001)وتطوير الخطط اإلرشادية" 

ر، ممن يهتموا بفحص جزء من أو أكث ،نه مقابلة بين شخصيناإلشراف اإلرشادي "بأعرف رايت و      

 "خروما قيل، وهل يمكن أن ينجز بشكل آفي اللقاء ويتم توضيح ماذا يحدث، وما يتم عمله،  العمل

(Winstanley & White, 2000: 10.)

 األفرادرسمية للدعم المهني والتعليم، أي تمكن نه عملية أ"ب عرف قسم الصحة في إنجلترا     

المشاركين من تطوير المعرفة واالستيعاب والمسؤوليات المنوطة بهم، وتوفير الحماية واألمان للشخص 

  .Winstanley & White, 2000:1)" )في المواقف المعقدة

عالقة بأنه:  رشادياإل شرافجامع لإل نستنتج تعريف أنومن خالل التعريفات السابقة يمكن      

جل أمن أو مشرف ومجموعة من المرشدين  التربوي، والمرشد اإلرشادي تفاعلية بين المشرفمهنية 

والتي تهدف إلى رفع مستوى مهارات المرشدين ونموهم من وداعم، آمناقشة قضايا األخير في جو 
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لجعله  لتغذية الراجعة للمرشدينلدعم والتشجيع، والتحدي، والتدريب، وااالمهني، كما توفر تلك العالقة 

 .اإلرشاديةاإلشرافية أكثر فاعلية في تقديم الخدمات 

 

 The Need for Counseling supervision   اإلرشادي األشرافإلى الحاجة  3.3.2

 منها: لإلشراف اإلرشادي تدعو إلى الحاجة هناك عدة أسباب  أن (,Shrnes 1978)يرى شرنس     

الدعم المركزي، حيث يتم مساعدة المرشدين التربويين في  أشكالمن  شكل اإلشرافيعتبر  -1

 التخلص من الصعوبات التي يواجهوها.

 اإلرشادي اإلشرافيالعمل  أثناءويجب على المشرف تطوير نفسه  ،عملية مستمرة اإلشراف إن -2

العمل بحكمة  اإلرشاديجل تقديم المساعدة للمسترشدين، وكما يترتب على المشرف أمن 

 .(006Hawkins & Shohet, 2)استغالل الموارد على أكمل وجهو 

تركز في نقطتين أساسيتين، هي توفير الدعم  اإلرشادي لإلشرافالحاجة  إنويمكن القول      

 . اإلرشادية اإلشرافيةتقديم الخدمات  أثناءالمركزي، والسعي الدائم وراء التطور المهني 

 Objectives of Counseling Supervision اإلرشادي اإلشراف أهداف 4.3.2

العامة  األهدافتتمثل و خاصة،  وأهدافعامة  أهداففي  اإلرشادي اإلشراف أهدافتتمثل      

 باآلتي:

 على تعزيز النمو المهني للمشرف عليه.  اإلرشادييعمل المشرف   -1

 على حماية رفاهية المشرف عليهم.  اإلرشادييحرص المشرف   -2

 المشرف عليهم.  ألداءبعمليه رصد  ياإلرشاديقوم المشرف  -3
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 . اإلشرافتحقيق إمكانية وصول المشرف عليه من االعتماد الذاتي في عملية   -4

 األهداف الخاصة فتتمثل في االتي:  أما

 وتطبيقاتها.  وأساليبها اإلشرافعلى علم ودراية بنظريات  اإلرشاديحتى يكون المشرف  -1

والعمل بها  اإلشرافيةالعمل حتى يكتسب المهارات رغبة في  اإلرشادييكون لدى المشرف  أن -2

 مع المرشد المتدرب. 

 جل العمل مع جميع فئات المسترشدين. أمن  اإلرشاديحتى يتمكن من تطبيق أساليب العمل  -3

 أخالقياتوالتي تتمثل في  اإلرشاديمهارات أساسية للعمل  اإلرشاديضرورة امتالك المشرف  -4

 التقبل وغيرها.و التعاطف، السرية،  مثل االحترام، اإلرشاديالعمل 

 (.Haynes & Other، 2003)مهارات التقييم الذاتي  اإلرشاديضرورة امتالك المشرف  -5

 

 Counseling Supervision Activities and Roles   ياإلرشاد اإلشراف وأدوارنشاطات  5.3.2

المرشدين  أو ،شدين التربويينعلى عمل المر  اإلشرافوظيفة هادفة تتمثل في  اإلرشادي لإلشراف     

 : في النقاط اآلتية اإلرشادي اإلشراف وأدواراألقل خبرة، حيث تتمثل نشاطات 

 تقديم الدعم للمرشد التربوي.  -1

 االستشارة المهنية.  -2

 .اإلرشاديةتزويد المرشد بالمهارات  -3

 (. 2016الداهري، ) اإلرشاديليات العمل آالتدريب على  -4

 (.,2012Russel) اإلرشاديتقييم العمل  -5



26 

 

 يلي: النقاط السابقة بما تم توضيحيو 

 :تقديم الدعم للمرشد التربوي -1

عمل مرهق لهم، ويكونوا وخصوصا للمرشدين المبتدئين، هو بمثابة  اإلرشاديبداية العمل  إن     

، حتى الخبراء اإلرشادي، لديهم قلق وغير موجهين بالطريقة الصحيحة للعمل عادة مشوشين ومحبطين

 اإلرشاديةوحاالت بعدم األمان في تقديم الخدمات  ،لديهم صراع بهذه الشكوك اإلرشاديفي العمل 

لكشف مخاوف واهتمامات المتدربين  منةآفي توفير بيئة  اإلرشاديللمنتفعين، وهنا يأتي دور المشرف 

هم الشخصي ، والعمل على زيادة ثقتهم بأنفسهم، والعمل على تطوير نمو اإلرشاديةالجدد للقضايا 

 (.Broders & Brown, 2008)والمهني 

 :االستشارة المهنية-2

المختلفة للمسترشد، وذلك من خالل تطبيق للنظريات  أدوارهعند ممارسة المرشد التربوي      

قد يواجه المرشد التربوي حاالت ال يستطيع العمل معها بحيث تفوق  ياإلرشادالعمل  وأثناء، اإلرشادية

تقييم الصعوبات التي تواجه في  اإلرشاديومعرفته المهنية، ويأتي دور المشرف  ،نياتهوإمكا ،قدراته

الصعوبات مع مختلف الحاالت التي قد تواجهه وذلك حسب  ، والعمل على تعديلالمرشد التربوي 

 .(,Milne 2009)المستخدم  اإلشرافيالنموذج 

 :اإلرشادية بالمهارةتزويد المرشد التربوي -3

، ومن اإلرشاديةتتمثل في قيام المرشد التربوي بتزويد المسترشد بالمهارات  اإلرشاديةعملية ال إن     

، وقد تكون هذه اإلرشاديةالمرشد التربوي بعض المشكالت في العملية  يواجهقد  اإلرشاديخالل العمل 

اجتماعية، تسبب له ضغوطات تعمل على خفض مستوى الممارسة و ، أسريةالمشكالت مهنية، 



27 

 

للعمل على تخليص المرشد التربوي من اإلشكاليات التي  اإلرشاديلمهنية، وهنا يأتي تدخل المشرف ا

 اإلرشاديبديله تساعده في العمل  إرشاديةيواجهها، والعمل على تدريب المرشد التربوي على مهارات 

(2009Handerson,.) 

 اإلرشاديليات العمل آالتدريب على -4

للمرشد التربوي، وفي  اإلرشاديةتحسين المهارات  اإلرشاديتي يقوم بها المشرف هم األدوار المن أ      

 العمل أثناءوالتي يتم استخدامها  اإلرشاديةاغلب األحيان يتركز التدريب حول التكنيكات 

 اإلرشادية، وبتزويد المرشد التربوي بالمعلومات التي تنقصه للتعامل مع جميع الفئات اإلرشادي 

 (2004Fleeming & Steen,). 

 اإلرشاديتقييم العمل -5

تتمثل عملية التقييم والتي من خاللها يتم تقديم التغذية الراجعة وبشكل دائم للمرشد التربوي حول      

ن إ، كما اإلرشادي، ومتابعة التقارير التي يقدمها المرشد التربوي حول العمل اإلرشاديةتقديم الخدمات 

لديهم  اإلرشاديةعملية التقييم والتي بدورها تعمل على تطوير المهارات  ومن خالل اإلرشاديالمشرف 

(2012Russel,.)



 Models of counseling supervision اإلرشادي اإلشرافنماذج  1.4.2

 اإلشرافيةفي العمل مع المرشدين التربويين من خالل النماذج  اإلرشادي اإلشرافبرزت أهمية      

 ل في النموذج التطوري، النموذج التكاملي، النموذج محدد االتجاه المعروفه والتي تتمث

.(2002  (Bake, Exum& Tyler, 
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، يعتمد اإلرشاديلية العمل على استخدام نموذج من النماذج سابقة الذكر من قبل المشرف آ إن     

على مؤثرات  نفسه، ويعتمد أيضا على المرشد التربوي )المتدرب(، ويعتمد اإلرشاديعلى المشرف 

على اختيار  اإلرشاديهذه المؤثرات تعمل على تقليل من قدرة المشرف  إنداخلية ومؤثرات خارجية، 

يقوم  أن اإلرشادينه يبقى هناك مجال لالختيار، وعلى المشرف نموذج من النماذج السابقة، علما أأي 

ظروف البيئة المحيطة، وذلك  ميقي   أنبتقييم سماته، وسمات المرشد التربوي المتدرب، وكذلك عليه 

(.,2010Patricia) أفضل النماذج مالءمة لكل مكان وزمان إليجاد

النموذج األكثر  بأنهنموذج تطوير المهارة  إلىكانوا ينظرون  اإلرشادالبعض من مشرفين  إن     

نه أعلى نموذج النمو الشخصي  إلىالبعض منهم نظر و مالئمة في مساعدة المرشد التربوي المتدرب، 

نه من خالل العمل ضمن ي المتدرب، ونظر البعض منهم على أأكثر مناسبة لعمل المرشد التربو 

يتحقق من خالل النموذج التكاملي، ومن خالل الطرح السابق يتضح  أنالنموذجين السابقين يجب 

 افاإلشر  لنماذجمن العمل عليها من خالل فئتين  اإلرشاديدور األهداف التي يتمكن المشرف 

وهو  :النفسي، والنموذج الثاني ياإلرشادعلى أساس نظريات  وهو النموذج المبني :النموذج األول

  (.Reticent & Skjerve,2000) اإلرشادي باإلشرافذج الخاص النمو 

 

 The Model Based on Theories of Psychologyعلى نظريات علم النفس المتمركزالنموذج  2.4.2

 تلعب دوراً  في علم النفس ةالرئيسة تلك النماذج والنظريات وبخاصمن النظريات هناك العديد      

 والنظرية التحليلية، ،النظرية السلوكية، والنظرية المعرفية :واإلرشاد ومنها اإلشرافمهما في علمية 

ي تعزيز تشترك جميعها ف إنها، وبالرغم من االختالفات بين النماذج اإلشرافية، إال اإلنسانيةوالنظرية 

وفيما يلي عرض هذه  (.Scaife, 2003)، والثقة بالعالقة اإلشرافية األصالةالدفء، ، التعاطف

 النظريات.
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 Theory of Psychoanalysis in Counseling اإلرشادي شرافاإلنظرية التحليل النفسي في  1.2.4.2

Supervision 
ثل في كشف العالقة الدينامية التي تتكون يتم اإلرشادي شرافاإلهدف النظرية التحليلية في  إن     

 إكساب إلى اإلرشادي شرافاإلبين المرشد التربوي والمسترشد، كما وتهدف النظرية التحليلية في 

وبشكل أفضل مما كان عليه في السابق في تعامله  ،المرشد التربوي بفهم واضح لديناميات حل الصراع

(.Haynes & Other,2003) مع المسترشد

 ومنها:  األسئلةيستخدم بعض  أنعليه  اإلرشاديالنظرية من قبل المشرف  هذهوعند تطبيق      

وما هو  ؟اإلرشاديةالعملية  أثناءالهدف من مقاومة المسترشد  وما ه :فكر بصوت مرتفع •

 الدور الذي يتطلب منك؟ 

 هل يتكون لديك أي مشاعر تجاه المسترشد؟ ،اإلرشاديةالعملية  أثناء •

 وعالقتك مع المسترشد؟  اإلشرافيةك تشابه بين العملية هل هنا   •

 The Humanistic Theory of Counseling اإلرشادي شرافاإلالنظرية اإلنسانية في  2.2.4.2

Supervision 

نه لديه القدرة على المسترشد بأ إلى اإلنسانيةمن رواد هذه النظرية كارل روجرز، تنظر النظرية      

يهدف  اإلرشادي شرافاإلن إف ،والعمل على حلها بنفسه، ومن خالل هذه النظرية ،مواجهة مشكالته

وذلك من خالل توفير ظروف لتسهيل عملية  ،إرشاديةجل بناء عالقة توفير األمان والثقة من أ إلى

(.,2003Haynes & Other) التعاطفو ، األصالةوالتي تتمثل في الفهم،  ،التغيير

 ومنها:  األسئلةيستخدم بعض  أنعليه  اإلرشاديمن قبل المشرف النظرية  هذهوعند تطبيق  

 أي مدى لديك القدرة على فهم المرشد المتدرب؟ إلى •

 تكون توقعاتك صائبة لما سيحدث خالل الجلسة القادمة؟  أنأي مدى لديك القدرة على  إلى •
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جو العالقة  معلومات أكثر حول ريدنه يلمرشد التربوي بأبإعالم ا ،اإلرشاديالمشرف يقوم  •

(.Haynes & Other,2003)للمسترشد  اإلرشادية

   Behavioral Cognitive Model in Supervisionفي اإلشراف  المعرفي السلوكي موذجالن 3.4.2

النفسي الحديث نسبيا، حيث انبثق هذا  اإلرشادالمعرفي السلوكي نوع من أنواع  اإلرشاديعتبر      

 أن إلىالسلوكي،  اإلرشادأساليب  إلىالعمليات العقلية المعرفية  إدخالمن خالل  اإلرشادالنوع من 

                    النفسي في معظم دول العالم  اإلرشادفي  ةالرئيسح هذا النموذج من النماذج أصب

(1997, (Clark & Fairburn. 

السلوكيات  أنلتي تفترض المعرفي السلوكي على العديد من اإلجراءات والمبادئ ا اإلرشاديستند      

تتولد عن عمليات شعورية  وإنماواالنفعاالت السالبة ال تمثل القوى الخفية التي تكمن في الالشعور، 

من خالل الحصول على معلومات خاطئة، والتعلم الخاطئ، مع قلة التمييز بين الواقع الذي نعيشه 

السلوك  أنخاطئة، مما يترتب على هذا  والخيال الوهمي، وقد يكون التفكير مأخوذ بطريقة ومفاهيم

الكثير من  أنأفكار ال عقالنية، كما  أساستم بنائه على  ألنهوالسبب في ذلك  ،يكون انهزامياً 

تعلم اتجاهات اكثر  أوالمشكالت النفسية يمكن التعامل معها من خالل تصحيح المفاهيم الخاطئة، 

لية التعلم واالستبصار واختيار الواقع تمثل احدى اهم عم أنتكيفا مع الواقع الذي يعيشه الفرد، علما 

 .(Beck,2001) العمليات المعرفية

المعرفي السلوكي ظهر نتيجة التطورات التي حصلت في علم النفس التجريبي، والتي  اإلرشاد إن     

ثل المعرفي السلوكي يم ياإلرشادبدورها تضمنت األساليب المعرفية والسلوكية معا، لهذا أصبح 

 باألحداثالخارجية واإلرشاد المعرفي الذي اهتم  باألحداثالسلوكي الذي اهتم  ياإلرشادالترابط بين 

 السلوك الظاهري والسلوك الداخلي يمثل معا حلقة وصل. أنالداخلية معتبرا 

 : تيةاآلالمنهج المعرفي والمنهج السلوكي قد اشتركا في النقاط  إن
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 .كيات الظاهرة أكثر من التركيز على دينامية مفترضة* التركيز على السلو          

 .ن بدال من التركيز على خبرات الماضيالسلوك الظاهر يركز على هنا واآل *         

                   فعال                                                          إرشاديبرنامج  إعدادلية آواضح للمشرف وللمرشد في  * يكون دور         

 (. 1990)مليكة، 

 

 The Cognitive Behavioral Definition of المعرفي السلوكي اإلرشادتعريف  1.3.4.2

Counseling   
 تي: المعرفي السلوكي سنذكر منها اآل لإلرشاد تالتعريفايوجد العديد من 

النفس، وهو عالج تكاملي يستخدم نه اتجاه من االتجاهات الحديثة في علم "بأ عرفته عبد الهادي     

ليحقق التغيير المعرفي السلوكي  ؛أو معرفية ،أساليب من مناحي عالجية أخرى، سلوكية كانت

 (.2012:13واالنفعالي" )عبد الهادي، 

مدرسة هدفها تصحيح األخطاء المعرفية للعمالء بالنسبة لعالمهم وألنفسهم "نها بأ السيد عرفتها     

ويسعى المرشد المعرفي السلوكي إلى تغيير التعليم للفرد في ، حاولة تعديل السلوكباإلضافة إلى م

فة، وإن عن طريق المعر  تتم (Kendallالتفكير فمعظم عمليات التعلم البشري كما أشار كيندال )

 "هي األساس الذي يقوم عليه السلوك، من خاللها يتم فهمه والتنبؤ بهالمعرفة والسلوك متداخلتان، و 

 (.2009:17، لسيدا)

من خالل تعديل  العالج المعرفي السلوكي يمكنه تعديل االضطرابات المتعددة أن" يرى الشيخ     

لشعور بالتهديد وتوقع الناس، وا ،والتوتر ،قلقالن أحداث الحياة السلبية تزيد من أسلوب التفكير، فإ

ياة بطريقة أكثر تكيفًا، ومساعدته على يرى الح أن وإقناعهيحاول المرشد تعديل أفكار المنتفع  ولذلك

 (.90:2003")الشيخ، أحداثخلق سلوك توافقي مع ما يمر به من 
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المعرفي في محاولته لتغيير السلوك  لإلرشادالعالج المعرفي السلوكي هو تطور " أن يرى ايزنك     

 ,Eysenk)رفية" من خالل تغيير محتوى التفكير، وإعادة بناء القناعات من خالل اإلجراءات المع

2000:720.) 

نها أن ورته الواسعة كل الطرق التي من شأأن اإلرشاد المعرفي السلوكي يشمل في ص"يري بيك     

تخفف الضيق عن طريق تصحيح المفاهيم الذهنية الخاطئة، دون إهمال االستجابات االنفعالية التي 

الشخص من خالل معرفة طريقة تفكيره تعد المصدر المباشر للضيق بصفة عامة، وبمقاربة انفعاالت 

 (.Beck,1976: 14)"وتصحيح األفكار الخاطئة يمكن إخماد االستجابات االنفعالية غير المناسبة

 Objectives of Cognitive Behavioral Counselingالمعرفي السلوكي اإلرشاد أهداف 2.3.4.2

 ف سنذكر منها ما يلي:المعرفي السلوكي يوجد له العديد من األهدا اإلرشاد     

 مهارات التحكم الذاتي. المسترشد اكتساب  .1

 التخلص من سوء الفهم لديه. و ير المفاهيم الخاطئة وتعديلها، ييعمل على تغ .2

المتدرب على مهارات المراقبة الذاتية، مالحظة الدائمة للذات، وخطوات حل  إكساب إلىيهدف  .3

 المشكالت، واتخاذ القرار الصائب. 

 خالل مشاركة األنشطة المعرفية السلوكية على تعديل السلوك.  العمل من  .4

تحديد األفكار غير المتكافئة، حيث يقوم بمساعدتهم على التخلص من األفكار غير  إلىيهدف  .5

 (.2013المالئمة، ويقوم بتعزيز التفكير الواقعي )موسى والدسوقي، 
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 The Properties of Cognitive Behavioral of المعرفي السلوكي ياإلرشادخصائص  3.3.4.2

Counseling    
 تي: المعرفي السلوكي في اآل ياإلرشادتتمثل خصائص      

 .اإلرشاديةمساحة أكبر في تطبيق األساليب  اإلرشاديلمشرف اتعطي  -أ

ستخدام العديد من إوسهولة تطبيق األساليب الخاصة بها من خالل  تهابمرون تتميز -ب

 . اإلشرافيةت التي تخدم العملية ستراتيجيااإلجراءات واإل

تناسب جميع فئات المتدربين، وتناسب العمل مع المشكالت التي يعاني منها  أنهاخصائصها من  -ت

 المسترشد. أو ،المتدرب

 (. 2002هللا،  حداد وعبد) إيجابية وجود تنوع في األساليب المعرفية السلوكية مما يعطيها ميزة  -ث

 

ية المعرفية السلوكيةمبادئ ومسلمات النظر  4.3.4.2

  Principles and Postulates of Cognitive Behavioral Theory 
 :مسلمات التي عرفت عن النظرية المعرفية السلوكية هيالهم المبادئ و من أ      

 مهنية. إشرافيةجل بناء عالقة أضرورة وجود ثقة من   •

 المنزلية. الواجبات  وإعدادتركز على التعاون، المشاركة الفعالة،   •

 الماضي.   إلىن(، وتتجنب الرجوع تركيز على الحاضر )هنا واآلال  •

 تعمل على التركيز على إعادة صياغة الحدث المثير الذي يسيطر على المسترشد.   •

نتائج مرضية  إلىل و لوصلتحقيق األهداف التي وضعها ليبذل جهده ن أاإلرشادي المشرف على   •

 (. 2000)المحارب، 
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  Strategies of Behavioral Cognitive Theory النظرية المعرفية السلوكية إستراتيجيات 5.3.4.2

جل تقديمها من أ اإلرشاد مشرفوللنظرية المعرفية السلوكية العديد من الفنيات التي ركز عليها      

 تي: الخدمة، سنذكر منها اآل أثناءومنها ما هو  ،منها ما هو قبل الخدمة ،للمتدربين

 Contracting Agreement عقد االتفاقية أوعاقد الت -1

جل تطبيقه مع الحالة التي المساعدة للمرشدين التربويين من أجاءت فكرة التعاقد بهدف تقديم      

التغير المطلوب، ويعطي  حداثإفكرة هذا التكنيك جاءت بهدف  نإ إذيعمل معها المرشد التربوي، 

، ومن هذا التكنيك يتم لألفضللسلوك الذي يرغب في تغييره هذا التكنيك فرصة للمسترشد لتحديد ا

مقابل  خراآلمن الطرف  شيءعقد اتفاقية بين المرشد والمسترشد يحصل كل واحد من الطرفين على 

 أو ،بمقتضاه يتم تعزيز سلوك ما بشكل مادي إذما يعطيه له، ويعد هذا التكنيك أحد مبادئ التعلم، 

 (.2016اجتماعي )الخطيب، 

 Self-Monitoringالذات راقبة م -2

المعرفي السلوكي فنية مراقبة الذات، حيث تتضمن فنية مراقبة  ياإلرشادأحد الفنيات المهمة في      

مفكرة في  أو ،وتوثيقها في دفتر مالحظات ،خاصة بالمسترشدالمعلومات والبيانات الالذات تسجيل 

حسب طبيعة التربوي المرشد  عداهاابقوم ؛ لتفي بالغرض يمن خالل نماذج معدة أوبذلك  ،خاصة

فنية مراقبة الذات تساعد على معرفة العبارات والسلوكيات غير المرغوب فيها،  أن إذالمشكلة، 

نها تعطي المسترشد، وإ السلوكيات لدى لهذهفالمراقبة الذاتية في النهاية تعمل على انخفاض من تكرار 

غير مرغوب فيها األفكار  لهذهتعديل  أو ،في وقف اليهوعن التقدم الذي وصل  ،انطباعا حول وضعه

 (.  2000سلوكيات مرغوبه )المحارب،  إلى
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 Cognitive Reconstruction إعادة البناء المعرفي -3

 تي:من خالل اآلاإلستراتيجية ير لهذه يوجد تفس     

، الذي يرجع فيه شعور ليس بالعالج العقالني االنفعاليأعند اإلستراتيجية ليس: تسمى هذه أأ. ألبرت 

 إلىالفرد وقلقه تعود  تنفعاالإ نأ، أي واإلدراكأسلوبه في التفكير  إلىراب والتوتر طالفرد من االض

الهدف من هذه إن أفكار العقالنية يحملها في ذاته وال عالقة لها بالمثيرات الخارجية، حيث 

 ومواجهته بقوه من قبل المشرف ،يةغلب على أفكار المرشد المتدرب غير العقالنتالاإلستراتيجية 

 عقالنية منطقية.  بأفكارى يستبدلها تحاإلرشادي؛ 

على  ميكينبومعند اإلستراتيجية يعتمد أسلوب التعديل السلوكي المعرفي في هذه : دونالد ميكينبومب. 

 نه ركز على التخيل في العمل على تعديل سلوكخاصة بالمرشدين المتدربين، كما وإاألحاديث ال

 وتفكير المرشد المتدرب، وجاء ذلك بالتوافق مع األساليب السلوكية. 

عند بيك بالعالج المعرفي، حيث تركز على التحليل المعرفي اإلستراتيجية بيك: تسمى هذه  أرون ج. 

عادة صياغتها بالشكل الصحيح كتحليل المثيرات، المرشد المتدرب، من أجل العمل على إ  ألفكار

 (.2005اليب حل المشكالت )الداهري، وردود األفعال وأس

 

 Use The Problem-Solving Method حل المشكالت أسلوباستخدام  -4

معرفي سلوكي يحاول الفرد من خالله تحديد  إطارضمن أسلوب حل المشكالت  يندرج         

 وابتكار وسائل فاعلة للتعامل مع المشكالت التي يواجهها في حياته اليومية  ،واكتشاف

(Cormier and Nurius, 2003.) 
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يقوم هذا األسلوب على تدريب المسترشدين على حل المشكالت وذلك من خالل التعرف على      

الحلول ومن ثم يتم  أوحلول، واختيار واحد من هذه البدائل ال أوالمشكلة، من خالل توفير البدائل 

على المشكلة  وإنماى المشكلة الحالية اختبار كفاءة الحل، وفي هذا األسلوب ال يكون التدريب فقط عل

    (.2011)باكير، المستقبلية 

جل أيقوم بتدريب المرشدين التربويين على أسلوب حل المشكالت من  أن اإلرشاديعلى المشرف   

 أسلوب حل المشكالت يقوم على عدة خطوات وهي:  نإ إذ، اإلرشاديةالعملية  أثناءاستخدامها 

 يحس بالمشكلة التي تواجه المرشد المتدرب. أن اإلرشادي على المشرف •

 جل التعامل معها. يقوم بتحديد طبيعة المشكلة من أ أنعليه  •

 توظيف الخبرات السابقة الالزمة التي تساعده في حل المشكلة التي تواجه المرشد. ال بد من •

 . خطط بديلة توفرالمشكلة، مع القيام بعمل خطة لمساعدته بحل  اإلرشاديعلى المشرف  •

 مناقشة بنود الخطة التي تم وضعها، والعمل على القيام باإلجراءات التنفيذية للخطة. •

 (.1998ليها )العارضة، ى تقييم النتائج التي تم التوصل إالعمل عل •

 

 Controlling and Self control التحكم وضبط الذات -5

يقوم المشرف  إذالسلوكية، يعد أسلوب الضبط الذاتي من الفنيات الخاصة بالنموذج المعرفي       

نه أسلوب معرفي يقوم أبتدريب المرشد التربوي المتدرب على تجربتها،" يعرف الضبط الذاتي على 

وانفعاالته عن طريق المراقبة الذاتية والتقييم الذاتي والتعزيز  وأفعالهالفرد من خالله بالتحكم بسلوكياته 

جل تغيير في المختلفة"، جاء هذه األسلوب من أ فالذاتي، ومن ثم توظيف هذا األسلوب في المواق

 ،تعديالت في العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في هذا السلوك إجراءعن طريق  وأفكارهسلوكه 

 (. 2016األفضل )بومجان،  إلىتغيير الزيادة الدافعية لديه في  إلىوفي النهاية يؤدي 



37 

 

 Modeling النمذجة -6

توظف لمساعدة ، وهي بالعادة ياإلرشاداإلشراف في  الفعالةذجة أحد الطرق تعد فنية النم          

استبعاد المخاوف من  إلىتهدف  أوستجابات مرغوبة، إجل الحصول على المرشد المتدرب من أ

النمذجة تكون من خالل مشاهدة نموذج واقعي، وقد تكون  نإ إذ، خرآسلوك فرد  إلىخالل النظر 

يقوم المسترشد بتخيل لسلوك  إذ ،من خالل لعب الدور أو، أشرطةلى تكون مسجلة ع أومكتوبة 

في كثير من المشكالت واالضطرابات، مثل  الفعالة، وتعد النمذجة من الطرق خريناآلاألشخاص 

بعض المهارات  إكسابهمالسلوك غير السوي، القلق والتوتر، مشكالت النطق عند األطفال من اجل 

 (.Parrott, 1997)االجتماعية 

 The Friend or Colleague Supervision الزميل أوالصديق  إشراف -7

 أثناءلمساعدة المرشد قوم المشرف يهم األمور التي أ الزميل واحد من  أو ،الصديق إشرافيعد      

 إشرافالذي يبحث عن التربوي يقوم بتقديم بيئة مطمئنة وداعمة للمرشد  ا، من خاللهاإلشرافيةالعملية 

ولديهم نفس الشعور بالمخاوف التي تواجههم  تربويين يا التي تواجهه، وكونهم مرشدينالحد القضا

مهنة عندهم نفس االهتمامات، كما ن زمالئه في الدين، وحتى يشعر المرشد المتدرب بأتجاه المسترش

، وتغذية الدعم النفسي للمرشد المتدربن الزمالء بتقديم رشدو نه من خالل هذه التكنيك يقوم المإ

كمل وجه في تقديم الزميل بتقديم الدور على أ أوراجعة، وتبادل الخبرات، ولكي يقوم المشرف الصديق 

، وحسب الدراسات التي تم اإلرشادييتلقى تدريب مناسب من المشرف  أنالمساعدة لزمالئه عليه 

ن يكون بأالزميل يتحدد دوره  أودور المشرف الصديق  أن إلىتشير  فأنهافي هذا المجال  إجرائها

عدة متغيرات من أهمها: وجود توجهات لدى المشرف الصديق بتقديم  إلىغير فاعل  أو فاعالً 

بشكل مستمر للمشرفين ومتابعة  إشرافيكون هناك  أنويجب  عدة لزمالئه المرشدين المتدربين،المسا
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 ,Follette& Callaghan) جل تقديم المساعدة لزمالئهم المرشدين المتدربين في الميدانالزمالء من أ

1995.)  

     Assertive Training Strategy ستراتيجية التدريب التوكيديإ -8

هو تشجيع المرشد المتدرب على التدريب على المهارات اإلستراتيجية إن الهدف من هذه    

عبير عما يدور في نفسه من مشاعر االجتماعية مثل مهارة بناء الصداقة، مهارة تشجيعه على الت

س، حيث تعد هذه المهارات االجتماعية مهمة جدا للوصول إلى التكيف النفسي واالجتماعي، وأحاسي

مشكالت شخصية مع عند بعض المرشدين المتدربين تؤدي إلى اإلستراتيجية كما أن نقص لمثل هذه 

عدم ملئ أوقات فراغهم بما هو مناسب يجعلهم عرضه فخرين في العمل والبيت والمدرسة، اآل

 (.2010من أطراف مختلفة )أبو زعيزع،  لالستغالل

 Use of Audio and Video Recordingsاستخدام التسجيالت الصوتية والمرئية  -9

هم األدوات التي يعتمد عليها المشرف اإلرشادي في أ تعتبر التسجيالت الصوتية والمرئية من      

التسجيالت وإبداء عمل تقييمات أداء المرشدين التربويين، وذلك من خالل استعراض تلك 

المالحظات عليها، بما في ذلك الطريقة التي يستخدمها المرشد التربوي في إدارة الجلسة 

اإلرشادية، ومدى مالئمة التكنيكات اإلرشادية التي يستخدمها المرشد التربوي مع المسترشد، ومن 

رشد التربوي من خالل تلك التسجيالت يقوم المشرف اإلرشادي باستعراض تلك التسجيالت مع الم

 (.Asheim, 2012اجل مناقشة تفاصيل الجلسة اإلرشادية معه )
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 Homework :الواجبات المنزلية -10

وهي سمة مميزة لجميع نماذج  اإلرشاد المعرفي السلوكي،من  اً الواجبات المنزلية جزء تبرتع     

(CT(و )CBT،) سترشد فرصة للواجبات المنزلية يتمثل في إعطاء الم وأن الهدف الرئيس

 ةاإلرشاديالتي تعلمها في الجلسات  توتعزيز االستراتيجيا ،لممارسة

 (Stein, Kupfer & Schatzberg, 2006)    
 ةً وعاد المسترشدين،ويخطط للواجبات المنزلية في ضوء طبيعة المشكالت التي يعاني منها      

 تهدف الواجبات المنزلية إلى تعليم وال التعاونية،ما يؤخذ في االعتبار طبيعة العالقة اإلرشادية 

بل مساعدتهم على اختيار وقياس معتقداتهم في كل مواقف فقط، المسترشدين مهارات جديدة 

 بنفسه،وفي العادة يقع التركيز على الوجبات التي من خاللها يساعد الفرد نفسه  اليومية،حياتهم 

  الجلسات اإلرشادية فيوالتي هي امتداد لما يجري 

Dobson, Dobson, 2016).)((Corey, 2008.



 Immunization Against Pressuresالتحصين ضد الضغوط  -11

يعتبر التدريب التحصيني من الطرق الهامة في النظرية المعرفية السلوكية، ويتم تشبيه التدريب       

تدريب على التحصيني ضد الضغوط بعملية التحصين البيولوجي ضد األمراض العامة، ويستند هذا ال

فكرة مفادها "إن الضغوط تحدث عندما يدرك الفرد وجود تفاوت بين متطلبات الموقف وبين ما لديه 

من مصادر شخصية واجتماعية، وتعمل هذه الطريقة على تزويد الفرد بالمعلومات واكتساب المهارات 

فإن التحصين ضد  التي يستطيع من خاللها مواجهة المواقف الضاغطة في البيئة"، وبناء على ذلك

الضغوط هو: أسلوب يهيئ للمسترشد فرصًا للتعامل مع مواقف مثيرة للضغوط متوسطة نسبيًا، ويقوم 

قوى من السابق، ويرتكز هذا التدريب على أنه باإلمكان قدرة تحمله لدافع مثير أ المسترشد بتطوير

السلوك والمعتقدات، والعبارات التأثير على قدراتنا االحتمالية للتعامل مع الضغط من خالل تعديل 
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الذاتية في المواقف الضاغطة، ويرى "ميكنيوم" أن تعديل السلوك معرفيًا يتم عن طريق تقديم 

المعلومات والتعليمات الذاتية التي تركز على تعليم المسترشدين كيفية التخطيط والتفكير قبل 

ي، وأن التخلص من الضغوط يكون االستجابة، ومساعدتهم على استخدام الحوار الداخلي اإليجاب

ليه يث ذاتية إيجابية، وهذه ما يهدف إاألحاديث الذاتية السلبية واستبدالها بأحادمن مقرونًا بالتخلص 

 .   (2006,وحسين حسين)حاديث الذاتية اإليجابية الضغوط مع تركيز المسترشد على األ التحصين ضد

 Rational Emotional Behavioral Counseling السلوكي االنفعالياإلرشاد العقالني  3.4.2.

المعرفية السلوكية في اإلرشاد النفسي، وقد اقترن  االتجاهاتيعتبر ألبرت إليس من أهم رواد      

السلوكي، وفي هذا يشير إليس أنه بدأ اتجاهه اإلرشادي تحت تسمية اإلرشاد  االنفعالياسمه باإلرشاد 

، االنفعاليأسماه اإلرشاد العقالني  (1961)ثم في عام  ,(1955)اير العقالني والذي توصل إليه في ين

فقام  ،توصل إلى أن أسلوبه سلوكي وانفعالي بنفس القدر كما هو معرفي (1993)وأخيرًا في عام 

 السلوكي. االنفعاليبتغييره إلى اإلرشاد العقالني 

غير العقالنية من الناس  ألفكاراويرجع "إليس" نشوء األمراض النفسية إلى ما تم تعلمه من      

نفسهم من أدعه األطفال بتجتماعية( باإلضافة إلى ما يالمهمين خالل فترة الطفولة ) بفعل التنشئة اال

غير الفعالة من  االعتقاداتتقادات غير منطقية وخرافات، وبعد ذلك يقوم الناس بإعادة تنشيط هذه عا 

من التفكير، ويشكل اللوم للنفس ولآلخرين  االنفعاالت خالل اإليحاء الذاتي والتكرار، وتنتج معظم

تنتج عن أنماط  االنفعالية االضطرابات، ولذلك فإن االنفعالية االضطراباتحجر األساس في معظم 

التفكير الخاطئة وغير المنطقية، ومن ثم ال بد من مساعدة األفراد في التغلب عليها واستبدالها بأفكار 

 وهما:  ،لدى الفرد يتكون من جزأين االعتقاداتويشير " إليس" إلى أن نسق  أكثر عقالنية ومنطقية،
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للفرد، والسبب في  االنفعالية االضطراباتاألفكار الالعقالنية: وتعتبر هي المسؤولة عن إحداث  •

معظم األعراض المرتبطة بالضغوط، حيث تسيطر على تفكير الفرد وتوجه سلوكه، وهي عبارة عن 

ألنها تؤدي إلى  ؛ر واقعية وغير أمبريقية وغير مرنة في طبيعتها، وغير مالئمةمعارف وأفكار غي

ينبغي أن، مثل )  (Shoulds, musts)نفعالية سلبية، ويعبر عنها الفرد في شكل الينبغيات إنتائج 

ه يفكر في سيجب أن، من الضروري أن(، والفرد الذي يقع تحت وطأة الضغوط النفسية يجد نف

ضطراب النفسي بسبب كمالية مطلقة، وهذا التفكير الكمالي يتحول إلى مصدر لال األمور بطريقة

 ومخاوف من العجز عن الوصول إلى كمال ليس له وجود فعلي. ،نقص جوانب غير معلومة

، والتوافق أهدافهاألفكار العقالنية: وتكون منطقية ومتسقة مع الواقع، وتساعد الفرد على تحقيق  •

والتفاعل  ،واإليجابية ،واإلنجاز ،وتؤدي بالفرد إلى اإلبداع ،نفعاليةاإل ضطراباتإلاالنفسي والتحرر من 

 .(2011علي ومصطفى، ) ،(2006)حسين وحسين،  معا االجتماعي

النفسي على نموذج "إليس" المعروف  لالضطرابفي تفسيره  االنفعاليويستند اإلرشاد العقالني      

 REBT (Rational إلىأن هذا النموذج هو مركزي بالنسبة ( 2007، ويذكر وولف )(ABC)باألحرف 

emotive Behavior Therapy),  أفكاره، و ، المسترشدذات قيمة حتى نفهم مشاعر  أداة فهو يعطينا

 ثم السلوك. ،األحداثو 

أو  ،هي النتيجة (C)أو اتجاه الفرد،  ،أو السلوك ،هي وجود حقيقة، هي الحدث النشط (A)أن      

 (A)، وردة الفعل قد تكون صحيحة ومرضية، االنفعالأو  ،ل للفرد والتي تتميز بالعاطفةردود الفع

معتقدات الشخص عن  وهي (B)، ولكن االنفعاليةالنتيجة  (C)الحدث النشط، ال تسبب في حدوث

(A)  والتي تسبب غالبًا(C)  هي كالتالي: والمعادلة، االنفعالية االستجابةوهي 

 ) A ( Activating event) )B( Belief ) C( Emotional and Behavioral Consequences  
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A): الحدث البسيط( )Bالمعتقد :( )C واالنفعالية: النتائج السلوكية) 

D: ودحض تلك األفكار وتفنيدها ،تحديد األفكار غير المنطقية المداخلة "Disputing Intervention." 
Eاألثر تغيير معرفي في نظام المعتقدات : "Effete". 

F الجديد : الشعور"Feeling"  (2013، ترجمة: الخفش، )كوري. 

، االنفعالية االضطراباتولة على ؤ هي المسحيث تعتبر رة غير عقالنية كف (11إليس )ولقد أورد      
 يقابلها مجموعة األفكار العقالنية، ومن أمثلة هذه األفكار ما يلي:

أكون محبوبًا ومقبواًل من كل األفراد، ألن هناك من األفراد من  الفكرة العقالنية: ليس من الضروري أن -
 ومن يكره. ،يحب

محبوبًا ومقبواًل من كل األفراد اآلخرين أكون التي تقابلها هي: من الضروري أن  :الفكرة الالعقالنية -

 (.2012)عبد هللا، 

نية ومهاجمتها عدة فنيات في عملية دحض األفكار الالعقال االنفعالياإلرشاد العقالني  تخذوي     

بتوجيه  التربوي  وفي إطار ذلك يقوم المرشدالحوار السقراطي، و  ،ناقشةماإلقناع والمتنوعة منها: 

وحول الحدث الضاغط، ويجيب عنها  ،بعض األسئلة للفرد تدور حول األفكار العقالنية الموجودة لديه

النية الباعثة على اإلحساس بالضغط قعبموضوعية، ومن خالل هذه اإلجابات يتضح خطأ الفكرة الال

النية، قمما يساعد في دحض األفكار الالعذلك واستبدالها بفكرة عقالنية تقلل الشعور بالضغط، 

 ؛الالعقالنية لدى الفرد االعتقاداتتوضيح عدم صحة فالهدف من وراء استخدام مثل هذه الفنيات هو 

 (2006حسين وحسين، )مما يؤدي به في نهاية األمر إلى التخلي عنها 

 ويمكن استخدام فنيات أخرى نذكر منها ما يلي:

 عكوس(.ملعب الدور والدور العكس )ال .1
 النمذجة وأسلوب الفكاهة والمرح. .2
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 مهاجمة الشعور بالخجل والدونية، ومهاجمة المشاعر السلبية بشكل عام. .3
 اإلجرائي مثل التعزيز والعقاب والتشكيل. االشتراطأساليب  .4
 .(2007)دبور والصافي،  االسترخاءريب على أسلوب التد .5
 

 ( Faugier,1992) نموذج الدعم والنمو "فوجر" 4.4.2

رف في هذا النموذج على تسهيل النمو التعليمي والشخصي لكل من المشرف دور المشويرتكز      

كيًا، ويمكن واالعتماد على أنفسهم إكليني لتطوير االستقاللية ؛هم بالدعم األساسيويتم تزويد عليهم،

التعزيز، االنفتاحية،  تلخيص العناصر الرئيسة لنموذج الدعم والنمو في اإلشراف اإلرشادي باآلتي:

 اإلنسانية.و وإثارة األفكار،  ،االستعداد للتعلم، عمق التفكير

وتعتبر أساسية كدليل  ،وهذه العناصر تقدم الهيكلية التي يجب أن تعتمد عليها العالقة اإلشرافية

 (.Winstanley& white,2000) رفللمش

  ,Hawkins& shohet)1989)وشوهت النموذج التكاملي هوكينز  5.4.2

يقسم اإلشراف اإلرشادي إلى أربع مكونات أساسية وهي: المشرف، المشرف عليه، النموذج وفق هذا 

 المسترشد، العمل.

امين متشابكين: النظام العملية اإلشرافية إلى نظ (1989)وشوهتوقد قسم كل من هوكينز      

العالجي الذي يربط بين المشرف عليه والمسترشد، وبين النظام اإلشرافي ويشمل المشرف والمشرف 

 عليه، وكال النظامين يعتمدان على عقد متفق عليه للوقت، والمهمات، واألهداف المشتركة

(1989(Hawkins& shohet,. 
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 Skill Development Modelنموذج تطوير المهارة  6.4.2

فعالية في زيادة مستويات  اإلشرافيةيعد نموذج تطوير المهارة باإلشراف من أكثر النماذج      

وخفض مستويات القلق لدى المرشدين المبتدئين وحيث الحظ أن المرشد  ،الفعالية والكفاءة الذاتية

ته بأدائه أثناء الممارسة دئ الذي يتلقى الخبرات اإلشرافية والتدريبية على النموذج يزيد من ثقتالمب

مما يؤدي إلى نجاح بتطبيق األساليب النظرية بشكل عملي أثناء  ؛المهنية اإلرشادية بشكل أكثر فاعلية

 الجلسة العالجية.

بأنه عبارة عن (: Hart, 1982)المهارة باإلشراف حسب تلخيص  اكتسابيتميز مفهوم نموذج و      

معلم )المشرف( والمتعلم )المرشد(، ضمن قالب من المسافة نموذج إشرافي يحاول الربط ما بين ال

على العمل مع مسترشدين  المبتدئويكون التركيز موجه نحو تدريب المرشد  ،الهرمية الواضحة

 ن. نيمعي

لحالة المسترشد فتشير إلى محاولة  يأو تكوين اإلطار المفاهيم ،أما المهارات المرتبطة بالفهم      

والتعرف عليها  ،ساس واستبصار بالمعلومات التي ذكرها المسترشدأشد على تكوين زيادة قدرة المستر 

 واستغاللها للقيام باالستجابات اإلرشادية المناسبة. 

ثقافته، عالقاته  :متغيرات لها عالقة بشخصية المرشدأما المهارات الشخصية فهي تتوسع لتضم      

وزيادة  ،والنوع االجتماعي ،العرق  :ضايا االجتماعية مثلمع اآلخرين، المنظومة المعرفية لديه نحو الق

 (.2004)ضمرة، وعي المرشد بتأثير هذه العوامل على العملية اإلرشادية 
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ويمكن العمل على تحديد مفهوم المهارات اإلرشادية التي يسعى المشرف إلى تدريب المرشد عليها من 

 أنواع:  ةخالل العمل على تقسيمها إلى ثالث

واألداء اللفظي  ،ارات المقابلة اإلرشادية: وتشتمل على مهارة توجيه األسئلة، واإلصغاء الفعال. مه1

 المنظم والمدروس، وغيرها من المهارات. 

. المهارات الشخصية: وتشتمل على زيادة قدرة المرشد على التعامل مع الصراعات، والقدرة على 2

 االستبصار والوعي الذاتي. 

ن يوظفها خالل الفنية: وتشتمل على األساليب اإلرشادية التي يمكن للمرشد أ . مهارات المرشد3

أساليب تعديل السلوك ذو تقليل الحساسية التدريجي، أو أساليب االسترخاء،  :مثل الخبرات اإلرشادية

(.Lambert and Ogles, 1988; Blocher, 1987)وغيرها من األساليب اإلرشادية 



 الدراسات السابقة  2.2

 الجامعيةوالرسائل  اإللكترونية البياناتوقواعد  ،العلمية المحكمةالرجوع إلى المجالت قام الباحث ب     

وقد ، الدراسة الحالية على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع االطالعأجل  من ؛وملخصاتها

 توصل إلى تقسيم هذه الدراسات إلى محورين رئيسين وهما:

 تناولت برامج إرشادية وتدريبية مستندة إلى نماذج اإلشراف في اإلرشاد. أوال: الدراسات التي

 ثانيا: الدراسات التي تناولت متغير ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين.
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 في اإلرشاد: اإلشرافموضوع  الدراسات التي تناولت 1.2.2

ج إشرافي إرشادي يستند إلى دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية برنام (2017)أجرى الخوالدة وطنوس      

النموذج التمايزي في تحسين مهارات إرشاد األزمات والكفاءة الذاتية المدركة لدى المرشدين التربويين 

مرشدًا متدربًا من طلبة البكالوريوس في (28)المتدربين في الجامعة األردنية. تكونت عينة الدراسة من 

نية في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي اإلرشاد والصحة النفسية في الجامعة األرد

هروا درجات منخفضة على مقياس مهارات ظ، والذين وافقوا على المشاركة في الدراسة، وأ2016/2017

مجموعتين: مجموعة تجريبية  إلى. وتم توزيع أفراد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية األزماتإرشاد 

جلسة، ومجموعة ضابطة وعدد  (16)، مكون من إشرافياتلقوا برنامجًا  مرشدًا متدرباً  (14) أفرادهاوعدد 

مرشدًا متدربًا لم يتلقوا البرنامج اإلشرافي، وقد تم قياس أداء أفراد المجموعتين التجريبية  (14)أفرادها 

، والضابطة على مقياس مهارات إرشاد األزمات والكفاءة الذاتية المدركة قبل البرنامج اإلشرافي وبعده

في حين تم أخذ قياس المتابعة للمجموعة التجريبية بعد أربعة أسابيع من انتهاء البرنامج، أظهرت 

نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات إرشاد 

 ادها البرنامج التدريبي.     والكفاءة الذاتية المدركة لصالح المجموعة التجريبية التي تلقى أفر  ،األزمات

النموذج  إلىبدراسة هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج إشرافي يستند  (2016)وقام المهايرة وطنوس      

وخفض الضغوط النفسية لدى المرشدين التربويين  ،المعرفي السلوكي في تحسين المهارات اإلرشادية

مرشدًا يعملون في مدارس التربية والتعليم في  (30)لدى مدارس الطفيلة، وتكونت عينة الدراسة من 

مديريات التربية والتعليم في الطفيلة، الذين وافقوا على المشاركة في الدراسة، وأظهروا درجات مرتفعة 

على مقياس الضغوط النفسية ودرجات منخفضة على مقياس المهارات اإلرشادية. وتم توزيع أفراد 

مرشدًا، تلقوا (15)إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية وعدد أفرادها  عينة الدراسة بالطريقة العشوائية
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18)لى النموذج السلوكي المعرفي، مكون منإبرنامجًا إشرافيًا تدريبيًا يستند  جلسة( تسعة  ولمدة,

مرشدًا لم يتلقوا أي نوع من اإلشراف والتدريب، وقد تم (15)ومجموعة ضابطة وعدد أفرادها  ،أسابيع

أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المهارات اإلرشادية والضغوط النفسية قياس أداء 

قبل البرنامج اإلشرافي التدريبي وبعده، في حين تم أخذ قياس المتابعة للمجموعة التجريبية بعد ثالثة 

لمجموعتين أسابيع من انتهاء البرنامج. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ا

التجريبية والضابطة في المهارات اإلرشادية والضغوط النفسية لصالح المجموعة التجريبية التي تلقى 

 أفرادها برنامجًا إشرافيًا تدريبيًا مستندًا للنموذج السلوكي المعرفي. 

س ( دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية اإلشراف في اإلرشاد في المدار 2015أجرى )محاميد، و      

تكونت و ، د"الحكومية الفلسطينية من وجهة نظر المرشدين التربويين والمشرفين ورؤساء أقسام اإلرشا

 استخدم الباحثبالطريقة العشوائية البسيطة، و  اختيارهم، تم ومرشدة شداً مر  (170)من  الدراسةعينة 

ظهرت نتائج الدراسة وأ ،غراض الدراسةأل هميصمتو تم بناؤه إلشرافية الذي امقياس فاعلية الخدمات 

إلشرافية المقدمة للمرشدين التربويين، إذ بلغت الدرجة الكلية لمقياس افاعلية مرتفعة جدًا للخدمات 

لم تظهر أية فروق ذات الدراسة  نتائجأن ، وهي درجة مرتفعة جدًا، كما (4.39)إلشرافية االخدمات 

راسة المختلفة، وهي: الجنس، والمؤهل إلشرافية تبعًا لمتغيرات الداداللة إحصائية في الخدمات 

      العلمي، وسنوات الخبرة.

( فقد أجرى دراسة هدفت التعرف على فاعلية برنامج تدريبي يستند إلى 2015أما )الشريفين،      

نموذج تطور المهارة في رفع مستوى الكفاءة الذاتية المهنية لدى المرشدين التربويين في األردن، 

وطالبة من طلبة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك في مستوى  طالباً  (62)اسة من تشكلت عينة الدر 

على نموذج تطوير  اً قائم اً برنامجتلقت السنتين الثالثة والرابعة، وزعوا عشوائيا إلى مجموعتين: تجريبية 

الدراسة المهارة، وضابطة اقتصر التعامل معها وفق األساليب التدريسية االعتيادية. أظهرت نتائج 
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بين متوسطات األداء على مقياس الكفاءة الذاتية المهنية  (a=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 ولصالح الذكور. ،تعزى للجنس

( بدراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج إشرافي، يستند 2014وقام )الصمادي والشاوي،       

ية لدى عينة من طالبات اإلرشاد النفسي في جامعة نموذج التمييز في تحسين المهارات اإلرشاد إلى

طالبة من طالبات جامعة اليرموك، استخدم الباحث  (30)عينة الدراسة مكونة من تكونت اليرموك، و 

طالبة إلى مجموعتين مجموعة  (30)المنهج التجريبي في هذه الدراسة حيث قسمت العينة المكونة من 

طالبة، ثم استخدم أدوات  لبناء مقياس  (15)ة ضابطة وعددها ومجموع ،طالبة (15)تجريبية وعددها

النتائج وجود فروق أظهرت ، وبرنامج إشرافي إرشادي يستند إلى نموذج التمييز، اإلرشاديةللمهارات 

بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية في تحسين  (a=0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 تتمثل في المهارات التداخلية، المهارات المفاهيمية، المهارات الشخصية(.  والتي اإلرشاديةالمهارات 

هدفت إلى تحديد ممارسات اإلشراف  دراسةDiltz & Mason, 2012) )وأجرى دلتز وماسون      

الحالي لمرشدي المدارس واكتشاف الممارسات اإلشرافية من وجهة نظر مزودي اإلشراف ومتلقيه، 

من مرشدي المدارس، وتم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة،  (1557) تكونت عينة الدراسة

تلقوا  (%89)من المرشدين زودوا باإلشراف اإلكلينيكي. فالبرغم من أن  %(41.1)نتائج أن الأظهرت 

أسبوعيا مقارنة بالمرشدين  إشرافامن مرشدي المدارس يتلقون  (%10.3)فقط  نوعا معينا من اإلشراف

، ومن ضمنهم (%62.8)بلغ عددهم  قوا اإلشراف من المديرينأغلب مرشدي المدارس الذين تل ،خريناآل

من مرشدي المدارس  (%5.1تقريبا انخرطوا باإلشراف مع مهني الصحة النفسية، وفقط ) %(32)

ووجدت الدراسة أن اإلشراف اإلكلينيكي الممارس على مرشدي طة التكنولوجيا. اسوا باإلشراف بو انخرط

 األخيرة. العشرمدارس تحسن في السنوات ال
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التي هدفت إلى الكشف عن  (Brooks & Patterson, 2012) باترسون و بروكس كما أجريت دراسة      

اتجاهات اإلشراف الجماعي، وتركزت الدراسة على التقييم النوعي لمواقف العاملين اتجاه اإلشراف 

من منظمة الخدمات االجتماعية، واستخدم الباحث  اً كمشار  (51)اإلكلينيكي، وتكونت عينة الدراسة من 

لتحقيق هدف الدراسة، واستبيان مقالي،  ؛المنهج الوصفي في هذه الدراسة. وتم استخدام المقابلة

 ةأربعوأظهرت النتائج التي رتبت وفقا للمواضيع التي انبثقت من خالل تحليل المقابالت إلى ظهور 

واتجاهاتهم بما يتعلق باإلشراف  ،ل قوية في خبرات العاملينوالتي ظهرت كعوام ،رئيسة تمجاال

إمكانية التطبيق، وأظهرت و الجماعي وهي: مستوى مهارة الميسر، اإلبداع، االستفادة من التكنولوجيا، 

 ليها خالل عملية التقييم. عن اإلشراف الجماعي تمت اإلشارة إالنتائج أن هناك مفاهيم إيجابية وسلبية 

 خرون وآك وقام كو      ((Cook & Others, 2012  بدراسة هدفت  إلى الوصف النوعي لخبرات من

، اً مشارك (12)من الدراسة ضمن برنامج االستجابات األكاديمية المهني، تشكلت عينة  شرافاإلتلقوا 

 (8)واستخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة، تم استخدام المقابلة كأداة للدراسة، تكونت من 

حيث تعلموا وتبنوا  ،النتائج أن اإلشراف يصلح لدمج المشرف عليهم في الثقافة المهنية وأظهرتأسئلة 

وفي هذه الدراسة تم وصف خبرات المرشدين اإلشرافية باستخدام نموذج برنامج  ،وقيم ،اتجاهات

 ،بالمشر ف عليهم والذي تمثل في أربعة مواضيع: أوال: عالقة المشِرف ،االستجابات األكاديمية المهنية

لوصول، ثالثا: وتزويدهم بالتغذية الراجعة. ثانيا: إمكانية ا ،وعمل الفريق ،والتي تضمنت فئات الدعم

رابعا: عالقة المشرف عليه بالطالب تمثلت بالدعم وإمكانية الوصول والمناصرة، دور  التأييد والمناصرة

 المشرف عليهم المهني كمرشد مدرسي. 

 



50 

 

فقاموا بدراسة هدفت إلى الكشف عن حاالت  (Black & Others, 2011) خرون وآأما بالك      

ومعاني اإلشراف اإلكلينيكي لمرشدي المدارس الذين وظفوا في مقاطعتين جنوب شرق جورجيا، 

والذين أدرجوا في أنظمة  ،والثانوية ،واإلعدادية ،بتدائيةالعينة من جميع مرشدي المدارس اإلوتكونت 

، استخدمت اً مرشد (129)في إقليمين جنوب شرق جورجيا، حيث بلغ عدد المشاركين  المدرسة العامة

(14)هذه الدراسة المنهج الوصفي لتقييم حالة اإلشراف في المدارس، وتم استخدام استبيان تكون من 

هدفه قياس مدى أهمية أهداف اإلشراف لمرشدي المدارس،  سؤاالً  (11)تكون من  خرآواستبيان  ،سؤاالً 

أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين يقدرون اإلشراف العيادي، على الرغم من أن أرباب عملهم ال و 

أي بنسبة  ًا،استطالع (31)، عاد اً استطالع (129)يدعمون جهودهم للوصول إلى اإلشراف، وأنه من 

ب عليه تلقوا اإلشراف ممن تلقوا اإلشراف، مما ترت (2)أي عدد  %(5)، ووجدت الدراسة أن (40%)

 (27)أي عددهم  %(71)يتلقون اإلشراف اإلكلينيكي، %(25)أن  :رفض فرضية الدراسة التي تقول

يسعون لإلشراف اإلكلينيكي إذا ما عرض عليهم من خالل أنظمة المدرسة. وأشارت النتائج أن من 

شاكل مناسبة لم إجراءات، اتخاذ (37)عددهم  %(97)فهم األدوية أهداف اإلشراف اإلكلينيكي: 

 تطوير مهارات والتقنيات.  (33)عددهم  %(87)، في حين (33)وعددهم  %(87)المسترشد 

التعرف على فاعلية برنامج تدريبي  قائم على ( دراسة هدفت 2011كما أجرى )الشريفين،      

النموذج المعرفي في اإلشراف اإلرشادي في خفض مستوى قلق األداء لدى المرشدين المتدربين في 

وطالبة من طلبة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك في  اً طالب (60)من دن، تكونت عينة الدراسة األر 

تدريبات ، و والرابعة المسجلين في مساقي مهارات وفنيات اإلرشاد النفسي ،الثالثة :مستوى السنتين

التدريبي القائم  إلى مجموعتين: تجريبية دربت بالبرنامج ميدانية في اإلرشاد النفسي، وزعوا عشوائياً 

على النموذج المعرفي في اإلشراف باإلرشاد، وضابطة اقتصر التعامل معها وفق األساليب التدريسية 

المجموعة التجريبية كان أقل بشكل  أفراداالعتيادية. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى قلق األداء لدى 
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لصالح المجموعة لنتائج وجود فروق دال إحصائيا مما لدى أفراد المجموعة الضابطة. كما أظهرت ا

 التجريبية. 

فقد أجروا دراسة هدفت إلى معرفة درجة تأثير (Edwards & Burnard, 2006) برناردو  إدواردأما      

حتراق الوظيفي لمرضى الصحة النفسية المجتمعية، تكونت شراف اإلكلينيكي على مستويات اإلاإل

مرضى الصحة النفسية والمجتمعية لديهم خبرة عن اإلشراف من  %(73)أي  ،(189)عينة الدراسة من 

 المنهجفي المراكز السابقة، استخدم الباحث  %(40)أي  (105)اإلكلينيكي من مراكزهم الحالية و

الوصفي، مقياس ماسالش لالحتراق الوظيفي ومقياس اإلشراف اإلكلينيكي مانشستر. أظهرت نتائج 

 ،%(36)ي لماسالش: مستوى عال  من اإلنهاك العاطفي أي الدراسة في مقياس االحتراق الوظيف

من  %(10)ومستوى منخفض من التكيف الشخصي أي  %(12)ومستويات عالية من الشخصية 

مرضى الصحة النفسية المجتمعية. وأظهرت النتائج ارتفاعا في مقياس فاعلية اإلشراف اإلكلينيكي 

 وانخفاض في مستويات االحتراق الوظيفي. 

دراسة هدفت إلى معرفة تأثير العالقة  (Protivnak & Davis, 2005)وأجرى بروتفناك ودافس      

97)اإلشرافية على سلوكيات متدربي اإلرشاد المدرسي، تشكلت عينة الدراسة من  ومتوسط  اً متدرب(

مدارس %(29.9)مدارس متوسطة،  %(35.1)منهم كان من المدارس االبتدائية،  %(33.31)أعمارهم

استخدام األدوات الدراسة تم  أهدافليا، استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة، ولتحقيق ع

مقياس غموض الدور وصراع الدور، اختبار التوجيه للحياة المعدل، ومقياس التقرير الذاتي  اآلتية:

قة اإلشرافية لها صلة التقييمي ومعايير األداء، مقياس ترابط العمل اإلشرافي، وأظهرت النتائج أن العال

 ،وأنه من خالل هذه العالقة قل غموض الدور لدى المتدربين ،بسلوكيات متدربي اإلرشاد المدرسي

 وتؤكد الدراسة على أهمية كل من المرشدين التربويين والمرشدين المتدربين.
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على  ( دراسة هدفت إلى فحص مدى فاعلية البرنامج اإلشرافي القائم2004وأجرى )ضمرة،      

اكتساب المهارة على مستويات الفاعلية الذاتية والقلق عند المرشدين المبتدئين، وقد استخدم الباحث 

من المرشدين العاملين في  ًا ومرشدةمرشد (52)المنهج التجريبي في دراسته، تكونت عينة الدراسة من 

مجموعتين: مجموعة  مديريات التربية والتعليم ضمن محافظات العاصمة عمان، قسمت العينة إلى

في دراسته: برنامج إشرافي قائم على  قد استخدم الباحث األدوات اآلتيةو  ،ومجموعة ضابطة ،تجريبية

اكتساب المهارة الذاتية والقلق، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

 التجريبية بالقياس البعدي. الفاعلية الذاتية ما بين أفراد المجموعتين لصالح أفراد المجموعة

Ray & Altekrus, 2000) وأجرت ري والتكروس      هدفت إلى فحص فاعلية اإلشراف الجماعي (

مقابل اإلشراف المختلط من اإلشراف الجماعي والفردي مع المرشدين المتدربين بمستوى الماجستير. 

مجموعات عالجية تتلقى  (3)قسموا بشكل عشوائي إلى ، طالباً  (64)تشكلت عينة الدراسة من 

الدراسة صممت  وهذهأسابيع بمعدل من ساعة إلى ساعة ونصف أسبوعيا.  (10)لمدة  األشراف

 ،الختبار فاعلية اإلشراف المجموعة الكبيرة، واإلشراف المجموعة الصغيرة بين اإلشراف الفردي

 ،وتم إجراء قياس قبلي ،جريبيواإلشراف الجماعي للمرشدين، والمنهج المستخدم في الدراسة المنهج الت

)وقياس بعدي وظفت لمقارنة الفاعلية بين أشكال اإلشراف وأظهرت نتائج  مجموعات مقارنة (3,

وكان لإلشراف  ،الدراسة أن كال البرنامجين حققا تقدما، وزيادة فاعلية طلبة الماجستير اإلرشاد النفسي

 على مشرفيهم، وأكثر اعتمادا على أنفسهم.  الجماعي األثر األكبر في جعل المرشدين أقل اعتمادا
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  .الدراسات التي تناولت ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين 2.2.2

هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج عالجي لتخفيف دراسة  (2018)أجرت السحار، أبو مزيد      

ي محافظات غزة، وقد طبقت ضغوط العمل باستخدام تقنية "عرض الحالة" لدى المرشدين التربويين ف

مرشداً ومرشدًة من المحافظة الوسطى، وتم استخدام المنهج  (24)الدراسة على عينة مكونة من 

التجريبي بتصميم قبلي وبعدي للمجموعتين )الضابطة والتجريبية(، وقامت الباحثتان بإعداد البرنامج 

إلشراف الجمعي اإلكلينيكي الذي يعتمد العالجي باستخدام تقنية "عرض الحالة" والمستمد من برامج ا

على نموذجين )نموذج النسل، ونموذج الفريق االنعكاسي(، ومقياس ضغوط العمل، وأسفرت الدراسة 

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في ضغوط العمل بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

بين وجود فروق ذات داللة إحصائية في ضغوط في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، كما ت

العمل لدى المجموعة التجريبية قبل وبعد جلسات اإلشراف الجماعي اإلكلينيكي لصالح القياس 

البعدي، ووجود أثر دال إحصائيًا للبرنامج اإلشرافي الجماعي اإلكلينيكي في التخفيف من ضغوط 

 .العمل لدى المجموعة التجريبية

هدفت إلى تعرف مستوى الضغوط النفسية وعالقتها بالدافعية دراسة  (2015) البواتعبد وأجرى      

واختالفها باختالف  ،نحو العمل لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الكرك

 ينمرشد (103)وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، وتكونت عينة الدراسة من  ،متغيرات النوع االجتماعي

تكونت من مقياسين، األول:  ةفي محافظة الكرك، وتحقيقًا لهدف الدراسة تم بناء استبان اترشدوم

مقياس الضغوط النفسية، والثاني: مقياس الدافعية نحو العمل، جرى التحقق من صدقهما وثباتهما، 

ة نحو وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج، من أهمها: أن مستوى الضغوط النفسية ومستوى الدافعي

العمل لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الكرك جاء بدرجة متوسطة، وجاء 

عد عد)العالقة مع أولياء األمور(، وأخيرًا ب  عد )عبء العمل(، يليه ب  أواًل بعد )الراتب والحافز(، يليه ب  
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ب والحافز( على الدافعية نحو العمل )العالقة مع الطلبة(، كما كشفت النتائج عن وجود أثر لبعد )الرات

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر النوع االجتماعي )ما عدا  لدى المرشدين، إضافًة إلى

ومتغير سنوات الخبرة والتفاعل بينهما على مقياس  ،تغير المؤهل العلميبعد الراتب والحافز(، وم  

لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في  ومقياس الدافعية نحو العمل ،الضغوط النفسية

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر النوع االجتماعي في  فيما أظهرت النتائج .محافظة الكرك

عد )الراتب والحافز( في مقياس الضغوط النفسية لدى المرشدين في محافظة الكرك لصالح ب  

 .المرشدات

إلى الكشف عن درجة تقدير المشرفين التربويين لمستوى راسة هدفت د (2012) أبو رحمةوأجرى      

ج الوصفي ه، واستخدم الباحث المنلديهمومعرفة درجة الرضا الوظيفي  ،مههضغوط العمل التي تواج

ووكالة الغوث  ،يمللتربويين من وزارة التربية والتعمن جميع المشرفين ا وتكون مجتمع التحليلي

وأسفرت ,(%92)ه ، أي ما نسبتةمشرفا ومشرف (189)من فتكونت ة الدراسة أما عين ،بمحافظات غزة

الدارسة عن تعرض المشرفين التربويين في محافظات غزة إلى مستوى متوسط من ضغوط العمل 

كما تبين عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في متوسطات تقدير عينة  (%63.3)بنسبة مئوية 

حكومية أو تابعة )م تعزى لمتغير الجنس ونوع المدرسة ههي تواجالدارسة لدرجة ضغوط العمل الت

، ووجود فروق ذات دالة التعليميةوعدد سنوات الخدمة كمشرف تربوي والمنطقة ( لوكالة الغوث

هل تعزى لمتغير المؤ  ههم إحصائية في متوسطات تقدير عينة الدارسة لدرجة ضغوط العمل التي تواج

 لى.لصالح الماجستير فأع العلمي

تعرف على مصادر ضغوط العمل وعالقته بالدافعية دراسة هدفت إلى ال (2009)وأجرى الجميلي      

من المرشدين  مرشدًا ومرشدةً  (80)تكونت عينة البحث من  نحو العمل لدى المرشدين التربويين،

لقياس  ولغرض تحقيق أهداف البحث استخدمت أداتان ، األولى أداة  التربويين في محافظة نينوى،
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داة الثانية هي مقياس الدافعية نحو المهنة ألافقرة، و  (52)عداد الباحث تكونت من إ ضغوط العمل من 

فقرة وتم اعتماده في البحث، واستخدم االختبار  (42)( والذي تكون من 1990الذي أعده )الحيالي، 

حث، توصل البحث إلى في الب ةحصائيإالتائي لعينة واحدة ومعامل ارتباط بيرسون بوصفهما وسائل 

أن المرشدين التربويين يعانون من ضغوط العمل، وتدني مستوى الدافعية  :عدة نتائج كان من أهمها

حصائية بين ضغوط العمل إنحو العمل لديهم، فضال عن ذلك توجد عالقة عكسية ذات داللة 

ضغوط العمل انخفض والدافعية نحو العمل لدى المرشدين التربويين، بمعنى أنه كلما زاد مستوى 

 .مستوى الدافعية نحو العمل لدى عينة البحث

سابقة، فال بد من التعقيب على هذه الدراسات حسب الدراسات البعد أن تم االطالع على      

الموضوع، وذلك من خالل أوجه الشبه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية وكذلك أوجه االختالف 

 .بينهما

  .ختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه الشبه واال

ن هذه إأن الدراسة الحالية اختلفت من حيث الهدف عن باقي الدراسات حيث  من حيث الهدف:

فاعلية برنامج إشرافي إرشادي يستند إلى النظرية المعرفية السلوكية في أثر الدراسة هدفت للتعرف إلى 

يين في محافظة رام هللا والبيرة، علما أن الدراسة تقاربت مع خفض ضغوط العمل لدى المرشدين التربو 

التي هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج إشرافي  ,(2016)بعض الدراسات مثل دراسة المهايرة وطنوس 

وخفض الضغوط النفسية لدى  ،يستند إلى النظرية السلوكية المعرفية في تحسين المهارات اإلرشادية

التي هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج إشراف  (2006) برناردو دراسة إدوارد مرشدي مدارس الطفيلة، و 

إرشادي لتخفيف ضغوط إشرافي الدراسة الحالية ركزت على برنامج  أماواالحتراق الوظيفي،  ،إكلينيكي

 العمل باالستناد إلى النظرية المعرفية السلوكية. 
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راسات في استخدام المنهج التجريبي مثل أن الدراسة الحالية تشابهت مع عدة د من حيث المنهج:

 (,2016)ودراسة المهايرة وطنوس  (,2017)الخوالدة وطنوس (,ودراسة2018)دراسة السحار، أبو مزيد 

ودراسة  (,2011)، ودراسة أخرى للشريفين (2014)، ودراسة الصمادي والشاوي (2015)دراسة الشريفين 

ية مع الدراسات التالية وذلك استخدامها للمنهج الوصفي مثل ، بينما اختلف الدراسة الحال(2004)ضمرة 

 . (2011) وآخرون ودراسة بالك (2012)وآخرون ، ودراسة كوك (2012)دراسة دلتز وماسون 

أن الدراسة الحالية اتفقت مع العديد من الدراسات في استهدافها للمرشدين التربويين،  من حيث العينة:

ودراسة المهايرة وطنوس  (،2017)الخوالدة وطنوس (، ودراسة 2018) مثل دراسة السحار، أبو مزيد

ودراسة  (،2014)ودراسة الصمادي والشاوي  (،2015)دراسة محاميد  (،2015) عبد البوات (،2016)

، (2012)، ودراسة دلتز وماسون (2004)، ودراسة ضمرة (2011)ودراسة الشريفين  (،2015)الشريفين 

، بينما اختلفت الدراسة الحالية من حيث (2011) وآخرون ، ودراسة كوك (2011) وآخرون ودراسة بالك 

الدراسة اتفقت مع  هذه، كما وأن (2006) برناردو ، ودراسة إدوارد (2012)المنهج مع دراسة النجار

مشاركًا، فيما اختلفت في حجم العينة  (15)في حجم العينة التي بلغت  (2016)دراسة المهايرة وطنوس 

ودراسة2018)ة السحار، أبو مزيد مع دراس دراسة  (,2015) عبد البوات (,2017)الخوالدة وطنوس (,

ودراسة الشريفين  (,2015)ودراسة الشريفين  (,2014)ودراسة الصمادي والشاوي  (,2015)محاميد 

، (2011) وآخرون ، ودراسة بالك (2012)، ودراسة دلتز وماسون (2004)، ودراسة ضمرة (2011)

(2011) وآخرون كوك  ودراسة

، ودراسة أبو رحمة (2018)اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة السحار، أبو مزيد  :دواتاألمن حيث 

الدراسة مع  هذهفي استخدامها لمقياس ضغط العمل، واختلفت  (،2009)، ودراسة الجميلي (2012)

ودراسة الصمادي  (،2015)دراسة محاميد  (،2015) عبد البوات (،2017)الخوالدة وطنوس ودراسة 

 وآخرون ، ودراسة بالك (2012)ودراسة دلتز وماسون  (،2015)ودراسة الشريفين  (،2014)والشاوي 
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، واتفقت (2004)، ودراسة ضمرة (2011)ودراسة الشريفين (، 2011) وآخرون ، ودراسة كوك (2011)

دراسة محاميد  (،2016)س ودراسة المهايرة وطنو  (،2017)الخوالدة وطنوس دراسة الدراسة مع  هذه

ودراسة دلتز وماسون (، 2015)ودراسة الشريفين  (،2014)ودراسة الصمادي والشاوي  (،2015)

في استخدامها  (،2006) برناردو  إدوارد، (2004)، ودراسة ضمرة (2011)، ودراسة الشريفين (2012)

 لمقياس فاعلية اإلشراف اإلرشادي.  

ن الدراسات السابقة في أنها تستخدم برنامج إشرافي إرشادي يستند إلى وتتميز الدراسة الحالية ع     

محافظة رام هللا النموذج المعرفي السلوكي في خفض ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين في 

الدراسة  هذه، في حين أن غالبية الدراسات السابقة طبقت في بيئات عربية وأجنبية، كما وأن والبيرة

قع اإلرشاد التربوي في فلسطين، وعن ضغوط العمل التي يتعرض لها المرشدين واعن  سوف تتحدث

 ليةوآالتربويين، وعن نماذج اإلشراف في اإلرشاد، ثم ستوضح بعمق النموذج المعرفي السلوكي 

 .اإلشرافاستخدام النموذج في 

ن المعلومات من من خالل اطالعه على الدراسات السابقة بالكثير م استفادأنه بويرى الباحث      

 االستفادة في اآلتي:  هذهتطبيقية، وتمثل  أو ،ناحية نظرية

أوال: بالنسبة للجانب النظري، فقد استعانت هذه الدراسة بسابقاتها منن الدراسنات، وخاصنة فيمنا يتعلنق 

 وذلك لقلة المراجع األجنبية والعربية.  ،باإلشراف اإلرشادي

تنم اسنتخدامه فني ج اإلشنراف اإلرشنادي النذي برننامي إعنداد مقياس ضنغوط العمنل وفن إعدادثانيا: في 

 هذه الدراسة.

 المستخدمة في الدراسات السابقة.  المنهجيةثالثا: االطالع على 

االستفادة من الدراسات السابقة والنتائج التي توصلت اليها وربطها بنتنائج الدراسنة الحالينة  تتمرابعا: 

 من خالل مناقشتها.    



58 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة 1.3

 مجتمع الدراسة وعينتها 2.3

 أدوات الدراسة 3.3

 تصميم الدراسة ومتغيراتها  4.3

 إجراءات تنفيذ الدراسة 5.3

 لمعالجات اإلحصائية ا 6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 الطريقة واإلجراءات

د منهجية الدراسة واإلجراءات التي اتبعت، والتي تضمنت تحدي قةييتناول هذا الفصل الطر 

المتبعة، ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعت في تطوير وبناء 

أدوات الدراسة وخصائصها، ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات 

 اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة.

 

 الدراسة يةمنهج 1.3

، ولتحقينق أهندفها بالشنكل والمعلومات المراد الحصول عليهنا الدراسة الحالية من طبيعة انطالقاً   

 إشنرافي برننامج أثنر تقصني أجنل منن التجريبني شنبة المننهج اسنتخدامالذي يتضمن الدقنة والموضنوعية، 

 فنني التربننويين نالمرشنندي لنندى العمننل ضننغوط خفننض فنني السننلوكي المعرفنني النمننوذج إلننى يسننتند إرشننادي

ويحقننق أهنندافها  ،األنسننب لهننذه الدراسننة شننبه التجريبنني هننوالمنننهج ، وباعتبننار أن والبيننرة هللا رام محافظننة

 في نتائجها. بالشكل الذي يضمن الدقة والموضوعية

 

 مجتمع الدراسة وعينتها 2.3

محافظة رام في  جميع المرشدين التربويين في مديرية التربية والتعليممن مجتمع الدراسة  تكون  

 المشاركة على الموافقةأبدو  ممنو  ،(112) عددهموالبالغ  ،(2019-2018)هللا والبيرة من العام الدراسي 

 اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم. وذلك حسب سجالت ،الدراسة في
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 حل اآلتية:حسب المرا تم اختيارهاوفيما يتعلق بعينة الدراسة، فقد 

 عينة الدراسة االستطالعية  1.2.3

على عينة  مقياسال، ط بق العمل ضغوطمن أجل التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس 

 ومرشدة مرشد( 30وقد بلغت )ومن خارج عينتها األصلية )الميدانية(،  ،استطالعية من مجتمع الدراسة

 بالطريقة المتيسرة. والبيرة، إذ اختيرت م هللاامن مرشدي ومرشدات مديرية محافظة ر  تربوية

 

 عينة الدراسة الميدانية  2.2.3

م هللا ية محافظة رامن مدير  تربوية ومرشدة اً مرشد( 72تكونت عينة الدراسة الميدانية من )

، إذ وزعت أداة الدراسة على أفراد مجتمع الدراسة الدراسة في المشاركة على الموافقةأبدو  ممن ،والبيرة

لذا  (72)( باستثناء العينة االستطالعية الذين هم خارج عينة الدراسة، وقد كان المسترجع منها 82)

 اعتبروا هم عينة الدراسة.

 

 عينة الدراسة التجريبية 3.2.3

 على الدرجات أعلى على الحاصلين من تربوية ومرشدة اً مرشد( 30دراسة في )تمثل أفراد ال

حسب درجاتهم على المقياس مناصفة إلى عشوائيًا وجة ، وقسموا بالمزاالعمل ضغوط مقياس

 .مجموعة لكل تربوية ومرشدة اً مرشد( 15واألخرى ضابطة، بواقع ) ،مجموعتين، إحداهما تجريبية
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 أدوات الدراسة 3.3

ط ورت أداتي الدراسة، وذلك بعد الرجوع إلى  ؛وتحقيقًا ألهدافها ،من أجل إنجاز مهام الدراسة

 والدراسات السابقة في هذا المجال، هما: ،النظري  اإلطار

 :العمل ضغوطمقياس  -أوال

استنادًا  العمل ضغوطلتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، قام الباحث بتطوير مقياس 

دراسة ): ومنهاالنظري الذي تناول الموضوع، وبالرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة  اإلطارإلى 

ومن خالل االطالع . ((2012) أبو رحمةو ؛(2016)عبد البواتودراسة ؛ (2018)السحار وأبو مزيد 

 .الستخدامه في الدراسة الحالية ؛العمل ضغوطمقياس  قام الباحث بتطويرعلى هذه المقاييس السابقة 

 : اآلتيعلى النحو  هوثبات هصدقفحص وللتحقق من مناسبة المقياس تم إجراء 

 صدق المقياس

 ق المقياس من خالل: تم  التحقق من صد

 Validity Faceأواًل: الصدق الظاهري 

وأبعاده،  العمل ضغوطأو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس  ،للتحقق من الصدق الظاهري 

عرض المقياس بصورته األولية على مجموعة من المتخصصين ممن يحملون درجة الدكتوراه في 

، وقد بلغ والتقويم في الجامعات الفلسطينية في مجال اإلرشاد النفسي والقياس تخصصات مرتبطة

، من حيث مدى وضوح الفقرات، منهم إبداء الرأي ومراجعة فقرات المقياسوط لب  ،اً ممحك (11)عددهم 

أو حذف أي  من الفقرات التي يرون أن ها ال تحقق  ،وتعديلضغوط العمل، ومناسبة الفقرات لقياس 

وحسب معيار االتفاق  ،لقبول الفقرات ؛من المحكمين ثمانيةع وقد تم اعتماد إجما، الهدف من المقياس

، أنه يمكن حساب (1999)إذ يرى ماضي وعثمان  ,(Cooper)عن طريق معادلة كوبير بين المحكمين 

 صدق المحكمين عن طريق المعادلة اآلتية:
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 صدق المحكمين =
عددمراتاالتفاق

X100
 عددمراتاالتفاق+عددمراتاالختالف

المقياس  وأصبحراء المحكمين تم إجراء تعديالت على بعض الفقرات وحذف أخرى، وبناء على آ

  .(ثالملحق ) إلىانظر ، ِفقرة (53)بصورته النهائية مكون من 

 

 Construct Validity   ثانيًا: صدق البناء

اس على ( للمقياس أستخدم أيضًا صدق البناء، إذ طبق المقيValidityللتحقق من الصدق )

دم معامل ارتباط بيرسون  الستخراج قيم (Pearson Correlation) عينة الدراسة االستطالعية، وقد استخ 

معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية 

 ضغوطلكلية لمقياس (، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال مع الدرجة االعمل ضغوطلمقياس )

 .(1.3، كما هو مبين في الجدول )العمل

يوضح قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة : (1.3)جدول 
 (:30)ن=الكلية للمقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكلية للمقياس 

قرة
الف

 

ط مع االرتبا
 المجال

االرتباط مع 
الدرجة 
قرة الكلية

الف
 

االرتباط 
 مع المجال

االرتباط مع 
الدرجة 
قرة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 الضغوط بالعالقة مع المدرسين الضغوط اإلدارية الضغوط المرتبطة بعملية اإلرشاد

1 0.47** 0.32* 12 0.67** 0.49** 27 0.54** 0.43* 

2 0.20 0.19 13 0.49** 0.40* 28 0.77** 0.35* 

3 0.52** 0.30* 14 0.26 0.42* 29 0.52** 0.54** 

4 0.72** 0.64** 15 0.71** 0.65** 30 0.90** 0.61** 

5 0.70** 0.57** 16 0.83** 0.64** 31 0.90** 0.72** 

6 0.43* 0.42* 17 0.87** 0.75** 32 0.93** 0.58** 

7 0.45* 0.44* 18 0.85** 0.69** 33 0.81** 0.52** 



63 

 

8 0.65** 0.59** 19 0.58** 0.47** 34 0.63** 0.65** 

 **0.93   المجال مع الدرجة الكلية **0.70 **0.85 20 **0.53 **0.51 9

10 0.28 0.17 21 0.80** 0.67** - - - 

11 0.59** 0.54** 22 0.58** 0.55** - - - 

 - - - **0.55 **0.72 23 ** 0.84   المجال مع الدرجة الكلية

- - - 24 0.71** 0.68** - - - 

- - - 25 0.65** 0.69** - - - 

- - - 26 0.40* 0.47** - - - 

 - - - **0.89   المجال مع الدرجة الكلية - - -

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
الدرجة 
قرة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 الضغوط المرتبطة بصراع الدور ع الطلبةالضغوط المرتبطة م الضغوط المرتبطة مع أولياء األمور

35 0.54** 0.51** 41 0.76** 0.52** 50 0.76** 0.54** 

36 0.77** 0.52** 42 0.80** 0.46* 51 0.84** 0.68** 

37 0.87** 0.70** 43 0.42* 0.58** 52 0.87** 0.52** 

38 0.81** 0.64** 44 0.77** 0.51** 53 0.81** 0.67** 

39 0.76** 0.54** 45 0.55** 0.46* 54 0.88** 0.65** 

40 0.43* 0.33* 46 0.73** 0.77** 55 0.81** 0.48** 

 **0.49 **0.86 56 *0.44 **0.76 47 **0.78   المجال مع الدرجة الكلية

 **0.70   المجال مع الدرجة الكلية *0.42 **0.69 48 - - -

- - - 49 0.61** 0.54** - - - 

 - - - **0.76   ع الدرجة الكليةالمجال م - - -

يالحظ من البيانات  (≤0.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً * (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
 مقبولة  غير  كانت ذات درجات  (، 10,14 ,2( أن معامالت ارتباط الفقرات )1.3الواردة في الجدول )

(، ويتضح 0.93-0.30)بين ما تراوحت لى حذف، أما باقي الفقرات فقد ، وتحتاج إاً حصائي  إِ  ةً دال  غير و 
معيار لقبول الفقرة اعتمد وقد ودالة إحصائيًا.  مقبولة   ذات درجات  كذلك أن معامالت االرتباط كانت 

أن قيمة معامل  ((Garcia, 2011جارسيا إذ ذكر (، 0.30) عن ن ال يقل معامل ارتباطها ككل   بأ  
أقل أو يساوي  -0.30( تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن المدى )0.30تقل عن ) االرتباط التي
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م قام الباحث بحذف ( تعتبر قوية. 0.70( تعتبر متوسطة، والقيم التي تزيد عن )0.70 وفي ضوء ما تقد 
 ( فقرًة. 53وبذلك أصبح عدد فقرات المقياس في صورته الن هائي ة ) ،(2,10,14)الفقرات 

 : العمل ضغوطياس ثبات مق

 Cronbach's)استخدمت معادلة "كرونباخ ألفا" ، وأبعاده العمل ضغوطمقياس للتأكد من ثبات 

Alpha) على بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعية، وألغراض التحقق من ثبات االستقرار

يقه على العينة االستطالعية أ عيد تطب فقد ،Test Retest))للمقياس وأبعاده ( وإعادة االختبار )االختبار

التطبيق، إذ أن الفاصل الزمني بين التطبيقين يجب أن ال يقل مرتي بفاصل زمني قدره أسبوعان بين 

 Pearson)(، ومن ثم حسب معامل ارتباط بيرسون 2006عن أسبوعين، وهذا ما أكدة )أبو هشام، 

Correlation) ،االتساق الداخلي، وثبات ت ثبات ( يوضح معامال2.3والجدول ) بين مرتي التطبيق

 وأبعاده: العمل ضغوطاإلعادة لمقياس 

 (: يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقتي كرونباخ ألفا وإعادة االختبار2.3جدول )

 كرونباخ ألفا ثبات اإلعادة  عدد الفقرات البعد
 0.76 **0.89 9 اإلرشاد بعملية المرتبطة الضغوط

 0.92 **0.98 14 اإلدارية الضغوط

 0.90 **0.94 8 المدرسين مع بالعالقة الضغوط

 0.77 **0.96 6 األمور أولياء مع المرتبطة الضغوط

 0.85 **0.95 9 الطلبة مع المرتبطة الضغوط

 0.92 **0.93 7 الدور بصراع المرتبطة الضغوط

 0.96   **0.98 53 الدرجة الكلية

 العمل ضغوطألبعاد مقياس  "ألفا كرونباخ" ثباتالأن قيم معامالت  (2.3)يتضح من الجدول 

. كما (0.96)للدرجة الكلية بلغ  ألفا كرونباخ ، كما يالحظ أن معامل ثبات(0.92-0.76)تراوحت ما بين 

، بينما بلغ معامل ثبات اإلعادة (0.98-0.93)تراوحت قيم معامل االستقرار لثبات اإلعادة ما بين 

هذه القيم مرتفعة، وتؤشر بأن األداة مناسبة لقياس ما وضعت لقياسه،  . وتعد(0.98)للدرجة الكلية 

 وبالتالي تحقيق أهداف الدراسة.
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:العمل ضغوطتصحيح مقياس 

هو موضح في ملحق  فقرة، كما (53)في صورته النهائية من  العمل ضغوطتكون مقياس 

( Likertيق تدريج ليكرت )أبعاد، ويطلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طر  (6))ح(، موزعة على 

درجات،  (3) أحياناً درجات،  (4)درجات، غالبًا  (5): دائمًا أعطيت األوزان للفقرات كما يليخماسي، ف

 العمل ضغوطولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، وتحديد مستوى درجة واحدة.  (1) أبداً  (,2) نادراً 

، وصنف المستوى إلى ثالثة (5-1)ي يتراوح من لدى عينة الدراسة، حولت الدرجات وفق المستوى الذ

 العمل ضغوطواستخدم المعيار اإلحصائي للحكم على مستوى عالية، و متوسطة،  مستويات: منخفضة،

 كما في المعادلة اآلتية: 

 = طول الفئة        
 الحد األدنى )للتدرج( -الحد األعلى     

3

51
33.1


   

 مستويات المفترضة  عدد ال            

 وبناًء على ذلك، فإن  مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو اآلتي: 

 العمل ضغوط: درجات احتساب مستوى (3.3)جدول 

 فأقل  2.33 العمل ضغوطمستوى منخفض من 
 3.67-2.34 العمل ضغوطمستوى متوسط من 

 فما فوق  3.68 العمل ضغوطمستوى مرتفع من 
  

 :اإلرشادياإلشرافي البرنامج  2.3.3

النموذج المعرفي السلوكي في  مستند إلى إشرافي إرشاديستخدم في هذه الدراسة برنامج ا

البرنامج استنادًا إلى اإلطار  وط ور ،خفض ضغوط العمل لدى المرشدين التربوييناإلشراف في 

الدراسات السابقة  المستخدمة فيمج االبر  أضافة إلى المعرفية السلوكية،النظري المتعلق بالنظرية 

 .المتعلقة بالموضوع
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والنموذج المعرفي  اإلرشاد المعرفي السلوكي،على فنيات أساس عتمد البرنامج بشكل يو 

من الخبراء والمتخصصين في  (5)على ع رض البرنامج  وقد السلوكي في اإلشراف في اإلرشاد،

، كد من صدق البرنامج واستراتيجياته وإجراءاتهللتأ ؛واإلشراف في اإلرشاد ،التربوي مجال اإلرشاد 

 وقد اتبع الباحث جلسات البرنامج اإلشرافي اإلرشادي:

تحليل المفاهيم المتعلقة بنموذج اإلشراف المعرفي السلوكي في اإلشراف باإلرشاد واستنباط -1

 أهداف البرنامج منه.

امج اإلرشادي التي يتوقع من المرشدين تحديد األهداف اإلشراقية اإلرشادية العامة والخاصة للبرن-2

 التربويين اكتسابها من البرنامج اإلرشادي.

نظرية اإلرشاد المعرفي السلوكي، وب ،النظري المتعلق باإلشراف في اإلرشاد اإلطاراالطالع على -3

ن واقع المرشدين التربويين في فلسطين واحتياجاتهم اإلشرافية واإلرشادية، كما تمت مراجعة عدد مو 

، منها: دراسة الدراسات السابقة والمصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة واالستفادة من أدواتها

 .(2004)وضمرة  ،(2011)ودراسة الشريفين  ,(2014)الصمادي والشاوي 

12)إعداد جلسات البرنامج اإلشرافي اإلرشادي الذي تكون من -4  ثالث إرشادية بواقع جلسة (

من العام الجامعي  الثانيخالل الفصل الدراسي  ابيعأس (4)البرنامج مدة  مروأست أسبوعيًا، جلسات

تعرف إلى فاعلية لل وذلك ،دقيقة (90)إشرافية كل جلسة إرشادية  واستغرقت مدة ،م2018/2019

 . وبعد فترة المتابعة ،بعد تطبيق البرنامجاإلشرافي اإلرشادي في خفض ضغوط العمل البرنامج 
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 اإلشرافي اإلرشادي: أهداف البرنامج

 وأهداف فرعية كاآلتي: ،، ما بين أهداف عامةالبرنامج اإلشرافي اإلرشاديأهداف  تنوعت

 الهدف العام للبرنامجأوال: 

خفض ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام هللا والبيرة باستخدام البرنامج اإلشرافي 

 .اإلرشادي السلوكي في اإلشرافاإلرشادي المستند إلى النموذج المعرفي 

 األهداف الفرعية للبرنامج ثانيُا: 

 فيما يلي:اإلشرافي اإلرشادي تتمثل األهداف الفرعية للبرنامج 

 جل تعميمه على جميع مديريات التربية والتعليم.أإرشادي من  بناء نموذج إشرافي -1

 العمل على زيادة معرفة المرشد التربوي بأدوار المشرف اإلرشادي. -2

، والبيرة العمل على خفض ضغوط العمل التي تواجه المرشدين التربويين في محافظة رام هللا  -3

 في المديرية المذكورة.  كوادر مشرفي اإلرشادوذلك بسبب نقص 

على  ينعكس بماالعمل على تقديم الدعم والتشجيع للمرشد التربوي المتواجد في المدرسة،   -4

 لنفسية للطلبة.عمله داخل المدرسة وتحقيق الصحة ا

في مواجهة  منفسهأعلى  عتمادمن اال ملتمكينه ،الالزمة اإلشرافيةمهارات الب المشاركينتزويد  -5

 ضغوط العمل.

 .تمكين المشاركين من تبادل خبرات بعضهم البعض -6

 المعرفة عن نموذج النظرية المعرفية السلوكية في اإلشراف.  المشاركين إكساب -7

 .واآلليات الالزمة لمواجهتهاالمعرفة والمهارة حول ضغوط العمل تزويد المرشدين التربويين ب -8
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 محتوى البرنامج اإلرشادي:

تألف البرنامج اإلشرافي اإلرشادي المقدم للمرشدين التربويين في المدارس الحكومية من 

مواقف وحاالت دراسية وجلسات تدريبية وأنشطة ووسائل بهدف خفض درجة ضغوط العمل لدى 

 لجلسات البرنامج اإلشرافي اإلرشادي: ملخصاً  (4.3)تربويين، ويبين الجدول المرشدين ال

 ملخص جلسات البرنامج اإلرشادي(: يوضح 4.3جدول )

 ف الجلسة اهدأ موضوع الجلسة )عنوانها( الجلسة

____________________________________________________________________________ 

جليد، بناء  تعارف، كسر األولى

 الثقة

 إتاحة المجال للتعارف بين المشاركين أنفسهم وبين المشاركين والباحث.

مناقشة توقعات المشاركين من  .تعريف المشاركين إلى أهداف البرنامج

 البرنامج وتعزيز التوقعات اإليجابية للبرنامج اإلشرافي اإلرشادي.

ثناء تطبيق صياغة تعليمات وقوانين تحكم سلوك المشاركين في أ

البرنامج اإلشرافي اإلرشادي. تعريف المشاركين إلى مفهوم اإلشراف 

 باإلرشاد وأهدافه.

____________________________________________________________________________ 

لمهنية امفهوم الضغوط  الثانية 

 والعوامل المؤثرة فيها

لبية على المشاركين وردود توضيح مفهوم ضغوط العمل وآثارها الس

ضغوط العمل وعالقتها . (Power Pointالفعل نحوها. )شرائح 

تعريف المشاركين والنقاش معهم عن المثيرات التي  .بالصحة النفسية

تحديد األماكن  تؤدي إلى حدوث ضغوط العمل عند المرشد التربوي.

واألحداث واألشخاص الذين يتسببون بحدوث ضغوط العمل لدى 

 .شاركينالم

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

توضيح مفهوم مراقبة الذات للمشاركين. تزويد المشاركين باليات حول  مراقبة الذات الثالثة

امتالكهم لمهارة مراقبة الذات. مساعدة المشاركين في التعرف على 

 نموذج مراقبة الذات.

_____________________________________________________________________________ 
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على خطوات البناء  طالعتعريف المشاركين بمفهوم إعادة البناء. اال إعادة البناء المعرفي الرابعة

 تدريب المشاركين بمهارات حول البناء المعرفي. المعرفي.

_____________________________________________________________________________ 

ن وتبصير المشاركين على مفهوم حل المشكالت. أن يتعرف المشارك مهارة حل المشكالت الخامسة

على خطوات مهارة حل المشكالت. تدريب تطبيقي من قبل المشاركين 

 على امتالك مهارة حل المشكالت. 

_____________________________________________________________________________ 

تغيير األفكار  تزويد المشاركين حول تعريفات مهارة الضبط الذاتي. التحكم وضبط الذات السادسة

والمعتقدات الالعقالنية إلى أفكار ومعتقدات عقالنية. ممارسة 

المشاركين ألسلوب الضبط الذاتي ومهمة التقويم الذاتي والذي يترتب 

 . عليه مراقبة سلوكه من اجل خفض ضغوط العمل

_____________________________________________________________________________ 

العمل على زيادة معرفة  تبصير المشاركين باستراتيجية النمذجة. النمذجة السابعة

 المشاركين حول استراتيجية النمذجة.

_____________________________________________________________________________ 

تزويد المشاركين بتعريفات مهارة إشراف الصديق أو الزميل وكيفية  أو الزميل ،إشراف الصديق الثامنة

ن على مهارة إشراف يتدريب المشارك استغاللها في عملهم اإلرشادي. 

  .الصديق أو الزميل

_____________________________________________________________________________ 

 التدريب التوكيدي التاسعة

 

تعريف المشاركين بأساليب  المشاركين بالتدريب التوكيدي. بصيرت

 أن يتدرب المشاركين على استخدام أساليب توكيد الذات التوكيد الذاتي.

  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

استخدام التسجيالت الصوتية  العاشرة

 والمرئية

تدريب  .التسجيالت الصوتية والمرئيةبمهارة تبصير المشاركين 

 المشاركين على مهارة التسجيالت الصوتية والمرئية بشكل عملي.

_____________________________________________________________________________ 

الحادية 

 عشر

التحصين ضد زيادة المعرفة التي يمتلكها المشاركون حول مهارة  التحصين ضد الضغوط

 مهارة التحصين ضد الضغوط زويد المشاركين بمراحل تالضغوط.  
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_____________________________________________________________________________ 

الثانية 

 عشر

 تطبيق البرنامجمناقشة مدى استفادة المرشدين التربويين من إجراء  الجلسة الختامية

فحص مدى تحقيق البرنامج اإلشرافي  ود.وتحقيق الهدف المنش

إجراء تلخيص لما تم عرضه خالل  اإلرشادي لألهداف التي تم وضعها.

تطبيق المقياس البعدي على المجموعة التجريبية  الجلسات السابقة. 

 .جل معرفة أثر البرنامج ولصالح منوالضابطة من ا

 

 تحكيم البرنامج اإلشرافي اإلرشادي:

( 5، تننم عرضننه فنني صننورته األوليننة علننى )اإلشننرافي اإلرشنناديلبرنننامج للتحقننق مننن صنندق ا
محكمننين مننن ذوي االختصنناص والخبننرة فنني مجننال اإلرشنناد النفسنني والقينناس والتقننويم فنني الجامعننات 

إلبننننداء رأيهننننم ومالحظنننناتهم حننننول مناسننننبة البرنننننامج لألهننننداف التنننني  (، خ)أنظننننر الملحننننق  الفلسننننطينية
بمعظننم المالحظننات التنني قنندمها السننادة المحكمننون، وفيمننا يتعلننق وضننعت مننن أجلننه، وقنند تننم األخننذ 

وتناسب عناوين الجلسات مع مفناهيم النمنوذج اإلشنرافي المعرفني  ،وعددها ،بمالئمة جلسات البرنامج
(، ح)الملحننق فقنند تننم األخننذ بمالحظنناتهم جميعهننا، وبننذلك أخننرج البرنننامج بالصننورة النهائيننة، ،السننلوكي

                            تعديالت التي أجريت على البرنامج بناء على مالحظات المحكمين.ال (5.3)ويوضح الجدول 

 يوضح التعديالت التي تمت على البرنامج وفق آراء المحكمين ومالحظاتهم :(5.3الجدول )

 التعديل الصيغة األولى   الرقم
  ن الزمن مناسب للجلسة أإجماع ب زمن الجلسة   1
  مناسب  مدة البرنامج نأبإجماع  البرنامج مدة تطبيق  2
  مناسبعدد الجلسات  نأبإجماع  عدد الجلسات  3
  الجلسات مناسبعناوين  نأبإجماع  تعديل عنوان الجلسة 4
نهاء إحذف هدف مناقشة الواجب البيتي و  تم    الجلساتتعديل هدف  5

 الجلسة وإعطاء الواجب البيتي 
يس ألنها تكون باإلجراءات ول

 باألهداف
  مناسبترتيب الجلسات  نأبإجماع  ترتيب الجلسات 6
( أللبرت ABCإضافة نموذج ) تم تعديل على بعض محتويات الجلسات محتوى الجلسات 7

 اليس على محتوي الجلسة الثالثة.
 تم إجراء تدقيق المحتوى لغوياً   اللغوي التدقيق  8
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  ومتغيراتها الدراسةتصميم  4.3

 يم الدراسة:تصم 1.4.3

استخدمت الدراسة المننهج شنبة التجريبني النذي يعتمند علنى المجمنوعتين التجريبينة والضنابطة 

 غير المتكافئتين، قياس قبلي وبعدي، وأجريت القياسات اآلتية لمجموعتي الدراسة:

قيننناس قيننناس بعننندي،  -اإلرشنننادي اإلشنننرافي ق البرننننامج تطبيننن -: قيننناس قبلننني المجموعةةةة التجريبيةةةة

 . تتبعي

قينناس بعنندي. ويمكننن التعبيننر عننن تصننميم الدراسننة  -ال معالجننة  -: قينناس قبلننيالمجموعةةة الضةةابطة

 (:6.3من خالل الجدول )

 (: تصميم الدراسة6.3جدول )
 المعالجة المجموعة 

 القياس التتبعي القياس البعدي البرنامج اإلرشادي القياس القبلي
E O1 x O2 O3 

C O1 _ O2 _ 

 

( (X( قياس )قبلي، بعدي، تتبعي(، (Oالمجموعة الضابطة،  (C)مجموعة التجريبية، ( ال(Eحيث: 
 ( عدم وجود معالجة.-المعالجة، )
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 متغيرات الدراسة 2.4.3

 اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية:

 المعرفي النموذج إلى المستند اإلرشادي اإلشرافي البرنامج(: المستقل )المعالجة المتغير -أوالً 

 .اإلشراف في السلوكي

كما تعكسها الدرجات  العمل ضغوطوأبعاد مقياس  ،الدرجة الكلية المتغيرات التابعة )النتاج(: -ثانياً 

 الستجابات عينة الدراسة.

 

 :إجراءات تنفيذ الدراسة 5.3

 جرت خطوات تنفيذ الدراسة حسب اآلتي:

بتسنننهيل لنننى اإلدارة العامنننة لإلرشننناد والتربينننة الخاصنننة إ الجامعنننة إدارةمنننن توجينننه كتننناب رسنننمي  .1

  .البرنامج اإلشرافي اإلرشاديالطالب لتطبيق  مهمة

 إلننىرشنناد والتربيننة الخاصننة فنني وزارة التربيننة والتعلننيم اإلدارة العامننة لإلتوجيننه كتنناب رسننمي مننن  .2

 ة.   البير و قسم اإلرشاد والتربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم/ رام هللا 

 تهما النهائية.ر ط ِورت أداتي الدراسة في صو  .3

 ومرشدة.  اً مرشد(30)مقياس الدراسة على عينة استطالعية مكونة من  طبق .4

ن في المجموعتين التجريبية والضابطة، لتطبيق يالمشاركالمرشدين التربويين  ياراخت .5

 مرشدًا/مرشدة. (82)، بعد توزيع المقياس على البرنامج
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في المجموعتين التجريبية والضابطة، والبالغ  المرشدين التربويينراسة على الد ياسمق طبق .6

 .أي قبل البدء بتطبيق البرنامج ،قبليكقياس ومرشدة  اً مرشد(30)عددهم 

المرشدين التربويين في المجموعتين التجريبية والضابطة، والبالغ طبق مقياس الدراسة على  .7

 .من التطبيق مباشرة نتهاءاالبعد وذلك  ،ومرشدة كقياس بعدي اً مرشد (30)عددهم 

الدراسة على المرشدين التربويين في المجموعتين التجريبية، كقياس تتبعي بعد  ياسمق طبق .8

 .البرنامج نتهاءامن أسابيع  (4)

 (.SPSS)اإلحصائية برنامج الرزم  باستخداممعالجتها و  ،إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب .9

 

 اإلحصائيةالمعالجات  6.3

 ,(SPSS)برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية استخدم الباحث من أجل معالجة البيانات      

 اآلتية:المعالجات اإلحصائية  وذلك باستخدام

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية. .1

باط بين الفقرة والمجال أو االرت ،( لمعرفة العالقةPearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) .2

يد العالقة أيضًا بين الفقرة والدرجة الكلية، وبين درجة كل مجال دولتح ،الذي تنتمي إليه

 والدرجة الكلية للمقياس.

 الثبات. لفحص(Cronbach's Alphaألفا" ) خمعادلة "كرو نبا .3

ا إذا كانت لمعرفة م(، (Shapiro-Wilkشبيرو وليك  اختبار التوزيع الطبيعي وهو: اختبار .4

 البيانات تتبع التوزيع المعتدل الطبيعي.
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للمجموعات اختبار )ت( (، و Independent Samples t-testالمستقلة ) اختبار )ت( للمجموعات .5

 (.  Paired Samples t-testالمترابطة )

 . (ANCOVA)اختبار تحليل التباين المصاحب  .6

 (.(MANCOVA المتغيرات متعدد المصاحب التباين تحليلاختبار  .7
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج

 .األول فرضيةالنتائج المتعلقة بال 1.4

 لثانية.ا فرضيةالنتائج المتعلقة بال 2.4

 ثالثة.ال فرضيةالنتائج المتعلقة بال 3.4
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة 

 

الدراسة في ضوء فرضيتها التي تم  يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها 

وقد نظمت وفقًا لمنهجية محددة في العرض، حيث عرضت في ضوء فرضيتها، ويتمثل ذلك  ،طرحها

ثم  ،في عرض نص الفرضية، يلي ذلك مباشرة اإلشارة إلى نوع المعالجات اإلحصائية المستخدمة

 ،على أبرز النتائج المستخلصةيلي ذلك تعليقات  ،ووضعها تحت عناوين مناسبة ،جدولة البيانات

 وهكذا يتم عرض النتائج المرتبطة بكل فرضية على حدة.

 Normal Distributionاختبار التوزيع الطبيعي 

استخدم  Normal Distribution))الدراسة البيانات للتوزيع الطبيعي  بيانات تبعية للتأكد من

 ماهو  Shapiro-Wilk))شبيرو وليك و  ،Kolmogorov-Smirnov))سميرنوف  كولموجوروفاختباري 

 ،بهدف تحديد الطرق اإلحصائية التي سيتم استخدامها الختبار فرضيات الدراسة انضروري اناختبار 

ن إذ إ ،Non Parametric Test))أم اختبارات ال معلميه ( Parametric Test)هل هي اختبارات معلميه 

: يبين اختبار (1.4)والجدول  ،لبيانات طبيعياً تشترط أن يكون توزيع ا ةالمعلميمعظم االختبارات 

 التوزيع الطبيعي للمتغيرات كما يلي:

 Shapiro-Wilkوشبيرو وليك  K-S tes سميرنوف وروفج (: نتائج اختبار كولمو1.4جدول )

 K-S test Sig Shapiro-Wilk Sig العدد المجموعة المتغير

 0.930 0.976 0.200 0.102 15 تجريبية بعدي العمل ضغوط

 0.256 0.928 0.101 0.202 15 ضابطة  بعدي العمل ضغوط
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 سميرنوف وروفجأن جميع قيم الداللة اإلحصائية الختبار كولمو  (1.4)يتبين من الجدول 

(Kolmogorov-Smirnov)  أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية(0.05≥α)،  كما أن جميع قيم الداللة

ما  (α≤0.05)أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية Shapiro-Wilk) )اإلحصائية الختبار وشبيرو وليك 

 .ةستتبع الدراسة االختبارات المعلمي هوعلي ،تتبع التوزيع الطبيعيالبيانات يدل على أن 

 

 : المجموعات تكافؤ

استخرجت  ،اإلرشادي البرنامج تطبيق قبل والضابطة التجريبية ينتالمجموع تكافؤ من للتحقق

العمل  ابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس ضغوطالمتوسطات الحس

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات  ،ضابطة( ،تبعًا لمتغير المجموعة )تجريبية ،القبلي

تخدم اختبار   (2.4)والجدول  (،Independent Samples t-test)مستقلتين )ت( لمجموعتين الحسابية اس 

 يوضح ذلك:

 تبعًا لمتغير المجموعة على مقياس ضغوطاختبار )ت( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  :(2.4الجدول )
 العمل في القياس القبلي  

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد المجموعة المجال

 المرتبطة الضغوط
 اإلرشاد بعملية

 0.711 0.375- 0.463 2.69 15 تجريبية

   0.421 2.75 15 ضابطة

 اإلدارية الضغوط
 0.384 0.884 0.399 2.90 15 تجريبية

   0.400 2.77 15 ضابطة

 0.544 0.614- 0.587 2.91 15 تجريبية مع بالعالقة الضغوط
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   0.603 3.04 15 ضابطة المدرسين

 المرتبطة الضغوط
 األمور أولياء مع

 0.145 1.499 0.429 3.04 15 تجريبية

   0.502 2.79 15 ضابطة

 المرتبطة الضغوط
 الطلبة مع

 0.186 1.356 0.653 2.74 15 تجريبية

   0.302 2.49 15 ضابطة

 المرتبطة الضغوط
 الدور بصراع

 0.462 0.745- 0.697 3.08 15 تجريبية

   0.836 3.29 15 ضابطة

 الدرجة الكلية
 0.655 0.452 0.285 2.87 15 تجريبية

   0.262 2.83 15 ضابطة

عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق  (2.4)يتبين من الجدول 

(0.05≥α) العمل تبعًا لمتغير المجموعة  المتوسطات الحسابية للقياس القبلي لمقياس ضغوط بين

وهذه  ،(0.655)ئية وبداللة إحصا (0.452))تجريبية، ضابطة(، حيث بلغت قيمة "ت" لدرجة الكلية 

 النتيجة تشير إلى تكافؤ المجموعات قبل تطبيق البرنامج.
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 عرض نتائج فحص فرضيات الدراسة

 .األول فرضيةالنتائج المتعلقة بال 1.4

 متوسطات بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال :األولى الفرضية

 لتطبيق تعزى  العمل ضغوط مقياس على الضابطة والمجموعة يةالتجريب المجموعة أفراد درجات

 .اإلرشادي اإلشراف برنامج

ح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة  لفحص الفرضية،

تبين ذلك: (3.4)نتائج الجدول و  والبعدي القبلي العمل في القياسين على مقياس ضغوط

 توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس ضغوطالم :(3.4)الجدول 
 العمل في القياس القبلي والبعدي 

 العدد المجموعة

 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.174 1.67 0.285 152.87 تجريبية

 0.251 2.92 0.262 152.83 ضابطة

 0.672 2.29 0.270 302.85 الكلي



وجود فروق ظاهرية بين متوسطي أداء المجموعتين: التجريبية  (3.4)يتضح من الجدول 

العمل )البعدي( حيث بلغ متوسط أداء المجموعة التجريبية على  والضابطة على مقياس ضغوط

وهذا يشير إلى فروق  ،(2.92)في حين بلغ متوسط أداء المجموعة الضابطة  (1.67)االختبار البعدي 

 (ANCOVA)وللتحقق من جوهرية الفرق الظاهري؛ أستخدم تحليل التباين المصاحب  ،بين المتوسطين
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والبيرة وفقًا للبرنامج  هللا رام محافظة في التربويين المرشدين لدى لالعم للقياس البعدي لضغوط

 .  (4.4)وذلك كما هو مبين في الجدول  ،اإلرشادي بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهماإلشرافي 

 هللا رام محافظة في التربويين المرشدين لدى العمل (: تحليل التباين المصاحب للقياس البعدي لضغوط4.4الجدول )
 بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم اإلرشادي اإلشرافيوالبيرة وفقًا للبرنامج 

 درجات المربعات مجموع مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوب

 حجم األثر الداللة

 0.241 0.007 8.577 0.315 1 0.315 القبلي )مصاحب( 

 0.924 0.000 327.185 12.015 1 12.015 المجموعة 

    0.037 27 0.992 الخطأ

     30 170.998 كلي 

     29 13.078 كلي معدل

 

تعنزى  (α≤0.05)وجود فروق ذات دالة إحصنائيًا عنند مسنتوى الداللنة  (4.4)يتضح من الجدول 

 .(0.000) إحصائيةبداللة  ،(327.185)للمجموعة حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة 

سننبت المتوسننطات الحسننابية  ،الدراسننة كانننت الفننروق  عتيولتحدينند لصننالح أي مننن مجمننو  فقنند ح 

والبينرة وفقنًا  هللا رام محافظنة فني التربنويين المرشدين لدى العمل المعدلة للقياس البعدي لمقياس ضغوط

 .(5.4)وذلك كما هو مبين في الجدول  ،المعيارية لها واألخطاءاإلرشادي اإلشرافي للبرنامج 
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 هللا رام محافظة في التربويين المرشدين لدى العمل الحسابية المعدلة للقياس البعدي لمقياس ضغوط ( األوساط5.4الجدول )

 المعيارية لها واألخطاءوالبيرة وفقًا للبرنامج اإلرشادي 

 الخطأ المعياري  الوسط الحسابي المعدل المجموعة 

 0.050 1.659 تجريبية 

 0.050 2.930 ضابطة

 

يتبين أن هذه الفنروق لصنالح أفنراد  (5.4)الحسابية المعدلة في الجدول  بالنظر إلى المتوسطات

في حين بلغ لندى  (1.659)لدى المجموعة التجريبية  العمل إذ بلغ متوسط ضغوط ،المجموعة التجريبية

اإلرشننادي المطبننق فنني خفننض اإلشننرافي وهننذا يشننير إلننى فاعليننة البرنننامج  (2.930)المجموعننة الضننابطة 

والبينننرة. علمنننًا أن حجنننم األثنننر للبرننننامج  هللا رام محافظنننة فننني التربنننويين المرشننندين ىلننند العمنننل ضنننغوط

اإلرشادي في اإلشرافي مما يعني وجود أثر مرتفع للبرنامج  (0.924)اإلرشادي قد بلغت قيمته اإلشرافي 

 هللا. رام محافظة في التربويين المرشدين لدى العمل ضغوط خفض

سنننبت المتوسنننطات الحسننناب ية واالنحرافنننات المعيارينننة للقياسنننين القبلننني والبعننندي ألبعننناد كمنننا وح 

والبيننرة وفقننًا للبرنننامج اإلرشننادي )تجريبيننة  هللا رام محافظننة فنني التربننويين المرشنندين لنندى العمننل ضننغوط

 . (6.4)وذلك كما هو مبين في الجدول  ،وضابطة(
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 لدى العمل اسين القبلي والبعدي ألبعاد ضغوط: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقي(6.4)الجدول 

 والبيرة وفقًا للبرنامج اإلرشادي هللا رام محافظة في التربويين المرشدين

 القياس البعدي القياس القبلي العدد المجموعة األبعاد

المتوسط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 الضغوط
 المرتبطة

 اإلرشاد يةبعمل

 0.267 1.64 0.463 152.69 تجريبية

 0.361 2.87 0.421 152.75 ضابطة

 الضغوط
 اإلدارية

 0.193 1.70 0.399 152.90 تجريبية

 0.370 2.89 0.400 152.77 ضابطة

 الضغوط
 مع بالعالقة

 المدرسين

 0.349 1.78 0.587 152.91 تجريبية

 0.498 3.13 0.603 153.04 ضابطة

 الضغوط
 مع المرتبطة

 األمور أولياء

 0.375 1.47 0.429 153.04 تجريبية

 0.585 2.68 0.502 152.79 ضابطة

 الضغوط
 مع المرتبطة
 الطلبة

 0.258 1.50 0.653 152.74 تجريبية

 0.284 2.60 0.302 152.49 ضابطة

 الضغوط
 المرتبطة

 الدور بصراع

 0.489 1.78 0.697 153.08 تجريبية

 0.805 3.29 0.836 153.29 ضابطة
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وجنننود فنننروق ظاهرينننة بنننين المتوسنننطات الحسنننابية للقياسنننين القبلننني  (6.4)يالحنننظ منننن الجننندول 

سننننبت معننننامالت  ،وبهنننندف التحقننننق مننننن جوهريننننة الفننننروق الظاهريننننة ،العمننننل والبعننندي ألبعنننناد ضننننغوط ح 

للكرويننة وفقنننًا  Bartlett)) ليننتبارت متبوعننة بننإجراء اختبننار االرتبنناط بننين القينناس البعنندي ألبعنناد ضننغوط

أم  ،لتحدينند أنسننب تحليننل تبنناين مصنناحب )تحليننل تبنناين مصنناحب متعنندد اإلشننرافي اإلرشنناديللبرنننامج 

 :(7.4)وذلك كما هو مبين في الجدول  ،تحليل تباين مصاحب( توجب استخدامه

 في التربويين المرشدين لدى العمل للقياس البعدي ألبعاد ضغوط للكروية Bartlett : نتائج اختبار(7.4)جدول 
 والبيرة وفقًا للبرنامج اإلرشادي هللا رام محافظة

 العالقة االرتباطية
 الضغوط
 المرتبطة

 اإلرشاد بعملية

 الضغوط
 اإلدارية

 الضغوط
 مع بالعالقة

 المدرسين

 الضغوط
 مع المرتبطة

 األمور أولياء

 الضغوط
 مع المرتبطة
 الطلبة

 الضغوط
 المرتبطة

 الدور بصراع

 المرتبطة الضغوط
 اإلرشاد بعملية

1      

     1 0.830 اإلدارية الضغوط

 بالعالقة الضغوط
 المدرسين مع

0.792 0.912 1    

 المرتبطة الضغوط
 األمور أولياء مع

0.760 0.801 0.797 1   

 المرتبطة الضغوط
 الطلبة مع

0.845 0.847 0.778 0.784 1  

 المرتبطة الضغوط
 الدور بصراع

0.800 0.688 0.538 0.560 0.808 1 

 اختبار بارتليت

Bartlett 

 للكروية

 الخطأ احتمالية الحرية درجة التقريبية 2کا العظمى األرجحية نسبة

.0000 191.400 15 .0000 
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 بين (α≤0.05)وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  (7.4)يتبين من الجدول 

تعزى  ،والبيرة هللا رام محافظة في التربويين المرشدين لدى العمل اد ضغوطالقياس البعدي ألبع

 ألبعاد (MANCOVA)للبرنامج اإلرشادي؛ مما استوجب استخدام تحليل التباين المصاحب المتعدد 

 ،رشادياإلاإلشرافي  للبرنامج وفقاً والبيرة  هللا رام محافظة في التربويين المرشدين لدى العمل ضغوط

 . (8.4)ما هو مبين في الجدول وذلك ك

 رام محافظة في التربويين المرشدين لدى العمل ألبعاد ضغوط المتعدد المصاحب التباين تحليل نتائج :(8.4) جدول
 اإلرشادياإلشرافي والبيرة مجتمعة وفقًا للبرنامج  هللا

 األثر
 نوع االختبار

 المتعدد

قيمة 
االختبار 
 المتعدد

ف الكلية 
 المحسوبة

ت درجا
حرية 
 الفرضية

درجات 
 حرية الخطأ

الداللة 
 اإلحصائية

 حجم األثر

 المرتبطة الضغوط
اإلرشاد  بعملية

 )مصاحب(

Wilks' 

Lambda 
.5050 2.776 6.000 17.000 .0450 .4950 

اإلدارية  الضغوط
 )مصاحب(

Wilks' 

Lambda .5930 1.945 6.000 17.000 .1310 0.407 

 مع بالعالقة الضغوط
 )مصاحب(المدرسين 

Wilks' 

Lambda .5890 1.980 6.000 17.000 .1250 .4110 

 مع المرتبطة الضغوط
األمور  أولياء

 )مصاحب(

Wilks' 

Lambda 
.6020 1.870 6.000 17.000 .1450 .3980 

 مع المرتبطة الضغوط
 الطلبة )مصاحب(

Wilks' 

Lambda .7180 1.111 6.000 17.000 .3960 .2820 

 المرتبطة الضغوط
الدور  صراعب

 )مصاحب(

Wilks' 

Lambda 
.4160 3.970 6.000 17.000 .0120 .5840 

 Hotelling's المجموعة

Trace 
12.920 36.606 6.000 17.000 0.000 .9280 
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وجود أثر دال إحصائيًا للبرنامج اإلرشادي عند مستوى الداللة  (8.4)يتبين من الجدول 

(0.05≥α) هللا رام محافظة في التربويين المرشدين لدى العمل وطعلى القياس البعدي ألبعاد ضغ 

 في التربويين المرشدين لدى العمل والبيرة مجتمعة؛ ولتحديد على أي من القياس البعدي ألبعاد ضغوط

والبيرة كان أثر البرنامج اإلرشادي؛ فقد استخدم تحليل التباين المصاحب  هللا رام محافظة

(ANCOVA) لديهم كلًّ على حدة  وفقًا للبرنامج اإلرشادي بعد  العمل ضغوط للقياس البعدي ألبعاد

 :(9.4)وذلك كما هو مبين في الجدول ،تحييد أثر القياس القبلي لديهم

 في التربويين المرشدين لدى العمل : تحليل التباين المصاحب للقياس البعدي ألبعاد ضغوط(9.4)جدول 

 فقًا للبرنامج اإلرشادي بعد تحييد أثر القياس القبلي ألبعاده لديهموالبيرة كلًّ على حدٍة و  هللا رام محافظة

 مصدر التباين المتغير التابع
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوب

 الداللة
حجم 
 األثر

الضغوط المرتبطة 
 بعملية اإلرشاد

 7.946 1 7.946 البرنامج

 0.092 22 2.019 الخطأ 0.797 0.000 86.597

  30 166.926 الكلي

القياس البعدي 
 للضغوط اإلدارية

 8.361 1 8.361 البرنامج

 0.057 22 1.264 الخطأ 0.869 0.000 145.511

  30 170.939 الكلي

القياس البعدي 
للضغوط بالعالقة 

 مع المدرسين

 10.109 1 10.109 البرنامج

 0.107 22 2.345 الخطأ 0.812 0.000 94.838

  30 199.359 الكلي

القياس البعدي 
للضغوط المرتبطة 
 مع أولياء األمور

 10.180 1 10.180 البرنامج

 0.179 22 3.937 الخطأ 0.721 0.000 56.887

  30 146.760 الكلي
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القياس البعدي 
للضغوط المرتبطة 

 مع الطلبة

 8.073 1 8.073 البرنامج

 0.058 22 1.276 الخطأ 0.864 0.000 139.197

  30 137.049 الكلي

القياس البعدي 
للضغوط المرتبطة 

 بصراع الدور

 10.822 1 10.822 البرنامج

 0.199 22 4.367 الخطأ 0.712 0.000 54.518

  30 221.918 الكلي

 

بين  (α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائياً  دال فرق  وجود (9.4) الجدول من يتضح

 هللا رام محافظة في التربويين المرشدين لدى العمل المتوسطات الحسابية للقياس البعدي ألبعاد ضغوط

 فقد جوهرية، الفروق  كانت الدراسة مجموعتي من أي لصالح ولتحديد والبيرة وفقًا للبرنامج اإلرشادي،

 هللا رام محافظة في التربويين مرشدينال لدى العمل ح سبت المتوسطات الحسابية المعدلة ألبعاد ضغوط

 :(10.4)كما هو مبين في الجدول  ،والبيرة وفقًا للبرنامج واألخطاء المعيارية لها

 محافظة في التربويين المرشدين لدى العمل ضغوط ألبعاد البعدي للقياس المعدلة الحسابية األوساط :(10.4) جدول
 اإلرشادي والبيرة وفقًا للبرنامج هللا رام

 الخطأ المعياري  الوسط الحسابي المعدل المجموعة المتغير التابع

 بعملية المرتبطة الضغوط
 اإلرشاد

 0.086 1.637 تجريبية 

 0.086 2.874 ضابطة 

 اإلدارية الضغوط
 0.068 1.661 تجريبية 

 0.068 2.930 ضابطة 

 مع بالعالقة الضغوط
 المدرسين

 0.093 1.756 تجريبية 

 0.093 3.152 ضابطة 
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 مع المرتبطة الضغوط
 األمور أولياء

 0.121 1.373 تجريبية 

 0.121 2.774 ضابطة 

 مع المرتبطة الضغوط
 الطلبة

 0.069 1.425 تجريبية 

 0.069 2.672 ضابطة 

 بصراع المرتبطة الضغوط
 الدور

 0.127 1.811 تجريبية 

 0.127 3.255 ضابطة

 

 للقياس المعدلين الحسابيين الوسطين بين الجوهرية ق الفرو  أن (10.4)الجدول  من يتضح

 أفراد لصالح كانتوالبيرة  هللا رام محافظة في التربويين المرشدين لدى العمل ألبعاد ضغوط البعدي

 المجموعة بزمالئهم أفراد مقارنة اإلرشادي اإلشرافيالتجريبية الذين خضعوا للبرنامج  المجموعة

  .اإلرشادي اإلشرافيبرنامج يتلقوا ال الذين لم الضابطة

 بالفرضية الثانية المتعلقة النتائج 2.4

 متوسطات بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال :الثانية الفرضية

 تعزى  العمل ضغوط على مقياس والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة أفراد درجات

 .رشادياإل اإلشراف لبرنامج

ألداء أفراد المجموعة  ح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،لفحص الفرضية

 Paired)للمجموعات المترابطة استخدم اختبار)ت( و  ،التجريبية على االختبار القبلي واالختبار البعدي

Sample t-test,) لدى العمل وطفي خفض ضغ اإلشرافي اإلرشاديذلك للكشف عن فاعلية البرنامج و 

 بين ذلك:ي (11.4)الجدول و  والبيرة. هللا رام محافظة في التربويين المرشدين
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 للعينات المترابطة لفحص الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس ضغوطنتائج اختبار )ت(  :(11.4)الجدول 
 لدى أفراد المجموعة التجريبية العمل

المتوسط  العدد االختبار المتغير
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

  الداللة ت

 المرتبطة الضغوط
 اإلرشاد بعملية

 146.8530.000 0.463 2.69 15 قبلي

   0.267 1.64 15 بعدي

 اإلدارية الضغوط
 11.2330.000 14 0.399 2.90 15 قبلي

   0.193 1.70 15 بعدي

 بالعالقة الضغوط
 المدرسين مع

 7.1360.000 14 0.587 2.91 15 قبلي

   0.349 1.78 15 بعدي

 المرتبطة الضغوط
 األمور أولياء مع

 0.000 11.562 14 0.429 3.04 15 قبلي

    0.375 1.47 15 بعدي

 المرتبطة الضغوط
 الطلبة مع

 0.000 8.131 14 0.653 2.74 15 قبلي

    0.258 1.50 15 بعدي

 المرتبطة الضغوط
 الدور بصراع

 0.000 7.427 14 0.697 3.08 15 قبلي

    0.489 1.78 15 بعدي

 0.000 13.497 14 0.285 2.87 15 قبلي الدرجة الكلية 

   0.174 1.67 15 بعدي

(≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً  

ة وهنذه القيمن ،(0.000)أن قيمنة مسنتوى الداللنة المحسنوب قند بلغنت  (11.4)يتضح من الجندول 

العمنل لندى  ضنغوط، وبالتنالي وجنود فنروق فني (≥0.05)من قيمنة مسنتوى الداللنة المحندد للدراسنة  أقل

يظهنر  (11.4)المتوسنطات الحسنابية بالجندول  إلنىوبالرجوع  ،أفراد الدراسة بين القياسين القبلي والبعدي
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وعلنننى  (2.87)لقيننناس القبلننني بلنننغ أن متوسنننط أداء أفنننراد المجموعنننة التجريبينننة علنننى الدرجنننة الكلينننة فننني ا

 لننندى العمنننل ممنننا يؤكننند وجنننود أثنننر للبرننننامج المطبنننق فننني خفنننض ضنننغوط (1.67)المقيننناس البعننندي بلنننغ 

 والبيرة. هللا رام محافظة في التربويين المرشدين

 

 .بالفرضية الثالثة المتعلقة النتائج 3.4

 متوسطات بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال :الثالثة الفرضية

 أربعة العمل بعد ضغوط مقياس على والتتبعي البعدي القياسين في التجريبية المجموعة أفراد درجات

 .اإلرشادي اإلشراف برنامج تطبيق انتهاء من أسابيع

ألداء أفراد المجموعة  ح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،لفحص الفرضية
 Paired)للمجموعات المترابطة استخدم اختبار)ت( و  ،ية على االختبار البعدي والمتابعةالتجريب

Sample t-test  العمل ذلك للكشف عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة ألبعاد ضغوطو (,
 ذلك:تبين  (12.4)نتائج الجدول  ،والبيرة هللا رام محافظة في التربويين المرشدين والدرجة الكلية لدى

 ألبعاد والمتابعة البعدي القياسين بين الفروق  عن للكشفللعينات المترابطة نتائج اختبار )ت(  :(12.4الجدول )
 والبيرة هللا رام محافظة في التربويين المرشدين لدى الكلية والدرجةالعمل  ضغوط

المتوسط  العدد االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 الداللة ت

 المرتبطة الضغوط
 اإلرشاد بعملية

 *0050. 3.374 14 0.267 1.64 15 البعدي

    0.179 1.42 15 المتابعة

 اإلدارية الضغوط
 *0000. 4.525 14 0.193 1.70 15 البعدي

    0.087 1.50 15 المتابعة

 بالعالقة الضغوط
 المدرسين مع

 *0000. 4.505 14 0.349 1.78 15 البعدي

    0.200 1.48 15 لمتابعةا

 6880. 0.411- 14 0.375 1.47 15 البعدي المرتبطة الضغوط
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    0.209 1.50 15 المتابعة األمور أولياء مع

 المرتبطة الضغوط
 الطلبة مع

 2190. 1.288 14 0.258 1.50 15 البعدي

    0.182 1.43 15 المتابعة

 المرتبطة الضغوط
 الدور بصراع

 *0000. 4.620 14 0.489 1.78 15 البعدي

    0.178 1.30 15 المتابعة

 الدرجة الكلية
 *0000. 5.914 14 0.174 1.67 15 البعدي

    0.070 1.45 15 المتابعة

(≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (12.4)يظهر من الجدول 

 ،إذ جاءت الفروق لصالح قياس المتابعة ،القياسين البعدي والمتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبية بين

( في حين بلغ متوسط القياس 1.67( أن متوسط القياس البعدي بلغ )12.4ويتضح من الجدول )

البرنامج  وهذا يعني أن أثر ،( وهذا يشير إلى انخفاض ضغوط العمل بعد فترة المتابعة1.45التتبعي )

أي أن التحسن الذي تلقاه أفراد المجموعة  ،من أنهاء البرنامج أسابيعأستمر بعد أربعة قد  اإلشرافي

 .في خفض ضغوط العملمما يؤكد فاعلية البرنامج  المطبق  ،التجريبية أستمر
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

 ومناقشتها ىاألول فرضيةتفسير نتائج ال 1.5

 ومناقشتها ةالثانيفرضية ال تفسير نتائج 2.5

 ومناقشتها ةالثالثفرضية ال تفسير نتائج 3.5

  التوصيات والمقترحات 2.5
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

وذلك  ،الدراسة فرضيات ومناقشةنتائج التي توصلت اليها الدراسة، عرضًا ليتضمن هذا الفصل      

النموذج المعرفي السلوكي في خفض  إلى يستندرشادي ي إشرافأثر برنامج إ"على  بهدف التعرف

وذلك بمقارنتها بالنتائج التي والبيرة"،  ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام هللا

 إلىتفسير النتائج، وصواًل  إلى إضافةقة الواردة في هذه الدراسة، بتوصلت اليها الدراسات السا

 النتائج.  هذهوصيات التي يمكن طرحها في ضوء الت

 

 ات الدراسة مناقشة نتائج الفرضي 1.5

ومناقشتها ىاألول فرضيةالتفسير نتائج  1.1.5

بين متوسطات  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية األولى:

على مقياس ضغوط العمل تعزى لتطبيق  درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 برنامج اإلشراف اإلرشادي.

ان الفروق في المتوسطات الحسابية بين المجموعتين  إلىأشارت نتائج تحليل التباين المصاحب      

ين تعرضوا ذالمجموعة التجريبية ال أفراداظهر  إذ، اإلحصائيةالتجريبية والضابطة بلغت مستوى الداللة 

شرافي اإلرشادي انخفاضا في مستوى ضغوط العمل لديهم بين القياس القبلي والقياس للبرنامج اإل

 البعدي مقارنة بالمجموعة الضابطة. 
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ن هذه الفروق كانت لصالح أويالحظ من المتوسطات الحسابية المعدلة في نتائج الدراسة      

شادي المطبق في خفض مستوى فاعلية البرنامج اإلشرافي اإلر  إلىالمجموعة التجريبية، وهذا يشير 

 إحصائيا. كما ويتضح وجود فرق دال اإلشرافي اإلرشادي ضغوط العمل لدى المشاركين في البرنامج

وفقا للبرنامج اإلشرافي  المشاركينضغوط العمل بين  ألبعادبين المتوسطات الحسابية للقياس البعدي 

 ألبعادسابيين المعدلين للقياس البعدي يتضح ان الفروق الجوهرية بين الوسطين الح إذاإلرشادي، 

، قد كان لصالح أفراد المجموعة اإلرشادي اإلشرافيالمشاركين في البرنامج ضغوط العمل بين 

التجريبية الذين خضعوا للبرنامج اإلشرافي اإلرشادي المعرفي السلوكي، كما يالحظ من النتائج 

 تجريبية. المجموعة ال أفرادانخفاض ملحوظ في ضغوط العمل لدى 

ن حجم األثر للبرنامج اإلشرافي اإلرشادي ككل قد أ( 4.4)حظ من البيانات الواردة في جدول ويال     

 :Cohen, 1977)وهي قيمة مرتفعة بحسب معيار  ،(، للقياس البعدي لضغوط العمل%92بلغت قيمته )

اصل في المتغير التابع من التباين الح (%92)، أي ان البرنامج اإلشرافي اإلرشادي فسر (284-287

 المتعلق في خفض ضغوط العمل. 

ويمكن تفسير ذلك لعدة أسباب: عدم مشاركة المجموعة الضابطة للبرنامج اإلشرافي اإلرشادي    

تم  حيثالمجموعة التجريبية، أفراد والذي تضمن العديد من الفنيات التي تم تطبيقها على  ،المنفذ

ليها في إالمشار  ية من فنيات النموذج اإلشرافي المعرفي السلوكيجلسة كاملة منفردة لكل فنتخصيص 

ضغوط العمل لدى المشاركين في البرنامج التدريبي،  تخفيض درجة، والتي من شأنها النظري  االطار

، مفهوم الضغوط المهنية والعوامل المؤثرة فيها ،كسر جليد، بناء الثقة ،تعارف :تيوالتي تمثلت باآل

إشراف ، النمذجة، التحكم وضبط الذات، مهارة حل المشكالت ،إعادة البناء المعرفي، مراقبة الذات

التحصين ضد ، استخدام التسجيالت الصوتية والمرئية، التدريب التوكيدي، الصديق أو الزميل
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ن في يح في خفض ضغوط العمل لدى المشاركوجميع هذه الفنيات كان لها دور واض، الضغوط

، حيث كان هناك تسلسل في تطبيق الجلسات اإلشرافية اإلرشادية والتي رشاديالبرنامج اإلشرافي اإل

من  والحوار، والنقاشتبادل الخبرات دة الفرصة المتاحة للمشاركين في كما وانه تم زياتميزت بالتنوع، 

ضغوط في خفض مستوى ، حيث أسهم ذلك كله البرنامج اإلشرافي اإلرشادي المطبقلقاءات  خالل

 المرشدين التربويين أفراد المجموعة التجريبية. العمل لدى

(,2016)ودراسة المهايرة وطنوس  (,2017)سة الخوالدة وطنوس النتيجة مع درا هذهوقد اتفقت        

. في (2006) برناردإدوارد و ودراسة  (,2011)، ودراسة الشريفين (2014)دراسة الصمادي والشاوي 

 .خفض ضغوط العمل ودوره فيفاعلية اإلشراف اإلرشادي 

 

 ومناقشتهاالفرضية الثانية تفسير نتائج  2.1.5

بين متوسطات  (α≤0.05)عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائيةال توجد فروق الفرضية الثانية:      

برنامج درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على ضغوط العمل تعزى ل

 .ياإلشراف اإلرشاد

لدى أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين ضغوط العمل  وجود فروق في إلىأشارت النتائج      

اإلرشادي، مما يؤكد فاعلية اإلشرافي تعزى للبرنامج  ضغوط العملالقبلي والبعدي على مقياس 

  في البرنامج اإلشرافي اإلرشادي.  ضغوط العمل لدى المشاركينالبرنامج المطبق في خفض 

المجموعة التجريبية  تطبيق البرنامج اإلشرافي اإلرشادي على: ويمكن تفسير ذلك لعدة أسباب     

 معرفية من فنياتاإلرشادي اإلشرافي البرنامج ما تضمنه  إلىو  ،في خفض ضغوط العمل ةوالمتمثل

ت ز وقد رك دقيقة، (90)حيث كانت مدة كل جلسة  ،إرشاديةجلسة  (12)على مدار  قدمت سلوكية
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الفنيات التي تم استخدامها بالبرنامج اإلشرافي اإلرشادي على خفض ضغوط العمل التي يعاني منها 

المهارات التي تزودهم باألدوات الالزمة التربويين حيث تم تعليم المرشدين  المشاركون والتخلص منها،

ين على تبادل الخبرات الفرصة للمشاركالبرنامج اإلشرافي اإلرشادي أتاح  وقد لمواجهة ضغوط العمل،

، ومن خالل استثمار خبرة الباحث في العمل اإلرشادي الذي قدم المساعد للمشاركين حول فيما بينهم

 .التعامل مع المواقف الضاغطة والحد منها يةكيف

 

 ومناقشتهاالفرضية الثالثة تفسير نتائج  3.1.5

بين متوسطات  (α≤0.05)د مستوى الداللة عن ذات داللة إحصائيةال توجد فروق الفرضية الثالثة:      

درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي بعد أربعة أسابيع من انتهاء تطبيق 

 .برنامج اإلشراف اإلرشادي

 أفرادبين القياسين البعدي والتتبعي لدى  إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة  أظهرت     

ضغوط العمل لدى في خفض  اإلرشاديالبرنامج  أثرية، وهذا يدل على استمرارية المجموعة التجريب

 المشاركين في البرنامج اإلشرافي اإلرشادي.

دور هناك اإلشرافي اإلرشادي المنفذ، وكان فاعلية البرنامج ويمكن تفسير ذلك لعدة أسباب:      

المجموعة  أفرادخبرة التي تلقاها استمرار ال الفنيات المستخدمة التي أدت بدورها في واضح في

حياتهم  إلىالفنية المستخدمة تطبيق نقل لها دور في  حيث كان ،اإلرشاديةالتجريبية في الجلسات 

تبادل من خالل  ك دور واضح للتعامل مع ضغط العملفي مواجه ضغوط العمل، وكان هناالعملية 

، حول التصدي لضغوط العمل تباقتراحاوتزويد بعضهم البعض  نفسهم،أ المشاركين ما بينالخبرات 

البرنامج من تطبق  نتهاءاالبعد ومما زاد من استمرار تأثير البرنامج في القياس التتبعي قيام الباحث 
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وكان الهدف من هذه المجموعة زيادة  "الواتس أبتطبيق "شكيل مجموعة على اإلشرافي اإلرشادي بت

ية التصرف في المواقف الضاغطة والتعامل معها، كما لوحول آتبادل الخبرات بين أعضاء المجموعة 

رح من خالل المجموعة، ط   أفرادنه كان هناك دور واضح للواجبات المنزلية التي عرضت على أ

وتحد من  ،تواجه المرشدين التربويين  مسببة لضغوط العمل أمثلة اإلرشادي اإلشرافيالبرنامج جلسات 

 وزود المشاركين ببدائل للتعامل في مثل هذه المواقف ،المناقشةثرى جلسات البرنامج بأوهذا  ،عملهم

  قدرتهم في مواجهة ضغوط العمل.والتي انعكست على  ،الضاغطة
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 التوصيات والمقترحات  2.5

 التوصيات  1.2.5

 :باآلتين الباحث يوصي إمن نتائج، ف سةلية الدراإفي ضوء ما توصلت 

مج اإلشرافي اإلرشادي على جميع المرشدين التربويين الذين ال تشملهم العمل على تعميم البرنا - 1

   المجموعات اإلشرافية اإلرشادية في جميع مديريات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم.

تستند إلى النماذج اإلشرافية األخرى كالنموذج التكاملي،  إشرافيهإعداد وتطبيق برامج إرشادية  – 2

 وخفض القلق لدى المرشدين التربويين. ،اإلرشاديةبهدف تحسين المهارات  ؛ونموذج تطوير المهارة

اإلرشادية المقدمة للمرشدين التربويين والتي تعمل على خفض ضغوط  يةاإلشرافاالهتمام بالبرامج -3

 العمل.

جميع مديريات التربية العمل من قبل وزارة التربية والتعليم على زيادة عدد مشرفي اإلرشاد في  -4

 والتعليم التابعة لها.

دعوة الجامعات الفلسطينية لطرح برنامج ماجستير في تخصص اإلشراف في اإلرشاد، من أجل -5

 الكوادر المتخصصة في هذا المجال. إعداد
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 لمقترحاتا 2.2.5

 تربويين.المزيد من الدراسات التي تتناول ضغوط العمل التي تواجه المرشدين ال إجراء -1

تستهدف طلبة التدريب بحيث المختلفة اإلرشادي نماذج اإلشراف إلى  تستند إجراء دراسات تجريبية -2

 اإلرشادية وتهيئتهم لالنخراط في ميدان العمل اإلرشادي. همالميداني في اإلرشاد بهدف تطوير مهارات

وإعداد البرامج اإلشرافية  ،تربويينإجراء دراسات تهدف التعرف إلى االحتياجات التدريبية للمرشدين ال-3

 بناء على هذه االحتياجات.
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 المصادر والمراجع العربية واألجنبية:

 المصادر والمراجع باللغة العربية:-أوالً 

الصورة المدركة للمرشد النفسي دراسة مقارنة بين المعلمين (. 2014أبو ثابت، ياسر. ) -
، غزة ،، جامعة األزهر(لة ماجستير غير منشورةرسا). الثانويةوالطلبة في المرحلة 

 . فلسطين
ضغوط العمل وعالقتها بالرضى الوظيفي لدى المشرفين (. 2012أبو رحمة، منحمد. ) -

، غزة، الجامعة اإلسالمية)رسالة ماجستير غير منشورة(، التربويين بمحافظة غزة، 
 فلسطين. 

، عمان: دار جليس الزمان للنشر سيتطبيقات في العالج النف(. 2010) يوسف.أبو زعيزع،  -
 والتوزيع.

الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية (. 2006أبو هشام، محمد. ) -
 : كلية التربية، جامعة الملك سعود.، الرياضSPSSوالتربوية باستخدام 

لسلوكي فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند إلى العالج المعرفي ا(. 2011) باكير، سيلفا. -
في تحسين مفهوم الذات ودافعية اإلنجاز خفض السلوك الوسواسي لدى طالبات المرحلة 

، جامعة الدول (دكتوراه غير منشورة أطروحة)، الجامعية في المملكة العربية السعودية
 العربية.   

ضغوط العمل وأثرها على أداء الموظفين في شركة االتصاالت (. 2009بنات، عبد القادر. ) -
(، الجامعة اإلسالمية، غير منشورة ، )رسالة ماجستيرفلسطينية في منطقة قطاع غزةال

 غزة، فلسطين.
معرفي سلوكي لتخفيف الضغط النفسي  إرشاديبناء برنامج (. 2016بومجان، نادي. ) -

، )دراسة ماجستير غير منشورة(، جامعة محمد خضير لدى األستاذة الجامعية المتزوجة
 بسكرة، الجزائر.  

ل، القاهرة: مواجهة ضغوط العم اإلشرافيةمنهج المهارات (. 2006وفيق، عبد الرحمن. )ت -
 مركز الخبرات المهنية لإلدارة.
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(. مصادر ضغوط العمل وعالقته بالدافعية نحو العمل لدى 2009عليج. ) الجميلي، -
-422(:2)4، جامعة كركوك، مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانيةالمرشدين التربويين، 

447. 
مدى ممارسة المرشد النفسي لفنيات المقابلة (. 2002حداد، عفاف وسليم، عبد هللا. ) -

18، جامعة اليرموك، مجلة أبحاث اليرموك، من وجهة نظر المسترشدين اإلرشادية

(1):3352- . 
 ، عمان: دار حامد للنشر. السلوك التنظيمي. (2009، حسين. )حريم -
مجلة أثير ضغوط العمل على مستوى األداء الوظيفي، (. قياس ت2013حسين، أنور. ) -

 .226-207:(36)، بغداد للعلوم االقتصادية الجامعية
استراتيجية إدارة الضغوط (. 2006حسين، طه عبد العظيم وحسين، سالمه عبد العظيم. ) -

 دار الفكر للنشر والتوزيع.عمان: ، التربوية والنفسية
، نفسي في المدرسة أسسه ونظرياته وتطبيقاتهال ياإلرشاد(. 2016الخطيب، صالح. ) -

 عمان: دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة.
(. فاعلية برنامج إشرافي إرشادي يستند إلى النموذج 2017الخوالدة، خلف وطنوس، عادل. ) -

التمايزي في تحسين مهارات إرشاد األزمات والكفاءة الذاتية المدركة لدى المرشدين التربويين 
، الجامعة مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةجامعة األردنية، في ال

 .184-150(:4)26اإلسالمية، 
، النفسي التربوي األسس والنظريات ياإلرشادفي  اإلشراف(. 2016الداهري، صالح. ) -

 العلمي للنشر والتوزيع.  اإلعصارعمان: دار 
 ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.رشادياإل علم النفس (. 2005الداهري، صالح. ) -
المدرسي بين النظرية  اإلرشاد(. 2007دبور، عبد اللطيف والصافي، عبد الحكيم. ) -

 ، عمان، األردن: دار الفكر. والتطبيق
(. برنامج عالجي لتخفيف ضغوط العمل باستخدام 2018السحار، ختام وأبو مزيد، سمر. ) -

مجلة الجامعة اإلسالمية التربويين في محافظة غزة،  تقنية "عرض الحالة" لدى المرشدين
 .36-21(:1)26، الجامعة اإلسالمية، للدراسات التربوية والنفسية

المعجم األساسي في المصطلحات اإلدارية العربية القديمة (. 2014سرحان، ياسر ) -
 : معهد اإلدارة العام.الرياض ،1مجلدوالمعاصرة. 

سة العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد لتعديل السلوك (. ممار 2009) .السيد، نيفين -
-747: (26): جامعة حلوان اآلدابمجلة كلية الالتوافقي لألطفال المعرضين لالنحراف، 

695. 
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ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظة غزة وسبل (. 2009شبير، محمد. ) -
 التربية الجامعة اإلسالمية غزة. ، رسالة ماجستير غير منشورة، كليةالتغلب عليها

(. فاعلية برنامج إشراف إرشادي يستند إلى نموذج تطوير المهارة 2015الشريفين، احمد. ) -
مجلة الدراسات في رفع مستوى الكفاءة الذاتية المهنية لدى المرشدين المتدربين في األردن، 

 .23-1(:1)9، التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس
النموذج المعرفي في  إلىيستند  إرشادي إشراف(. فاعلية برنامج 2011) .فين، احمدالشري -

، المجلة األردنية في العلوم التربويةخفض قلق األداء لدى المرشدين المتدربين في األردن. 
 .251-233: (3(، عدد )7) مجلد

ة للطباعة ، القاهرة: دار الحضار اإلكلينيكيعلم النفس (. 2003الشيخ، عبد السالم. ) -
 والنشر.

نموذج التمييز  إلىيستند  إشرافي(. فاعلية برنامج 2014الصمادي، سمر والشاوي، رعد. ) -
 ،النفسي في جامعة اليرموك اإلرشادلدى عينة من طالبات  اإلرشاديةفي تحسين المهارات 

 .382-369:(3)10 ،المجلة األردنية في العلوم التربوية
امج أشرافي قائم على اكتساب المهارة على الفاعلية أثر برن. (2004)ضمرة، جالل.  -

، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، الجامعة األردنية، الذاتية والقلق عند المرشدين المبتدئين
 عمان، األردن. 

(. اإلرشاد التربوي في المدارس األساسية العليا والثانوية بمحافظات 2001العاجز، فؤاد. ) -
 .57-1(:2) 9، مجلة الجامعة اإلسالمية غزة واقع ومشكالت وحلول،

استراتيجيات تكيف المعلمين مع الضغوط النفسية التي (. 1998العارضة، معاذ. ) -
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 ( كتاب تسهيل المهمةأملحق )

 

 



109 

 

 لمقياس ضغوط العمل تحكيم ال( كتاب بالملحق )

 محترم الدكتور /....................................................الحضرة األستاذ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي بدراسة  يقوم الباحث

" أثر برنامج إشرافي إرشادي يستند إلى النموذج المعرفي السلوكي في خفض  بعنوان " والتربوي 

ومن أجل ذلك تم تطوير مقياس هللا والبيرة " ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام 

داخل (x)نطبق عليه هذا المقياس أن يضع عالمة يطلب من الشخص الذي ، ويضغوط العمل أدناه

 المربع الذي يناسبه حيث يبين مدى موافقته على العبارة التي تصفه كما يرى.

من  أراءكموجه إليكم بإبداء من أهل العلم والدراية واالهتمام بهذا الموضوع، فأنني أت وألنكم

خالل قراءة كل فقرة من فقرات المقياس المرفقة، وبيان ما إذا كانت الفقرة مناسبة أم غير مناسبة 

للقياس، وإذا كانت مالئمة أم غير مالئمة من حيث انتمائها للمقياس، وان كانت سليمة لغويا أم غير 

بحاجة إلى تعديل أم ال، وان كان هناك فقرات يمكن سليمة، وإبداء اقتراحاتكم فيما إذا كانت الفقرة 

 إضافتها.   

 

 ،،،شاكرًا ومقدرًا لكم حسن تعاونكم

 

 كتانةالباحث / أسعد 

 حسني عوض .أ.د/إشراف
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 قبل التحكيم )النسخة األولية( ضغوط العمل مقياس( ت)ملحق 

رقم 
 الفقرة 

الفقرة  الفقرة قبل التعديل
 مناسبة  

الفقرة غير 
 مناسبة 

التعديل 
 المقترح

  المجال األول: الضغوط المرتبطة بعملية اإلرشاد
    أثناء الجلسة اإلرشادية ةأتضايق من أسئلة بعض الطلب1
    أشعر بأن المعلومات التي أمتلكها غير كافية لممارسة العمل اإلرشادي.2
    أشعر بالملل لكثرة الحاالت التي أتعامل معها في العمل.3
    عر بعدم التقدم في حياتي الوظيفية.أش4
أشعر باالضطراب إذا لم أوفق في اإلجابة عن أسئلة الطلبة أثناء الجلسة 5

 اإلرشادية.
   

    أشعر بالممل والضيق من طول الجلسة اإلرشادية.6
    تنقصني الكثير من المعارف والمهارات الالزمة ألداء عملي كمرشد.7
 جود وقت كاف إلجراء الجلساتأتضايق من عدم و 8

 اإلرشادية.
   

    أجد صعوبة عندما أقوم بتشخيص بعض مشكالت الطلبة.9
    أعاني من ضعف التركيز أثناء الجلسة اإلرشادية.10
أشعر بأن لدي نقص في الخبرة الكافية عند التعامل مع بعض الحاالت 11

 الصعبة.
   

غلب على بعض المشكالت التي تواجهني في أفتقد للمساعدة المهنية في الت12
 علمي.

   

    أتأثر نفسيا بالحاالت التي أتعامل معها في العمل.13
 المجال الثاني: مجال الضغوط اإلدارية والعالقة مع إدارة المدرسة 

    اشعر بأن عملي روتيني ال يتغير.14
    المدرسة. أشعر بأنني غير قادر على التخطيط لعملي اإلرشادي في15
    أتضايق كثيرا من األعمال اإلدارية المسندة إلى بجانب اإلرشاد.16
    أعامل من قبل إدارة المدرسة بجفاء.17
    أفكر بترك عملي كمرشد نتيجة للمضايقات التي أتعرض لها في المدرسة.18
    أشعر بأنني ال أجد تقديرًا كافيا للجهد الذي ابذله.19
    قى تعليمات متناقضة من مدير المدرسة.أتل20
    أكلف بتأدية عدة مهام ومسؤوليات متنوعة في وقت واحد.21
    أعتقد بأنه ال يوجد تعاون كافي من إدارة المدرسة 22
    ال يوجد اهتمام من إدارة المدرسة بعمل المرشد التربوي.23
    أجد صعوبة في ترتيب األولويات أثناء العمل24
    أجد صعوبة في إقناع إدارة المدرسة في طبيعة عملي25
    يزعجني قلة تواصلي مع المشرف المهني26

 المجال الثالث: الضغوط المرتبطة بالعالقة مع المدرسين  
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    أجد صعوبة في التفاهم مع كثير من المعلمين.27
    أتضايق كثيرًا عند الخالف مع أي معلم في المدرسة.28
    أشعر باإلرهاق عندما أحاول حل المشكالت بين الطلب والمدرسين.29
    أشعر بالضيق بسبب استخفاف بعض المدرسين بعملي اإلرشادي.30
    نزعج عند انتقاد بعض المعلمين لي دون سبب واضح.أ31
    يزعجني قلة تفهم المعلمين ألدواري المهنية.32
    اإلرشادي. لف مع المعلمين بشلن العملأشعر بالضيق حين أخت33
    أتحمل أعباء مهنية كبيرة أكثر من زمالئي المعلمين.34

 المجال الرابع: الضغوط المرتبطة بالعالقة مع أولياء األمور
    أتضايق من عدم اهتمام أولياء األمور بمتابعة أبنائهم.35
    ا عن جهودي مع أبنائهم.أشعر بأن لدى أولياء األمور انطباعًا سلبي36
    أشعر باإلحباط من عدم احترام بعض أولياء األمور لعملي اإلرشادي.37

38
أشعر ان المشكالت التي أواجهها مع أولياء األمور تنعكس على أدائي في 

 .عملي
   

39
أنزعج من قلة تعاون أولياء األمور معي إلنجاح البرنامج اإلرشادي في 

 المدرسة.
   

    أتضايق من تدخل بعض أولياء األمور في عملي اإلرشادي مع قلة خبرتهم.40
 المجال الخامس: الضغوط المرتبطة بالعالقة مع الطلبة 

    أجد صعوبة في توصيل أدواري اإلرشادي للطلبة.41
    يزعجني قلة تقدير الطلبة لعملي اإلرشادي.42
    أتحفظ في عالقاتي مع الطلبة.43
    اشعر بالضيق بسبب استخفاف بعض الطلبة بدور المرشد التربوي.44
    أشعر بالضغط بسبب كثرة مراجعة الطلبة بشأن مشكالتهم.45
    أنزعج من عدم استيعاب الطلب لمالحظاتي أثناء الجلسة اإلرشادية.46
    أنزعج من تهديد بعض الطلبة لي.47
    اإلرشاد ضعيفة. أشعر بأن دافعية الطلبة نحو48
    أتضايق من عدم تجاوب الطلب معي.49

 المجال السادس: الضغوط المرتبطة بصراع الدور
    حياتي العملية لها أولوية على حياتي األسرية.50
    اشعر بفقدان هواياتي المفضلة بسبب كثرة األعمال التي أقوم بها.51
    مل على حساب أسرتي. أشعر أنني أستنفذ كل طاقتي في الع52
    أشعر بعدم التوفيق بين عملي وحياتي األسرية.53
    أشعر بالحاجة لقضاء وقت طول من أجل العائلة. 54
    مشكالت العمل تجعلني أكثر عصبية في البيت.55
    أجد صعوبة في االستمتاع بنشاطاتي اليومية بسبب عبء العمل.56
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  (النهائية النسخة) ط العمل( مقياس ضغو ثملحق )

     القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 

 أخي المرشد، أختي المرشدة،    
 تحية طيبة وبعد،

أثر برنامج إشرافي إرشادي يستند على النموذج المعرفي السلوكي في خفض  يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان: "       
"، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير مل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام هللا والبيرة ضغوط الع

لذا أرجو من حضرتكم التكرم بتعبئة فقرات  جامعة القدس المفتوحة. -في اإلرشاد النفسي والتربوي من كلية الدراسات العليا
 في المكان المناسب بالنسبة لكم.( √)ى المرشدين التربويين بوضع عالمة لد هذه االستبانة التي تقيس ضغوط العمل

                                       مع بالغ شكري وتقديري،
  الفقرة الدرجة

 أبدا نادرا أحياناً  غالبا دائما

 المجال األول: الضغوط المرتبطة بعملية اإلرشاد

 1 الجلسة اإلرشادية أتضايق من أسئلة الطالب أثناء     

 2 أشعر بالملل لكثرة الحاالت التي أتعامل معها في عملي اإلرشادي     

أشعر باالضطراب إذا لم أوفق في اإلجابة عن أسئلة الطلبة أثناء الجلسة      
 اإلرشادية

3 

 4 أشعر بالممل والضيق من طول الجلسة اإلرشادية     

 5 إلجراء الجلسات اإلرشادية أتضايق من قلة وجود وقت كاف     

 6 أجد صعوبة عندما أقوم بتشخيص مشكالت الطلبة     

 7 أعاني من ضعف التركيز أثناء الجلسة اإلرشادية     

 8 أشعر بأن لدي نقص في الخبرة الكافية عند التعامل مع الحاالت الصعبة     

 9 أتأثر نفسيا بالحاالت التي أتعامل معها في العمل     

 المجال الثاني: مجال الضغوط اإلدارية والعالقة مع إدارة المدرسة 

 10 اشعر بأن عملي روتيني ال يتغير     

 11 أشعر بأنني غير قادر على التخطيط لعملي اإلرشادي في المدرسة     

 12 أعامل من قبل إدارة المدرسة بجفاء     
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 13 التي أتعرض لها في المدرسة أفكر بترك عملي كمرشد نتيجة للمضايقات     

 14 أشعر بأنني ال أجد تقديرًا كافيا للجهد الذي ابذله     

 15 أتلقى تعليمات متناقضة من مدير المدرسة     

 16 أكلف بتأدية عدة مهام ومسؤوليات متنوعة في وقت واحد     

 17 أعتقد بأنه ال يوجد تعاون كافي من إدارة المدرسة      

 18 يزعجني قلة اهتمام إدارة المدرسة بعملي كمرشد تربوي      

 19 أجد صعوبة في ترتيب األولويات أثناء العمل     

 20 أجد صعوبة في إقناع إدارة المدرسة في طبيعة عملي     

 21 يزعجني قلة تواصلي مع المشرف المهني     

 22 أشعر بقلة التقدم في حياتي الوظيفية     

 23 قصني المعارف والمهارات الالزمة ألداء عملي كمرشدتن     

 المجال الثالث: الضغوط المرتبطة بالعالقة مع المدرسين  

 24 أجد صعوبة في التفاهم مع كثير من المعلمين     

 25 أتضايق كثيرًا عند الخالف مع أي معلم في المدرسة     

 26 بين الطلبة والمدرسينأشعر باإلرهاق عندما أحاول حل المشكالت      

 27 أشعر بالضيق بسبب استخفاف بعض المدرسين بعملي اإلرشادي     

 28 نزعج عند انتقاد المعلمين ليأ     

 29 يزعجني قلة تفهم المعلمين ألدواري المهنية     

 30 أشعر بالضيق حين أختلف مع المعلمين بشأن العمل اإلرشادي     

 31 هنية كبيرة أكثر من زمالئي المعلمينأتحمل أعباء م     

 المجال الرابع: الضغوط المرتبطة بالعالقة مع أولياء األمور

 32 اهتمام أولياء األمور بمتابعة أبنائهم قلةأتضايق من      

 33 أشعر بأن لدى أولياء األمور انطباعًا سلبيا عن جهودي مع أبنائهم     

 34 ترام بعض أولياء األمور لعملي اإلرشاديأشعر باإلحباط من قلة اح     

أشعر ان المشكالت التي أواجهها مع أولياء األمور تنعكس على أدائي في      
 عملي

35 
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 36 أنزعج من قلة تعاون أولياء األمور معي     

 37 أتضايق من تدخل أولياء األمور في عملي اإلرشادي     

 ة الضغوط المرتبطة بالعالقة مع الطلب

 38 أجد صعوبة في توصيل أدواري اإلرشادي للطلبة     

 39 يزعجني قلة تقدير الطلبة لعملي اإلرشادي     

 40 أتحفظ في عالقاتي مع الطلبة     

 41 اشعر بالضيق بسبب استخفاف الطلبة بدور المرشد التربوي      

 42 أشعر بالضغط بسبب مراجعة الطلبة بشأن مشكالتهم     

 43 أنزعج من قلة استيعاب الطلبة لمالحظاتي أثناء الجلسة اإلرشادية     

 44 أنزعج من تهديد الطلبة لي     

 45 أشعر بأن دافعية الطلبة نحو اإلرشاد ضعيفة     

 46 انزعج لقلة استجابة بعض الحاالت بناء على تدخلي اإلرشادي معهم     

 الضغوط المرتبطة بصراع الدور

 47 ياتي العملية لها أولوية على حياتي األسريةح     

 48 اشعر بفقدان هواياتي المفضلة بسبب كثرة األعمال التي أقوم بها     

 49 أشعر أنني أستنفذ كل طاقتي في العمل على حساب أسرتي      

 50 التوفيق بين عملي وحياتي األسرية قلةأشعر ب     

 51 ول من أجل العائلة أشعر بالحاجة لقضاء وقت أط     

 52 مشكالت العمل تجعلني أكثر عصبية في البيت     

 53 أجد صعوبة في االستمتاع بنشاطاتي اليومية بسبب عبء العمل     

 مع بالغ شكري وتقديري 
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 مقياس ضغوط العمللمحكمين الالسادة  قائمة( جالملحق )

الرتبة  التخصص  االسم الرقم
 األكاديمية 

 العمل مكان 

 جامعة القدس المفتوحة  أستاذ دكتور إرشاد نفسي تربوي  محمد شاهين  1

 جامعة القدس المفتوحة دكتورأستاذ  علم نفس تربوي  زياد بركات 2

 جامعة القدس المفتوحة دكتورأستاذ  قياس وتقويم  معزوز عالونة 3

 المفتوحةجامعة القدس  أستاذ دكتور مناهج وطرق التدريس معتصم مصلح  4

 جامعة القدس  أستاذ مشارك  علم نفس معرفي عمر الريماوي  5

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك إدارة تربوية  باسم شلش  6

 جامعة القدس المفتوحة  ساعدأستاذ م خدمة اجتماعية  أياد أبو بكر  7

 عليم وزارة التربية والت أستاذ مساعد إرشاد نفسي وتربوي  بشار عينبوسي 8

 جامعة النجاح الوطنية  أستاذ مساعد  علم نفس إكلينيكي  فاخر الخليلي  9

 جامعة فلسطين التقنية )خضوري( أستاذ مساعد علم نفس التربوي  هشام شناعة  10

 جامعة الخليل  أستاذ مساعد  إرشاد نفسي وتربوي  إبراهيم المصري  11
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  )النسخة النهائية(ي ( البرنامج اإلشرافي اإلرشادحملحق )

النموذج المعرفي السلوكي في خفض ضغوط العمل لدى  إلىرنامج إشرافي إرشادي يستند بأثر 

 .المرشدين التربويين في محافظة رام هللا والبيرة

 :مقدمة

، حيث انبثق هذا يعتبر اإلرشاد المعرفي السلوكي نوع من أنواع اإلرشاد النفسي الحديث نسبياً      

اإلرشاد من خالل إدخال العمليات العقلية المعرفية إلى أساليب اإلرشاد السلوكي، إلى أن  النوع من

 & Clark) ,1997)أصبح هذا النموذج من النماذج الرئيسة في اإلرشاد النفسي في معظم دول العالم 

Fairburn. 
تفترض أن السلوكات  يستند اإلرشاد المعرفي السلوكي على العديد من اإلجراءات والمبادئ التي     

النفسية ال تمثل القوى الخفية التي تكمن في الالشعور، إنما تتولد  واالضطراباتواالنفعاالت السالبة 

عن عمليات شعورية من خالل الحصول على معلومات خاطئة، والتعلم الخاطئ، مع قلة التمييز بين 

 عليهبطريقة ومفاهيم خاطئة، مما يترتب  اً الواقع الذي نعيشه والخيال الوهمي، وقد يكون التفكير مأخوذ

من المشكالت  العديدلى أساس أفكار ال عقالنية، كما أن وذلك انه بني ع ،السلوك انهزامياً يكون أن 

مع  كثر تكيفاً أالنفسية يمكن التعامل معها من خالل تصحيح المفاهيم الخاطئة، أو تعلم اتجاهات 

هم العمليات أ حدى إلية التعلم واالستبصار واختيار الواقع تمثل الواقع الذي يعيشه الفرد، علما أن عم

 (.Beck,2001) المعرفية

إرشادي يستند إلى النظرية المعرفية السلوكية، وشمل  الباحث بإعداد برنامج إشرافيوعليه فقد قام      

سلوكية، وذلك النظرية المعرفية الاستندت إلى من الفنيات واالستراتيجيات التي  ةالبرنامج مجموع

 بهدف خفض ضغوط العمل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام هللا والبيرة. 
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 أهداف البرنامج اإلشرافي اإلرشادي:

 ، ما بين أهداف عامة وأهداف فرعية كاآلتي:البرنامج اإلشرافي اإلرشاديتنوعت أهداف 

 الهدف العام للبرنامجأوال: 

تربويين في محافظة رام هللا والبيرة باستخدام البرنامج اإلشرافي خفض ضغوط العمل لدى المرشدين ال

 .اإلرشادي اإلرشادي المستند إلى النموذج المعرفي السلوكي في اإلشراف

 األهداف الفرعية للبرنامج ثانيُا: 

 فيما يلي:اإلشرافي اإلرشادي تتمثل األهداف الفرعية للبرنامج 

 يمه على جميع مديريات التربية والتعليم.جل تعمأإرشادي من  بناء نموذج إشرافي -1

 العمل على زيادة معرفة المرشد التربوي بأدوار المشرف اإلرشادي. -2

، والبيرة العمل على خفض ضغوط العمل التي تواجه المرشدين التربويين في محافظة رام هللا  -3

 في المديرية المذكورة.  كوادر مشرفي اإلرشادوذلك بسبب نقص 

على  ينعكس بمام الدعم والتشجيع للمرشد التربوي المتواجد في المدرسة، العمل على تقدي  -4

 عمله داخل المدرسة وتحقيق الصحة النفسية للطلبة.

في مواجهة  منفسهأعلى  عتمادم من االالالزمة لتمكينه اإلشرافيةمهارات الب المشاركينتزويد  -5

 ضغوط العمل.

 .تمكين المشاركين من تبادل خبرات بعضهم البعض -6

 المعرفة عن نموذج النظرية المعرفية السلوكية في اإلشراف.  المشاركين إكساب -7

 .واآلليات الالزمة لمواجهتهاتزويد المرشدين التربويين بالمعرفة والمهارة حول ضغوط العمل  -8
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بشكل رئيس على  تنفيذهيستند البرنامج المنوي : الفنيات واألساليب المستخدمة لتنفيذ البرنامج

كسر  ،: تعارفاآلتيةعلى الفنيات واألساليب ركز ليب النظرية المعرفية السلوكية، حيث فنيات وأسا

 ،إعادة البناء المعرفي، مراقبة الذات، مفهوم الضغوط المهنية والعوامل المؤثرة فيها ،جليد، بناء الثقة

 التدريب، إشراف الصديق أو الزميل، النمذجة، التحكم وضبط الذات، مهارة حل المشكالت

 .الجلسة الختامية، التحصين ضد الضغوط، استخدام التسجيالت الصوتية والمرئية، التوكيدي

 .وفيما يلي توضيح للفنيات واألساليب المستخدمة 

تتضمن فنية  إذأحد الفنيات المهمة في اإلرشاد المعرفي السلوكي فنية مراقبة الذات، : مراقبة الذات

وتوثيقها في دفتر مالحظات أو مفكرة  خاصة بالمشاركالانات معلومات والبيالمراقبة الذات تسجيل 

حسب طبيعة التربوي ها المرشد دعداإيقوم ب ،الغرض حققة تأو من خالل نماذج معد   ،خاصة بذلك

والسلوكات غير المرغوب فيها،  ،ن فنية مراقبة الذات تساعد على معرفة العباراتإ المشكلة، إذ

 تعطي انطباعاً و تكرار هذه السلوكات لدى المسترشد،  خفضتعمل على فالمراقبة الذاتية في النهاية 

أو تعديلها إلى  ،األفكار غير المرغوب فيهافي وقف ) ليهإوعن التقدم الذي وصل  ،حول وضعه

 (. 2011)المحارب،  سلوكات مرغوبة(

 تي:من خالل اآلاإلستراتيجية يوجد تفسير لهذه : إعادة البناء المعرفي

العقالني االنفعالي، الذي يرجع فيه شعور  باإلرشادليس إعند اإلستراتيجية س: تسمى هذه ليإأ. ألبرت 

انفعاالت الفرد وقلقه تعود إلى أفكار  الفرد من االضطراب والتوتر إلى أسلوب التفكير واإلدراك، أي أن

ن تمكستراتيجية اإلالعقالنية يحملها في ذاته وال عالقة لها بالمثيرات الخارجية، حيث الهدف من هذه 

غير العقالنية ومواجهته بقوه من قبل المشرف حتى يستبدلها  المرشد التربوي من التغلب على األفكار

 بأفكار عقالنية منطقية. 
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على  نباوم"مك"عند اإلستراتيجية ب. هربرت ميكنيوم: يعتمد أسلوب التعديل السلوكي المعرفي في هذه 

التخيل في العمل على تعديل سلوك  من خاللنه ركز أبين، كما األحاديث الخاصة بالمرشدين المتدر 

 وجاء ذلك بالتوافق مع األساليب السلوكية.  ؛وتفكير المرشد المتدرب

تركز على التحليل المعرفي إذ المعرفي،  باإلرشادعند بيك اإلستراتيجية ج. أرون بيك: تسمى هذه 

ياغتها بالشكل الصحيح كتحليل المثيرات، عادة صإ جل العمل على أألفكار المرشد المتدرب، من 

 (.2005وردود األفعال وأساليب حل المشكالت )الداهري، 

يندرج أسلوب حل المشكالت ضمن إطار معرفي سلوكي يحاول الفرد  :استخدام أسلوب حل المشكالت

ه اليومية من خالله تحديد واكتشاف وابتكار وسائل فاعلة للتعامل مع المشكالت التي يواجهها في حيات

(Cormier and Nurius, 2003.) 

يقوم هذا األسلوب على تدريب المسترشدين على حل المشكالت وذلك من خالل التعرف على      

ومن ثم يتم  ،أو الحلول ،حلول، واختيار واحد من هذه البدائلالالمشكلة، من خالل توفير البدائل أو 

التدريب فقط على المشكلة الحالية وإنما على المشكلة  اختبار كفاءة الحل، وفي هذا األسلوب ال يكون 

 (.   2011المستقبلية )باكير، 

جل أأن يقوم بتدريب المرشدين التربويين على أسلوب حل المشكالت من  على المشرف اإلرشادي   

 هي: ، ن أسلوب حل المشكالت يقوم على عدة خطواتإ استخدامها أثناء العملية اإلرشادية، إذ

 مشرف أن يحس بالمشكلة التي تواجه المرشد المتدرب.على ال •

 جل التعامل معها. أعليه أن يقوم بتحديد طبيعة المشكلة من  •

ال بد من جمع المعلومات وتوظيف الخبرات السابقة الالزمة التي تساعده في حل المشكلة التي  •

 تواجه المرشد المتدرب.
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 . ةالمشكلة، مع ضرورة وجود خطط بديلبحل على المشرف اإلرشادي القيام بعمل خطة لمساعدته  •

 ، والعمل على القيام باإلجراءات التنفيذية للخطة.وضعتمناقشة بنود الخطة التي  •

 (.1998ليها )العارضة، إالعمل على تقييم النتائج التي تم التوصل  •

لوكي، إذ يعد أسلوب الضبط الذاتي من الفنيات الخاصة بالنموذج المعرفي الس: التحكم وضبط الذات

نه أسلوب أف الضبط الذاتي على يعر  و يقوم المشرف بتدريب المرشد التربوي المتدرب على تجربتها، 

معرفي يقوم الفرد من خالله بالتحكم بسلوكاته وأفعاله وانفعاالته عن طريق المراقبة الذاتية والتقييم 

األسلوب من  اجاء هذو مختلفة"، الذاتي والتعزيز الذاتي، ومن ثم توظيف هذا األسلوب في المواقف ال

تغيير في سلوكه وأفكاره عن طريق إجراء تعديالت في العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في الجل أ

 (. 2016تغيير إلى األفضل )بومجان، الؤدي زيادة الدافعية لديه في توفي النهاية  ،هذا السلوك

في اإلشراف اإلرشادي، وهي بالعادة توظف لمساعدة الطرق الفعالة  إحدىتعد فنية النمذجة : النمذجة

جل الحصول على استجابات مرغوبة، أو تهدف إلى استبعاد المخاوف من خالل أالمرشد المتدرب من 

 ،ن النمذجة تكون من خالل مشاهدة نموذج واقعي، وقد تكون مكتوبةإ خر، إذآالنظر إلى سلوك فرد 

بتخيل لسلوك األشخاص  إذ يقوم المشارك ،ب الدور، أو من خالل لعتسجيالت مرئية أو تكون 

السلوك غير  :النمذجة من الطرق الفعالة في كثير من المشكالت واالضطرابات، مثل وتعد   .خريناآل

جل إكسابهم بعض المهارات االجتماعية أالسوي، القلق والتوتر، مشكالت النطق عند األطفال من 

(Parrott, 1997). 
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يعد إشراف الصديق أو الزميل على أنه واحد من أهم األمور التي تقوم : الزميلإشراف الصديق أو 

ن المرشدين من خاللهم يقومون بتقديم بيئة مطمئنة إ بمساعدة المشرف أثناء العملية اإلشرافية، إذ

حد القضايا التي تواجهه، وكونهم مرشدين ولديهم نفس وداعمة للمرشد الذي يبحث عن إشراف أل

ن زمالئه في ألمخاوف التي تواجههم تجاه المسترشدين، وحتى يشعر المرشد المتدرب بالشعور با

الدعم التكنيك يقوم المرشدين الزمالء بتقديم  انه من خالل هذأالمهنة عندهم نفس االهتمامات، كما 

ميل أو الز  ،، وتبادل الخبرات، ولكي يقوم المشرف الصديقوالتغذية الراجعة، النفسي للمرشد المتدرب

كمل وجه في تقديم المساعدة لزمالئه عليه أن يتلقى تدريب مناسب من المشرف أبتقديم الدور على 

 ،نها تشير إلى أن دور المشرف الصديقإف ،في هذا المجال أجريتاإلرشادي، وحسب الدراسات التي 

ود توجهات من أهمها: وج ،أو غير فاعل إلى عدة متغيرات ،ن يكون فاعلأأو الزميل يتحدد دوره ب

التدريب الذي تعرض له  كما انلدى المشرف الصديق بتقديم المساعدة لزمالئه المرشدين المتدربين، 

المشرف الصديق يحدد فاعلية الدور الذي يقوم به تقديم المساعدة لزمالئه المرشدين، ويجب أن يكون 

عدة لزمالئهم المرشدين جل تقديم المساأهناك إشراف ومتابعة بشكل مستمر للمشرفين الزمالء من 

 (.Follette & Callaghan, 1995المتدربين في الميدان )

هو تشجيع المرشد المتدرب التدريب اإلستراتيجية إن الهدف من هذه : استراتيجية التدريب التوكيدي

مهارة تشجيعه على التعبير عما يدور في نفسه و مهارة بناء الصداقة،  :مثل ،على المهارات االجتماعية

من مشاعر وأحاسيس، حيث تعد هذه المهارات االجتماعية مهمة للوصول إلى التكيف النفسي 

عند بعض المرشدين المتدربين تؤدي إلى مشكالت اإلستراتيجية واالجتماعي، كما أن نقص مثل هذه 

 بأوقات فراغهم بما هو مناس ئعدم ملفمثل: خرين في العمل والبيت والمدرسة، شخصية مع اآل

 (.2010عرضه لالستغالل من أطراف مختلفة )أبو زعيزع،  يجعلهم
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تطبيق هذه الفنية من خالل  ق من خالل استخدام التسجيالت الصوتية والمرئية:القلةبكم تحةلفنية ا

وإبداء المالحظات  ،ت المفترضةاالنننلحبعض اى نننعلتحتوي ي نلتطة الفيديو ارنشأ ننمعرض العديد 

لية نننلتساائل نننساستخدام وى نننعل زنننكيرلتاع نننم، نابقينننلسشدين المتدربين ارملأداء اة نننمناقشعليها، و

المرشد لتي يحملها الالعقالنية ر اانألفكا نية مرلسخاجل أ نمت لنكاح وارلمت اتيجياارستواستخدام إ

 (.Asheim, 2012المشارك في البرنامج )

في النظرية المعرفية  المهمةق يعد التحصين ضد الضغوط من الطر  :التحصين ضد الضغوط

عملية التحصين البيولوجي ضد األمراض بالسلوكية، ويتم تشبيه التدريب التحصيني ضد الضغوط 

"أن الضغوط تحدث عندما يدرك الفرد وجود تفاوت بين  االعامة، يستند هذا التدريب على فكرة مفاده

وتعمل هذه الطريقة على تزويد الفرد  ،متطلبات الموقف وبين ما لديه من مصادر شخصية واجتماعية

يه، وعل .ت التي يستطيع من خاللها مواجهة المواقف الضاغطة في البيئة"رابالمعلومات واكتساب المها

للتعامل مع مواقف مثيرة لضغوط  ن التحصين ضد الضغوط هو أسلوب يهيئ للمسترشد فرصاً إف

التدريب  اقوى من السابق، ويرتكز هذأافع مثير بتطوير قدرة تحمله لد ويقوم المشارك ،متوسطة نسبياً 

 ،مكان التأثير على قدراتنا االحتمالية للتعامل مع الضغط من خالل تعديل السلوكنه باإلأعلى 

أن تعديل السلوك معرفيًا يتم عن  "مكنباوم"والعبارات الذاتية في المواقف الضاغطة، ويرى  ،والمعتقدات

مات الذاتية التي تركز على تعليم المسترشدين كيفية التخطيط والتفكير والتعلي ،طريق تقديم المعلومات

ن التخلص من الضغوط يكون أقبل االستجابة، ومساعدتهم على استخدام الحوار الداخلي اإليجابي، و 

ليه إحاديث ذاتية إيجابية، وهذه ما يهدف أحاديث الذاتية السلبية واستبدالها باأل من مقرونًا بالتخلص

 (.   2006الذاتية اإليجابية )حسين،  األحاديثعلى  ن ضد الضغوط مع تركيز المشاركالتحصي
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 اإلرشادي جلسات البرنامج اإلشرافي

 الجلسة األولى

 دقيقة  (90) مدة الجلسة:                             .)تمهيد وتعارف وبناء ثقة( عنوان الجلسة:

 ين أنفسهم وبين المشاركين والمرشد.التعارف بين المشارك الهدف العام للجلسة:

 األهداف الخاصة:

 وبين المشاركين والباحث. ،إتاحة المجال للتعارف بين المشاركين أنفسهم ▪

 .أهداف البرنامجبتعريف المشاركين  ▪

وتعزيز التوقعات اإليجابية للبرنامج اإلشرافي  ،مناقشة توقعات المشاركين من البرنامج ▪

 اإلرشادي.

وقوانين تحكم سلوك المشاركين في أثناء تطبيق البرنامج اإلشرافي  ،صياغة تعليمات ▪

 اإلرشادي.

 مفهوم اإلشراف باإلرشاد وأهدافه.بتعريف المشاركين  ▪

 العمل على تقسيم األهداف إلى إجراءات عملية لتطبيق البرنامج:  إجراءات الجلسة:

 قسم األهداف إلى إجراءات كما يلي:ت

 دقيقة( 15وبين المشاركين والباحث ) ،شاركين أنفسهمالتعارف بين الم-( 1إجراء )

ويشكرهم على قبولهم المشاركة في البرنامج، ثم يقوم الباحث بالتعريف  بالمشاركين، :يرحب الباحث

بنفسه وطبيعة عمله، ثم يوضح أهمية معرفة المشاركين بأسماء بعضهم البعض، ويتم ذلك عن طريق 

حد أعن طريق كرة من الصوف: نمرر الكرة بشكل عشوائي على  استخدام لعبة شبكة التعارف، وذلك

سمه ومكان سكنه؟ وهل يوجد قصة معينة اف كل مشارك على ن يعر  أونطلب من خاللها  المشاركين،

مشارك للسبب التسمية؟ ولو كان بإمكانه اختيار اسم آخر ماذا كان سيكون ولماذا؟ ومن ثم نرمي الكرة 
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ن شبكة تعارف من ونكو  المشاركين، ويتكرر األمر حتى يسأل جميع آخر، ونطلب منه التعريف، 

خيوط الصوف. والهدف من الفعالية كسر الحواجز وتخفيف الرهبة من اللقاء األول، والتفاعل بين 

 مع بعضهم البعض. المشاركينوالتعرف بشكل أكبر إلى أسماء  المشاركين،

 يقة(دق 15التعريف بالبرنامج وأهدافه: ) -( 2إجراء )

( دقيقة، وأن كل جلسة 90( جلسة إرشادية مدة كل جلسة )12إن البرنامج يتكون من ) :باحثيقول ال

تتضمن مجموعة من األهداف، واألنشطة، والواجبات البيتية، ثم يشير إلى أن البرنامج اإلشرافي 

دين مهارات يهدف إلى إكساب المرشاإلرشادي المستند إلى النموذج المعرفي السلوكي في اإلشراف 

معرفية( كذلك مساعدتهم على تجنب ممارسة السلوكات غير المناسبة في ، إرشادية مناسبة )سلوكية

والتخفيف من ضغوط العمل  ،مساعدتهم للتعبير عن أنفسهم إلى كما يهدف ،مجال العمل اإلرشادي

 وعلى التفكير بطريقة واقعية. ،لديهم

برنامج اإلشرافي اإلرشادي، حيث يبين للمشاركين أن ما يقال أهمية السرية التامة في ال :يوضح الباحث

داخل جلسات البرنامج اإلرشادي هي أشياء متعلقة بالمشاركين، وقد تكون خاصة وقد تكون متعلقة 

ببعض الحاالت التي تواجه المرشدين أثناء العمل اإلرشادي والتي من الممكن أن تناقش خالل 

لسرية هو أمر ضروري لنجاح سير الجلسات اإلرشادية، كما يؤكد الباحث ن االلتزام باإالبرنامج، لذلك 

على ضرورة التعاون، وتوفير بيئة وأجواء تساعد المشاركين في التعبير عن االنفعاالت والمشاعر 

وما يواجهون من صعوبات  تسبب لهم الضغط أثناء ممارستهم لعملهم اإلرشادي،  ،اإليجابية والسلبية

 .أقصى استفادة من البرنامج اإلرشادي تحقيق اركين علىمما يساعد المش
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 دقيقة( 15البرنامج وتعزيز التوقعات اإليجابية ) من التعرف إلى توقعات المشاركين -( 3إجراء )

توقعات المشاركين من البرنامج، إذ يقسم المشاركين في البرنامج إلى ثالث  :يناقش الباحث     

رقة وتكتب عليها توقعاتها من البرنامج، ثم تعرض أمام المشاركين، مجموعات، وتأخذ كل مجموعة و 

 حيث يعزز المرشد التوقعات اإليجابية.

مكان وموعد اللقاءات القادمة، ويؤكد على أهمية المواظبة في حضور جلسات  :يناقش الباحث     

تصلة مع بعضها البرنامج، حيث يوضح أن جلسات البرنامج اإلشرافي اإلرشادي عبارة عن سلسلة م

، إضافة إلى البعض، وأن أي انقطاع عن أي جلسة سوف يؤدي إلى التشويش على سير المجموعة

 . هبعض المهارات التي يتعلمها المشاركون في أثناء غياب خسارة بذلك المتغيب

 15صياغة تعليمات وقوانين تحكم سلوك المشاركين أثناء البرنامج اإلشرافي اإلرشادي ) -( 4إجراء )

 دقيقة(

لتجنب حدوث  ؛يذكر المرشد أن أي عمل جماعي ال بد أن تحكمه معايير وشروط وقوانين     

م المرشد ن، حيث يقس  و من وضع قوانين يلتزم بها المشاركصراعات ومشكالت، ومن هنا ال بد 

كتب ويطلب منهم وضع قوانين تحكم سير المجموعة، وبعد االنتهاء ت ،المشاركين إلى ثالث مجموعات

قوانين كل مجموعة وتناقش على أن يتم االتفاق على مجموعة قوانين موحدة من قبل المشاركين تكتب 

 .على ورقة كبيرة، وتعلق أمام المشاركين في كل جلسة

 دقيقة( 20تعريف المشاركين إلى مفهوم اإلشراف باإلرشاد وأهدافه ) -( 5إجراء )

بأنه عبارة عن عالقة تفاعلية تتم بين المشرف  د؛ مبيناً يوضح الباحث مفهوم اإلشراف في اإلرشا     

ونموهم  شاركينوالتي تهدف إلى رفع مستوى مهارات الم ،والمرشد أو مشرف ومجموعة من المرشدين

 المهني، كما توفر تلك العالقة الدعم والتشجيع، والتحدي، والتدريب، والتغذية الراجعة للمرشدين.
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والمهنية )تطوير  ،هداف وغايات اإلشراف المتمثلة في التنمية الشخصيةينتقل الباحث لتوضيح أ      

 وصقل المهارات ثم التدريب والتوجيه. ،وتحسين ،ومساعدة المرشدين على اكتساب ،الهوية المهنية(

فيقول بأن تطبيق هذه األهداف والغايات لإلشراف في اإلرشاد يؤدي في النهاية  ،يلخص الباحث     

 ي التخفيف من ضغوط العمل لديه.الوبالت ،ل المرشد ومؤسستهإلى تنظيم عم

المشاركين عن ضغوط العمل التي يعانون منها ثم يطلب من أحد المشاركين  الباحثيسأل      

بأننا سنقوم سويًا في التدرب على التعامل مع هذه  باحثبتسجليها على اللوح القالب، ثم يعلن ال

 الضغوط في الجلسات القادمة.

 دقائق( 10تقديم الواجب البيتي )إنهاء الجلسة و  –( 6راء )إج

بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة بما في ذلك أهداف الجلسة، ويؤكد أننا في  :يقوم الباحث     

التعرف إلى هذا من أجل  مفهوم الضغوط المهنية والعوامل المؤثرة فيهاالجلسة القادمة سوف نتناول 

، كما يؤكد الباحث للمشاركين أهمية تخفيف الضغوطها المرشد التربوي، بهدف التي يعمل معالمفهوم و 

أشياء أتمنى أن تتحسن أو تتغير في نهاية  الواجب البيتي وضرورة إنجازه، ويطلب من المشاركين

 .البرنامج

، أقالم فلوماستر ملونة، A4: جهاز البتوب، جهاز عرض، لوح قالب، أوراقاستخدمتاألدوات التي 
 مقوى، شريط الصق. ورق 

 .والتفسير، واجب بيتي ،الحوار والمناقشة، التلخيص الفنيات المستخدمة:
............................................................................................... 
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 الجلسة الثانية

 (90): مدة الجلسة                  مفهوم الضغوط المهنية والعوامل المؤثرة فيها  :عنوان الجلسة

 دقيقة

لتربويين والعوامل افحص المشاعر والتعرف إلى مفهوم ضغوط العمل لدى المرشدين  :الهدف العام

 المؤثرة فيها.

 األهداف الخاصة: 

 Powerوردود الفعل نحوها. )شرائح  ،توضيح مفهوم ضغوط العمل وآثارها السلبية على المشاركين ▪

Point) 

 .لعمل وعالقتها بالصحة النفسيةضغوط ا ▪

تعريف المشاركين والنقاش معهنم عنن المثينرات التني تنؤدي إلنى حندوث ضنغوط العمنل عنند المرشند  ▪

 التربوي.

 .واألشخاص الذين يتسببون بحدوث ضغوط العمل لدى المشاركين ،واألحداث ،تحديد األماكن ▪

 الجلسة:  إجراءات

 دقيقة( 10)                                       قمناقشة الواجب البيتي الساب –( 1إجراء )

 بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة السابقة بما في ذلك أهداف الجلسة، ثم :يقوم الباحث     

األشياء  تجميع)أشياء أتمنى أن تتحسن أو تتغير في نهاية البرنامج(، و ناقشة الواجب السابق وهو م

جل فحص مدى تحقيقها في أمن  ؛أو تتغير في نهاية البرنامج ،نأن تتحس ون التي يتمنى المشارك

 اإلرشادي.  خر جلسة من جلسات البرنامج اإلشرافيآ
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 دقيقة( 40)                                تبصير المشاركين بمفهوم ضغوط العمل - (2إجراء )

بية والتغيننننرات السننننيكولوجية عننننن أعننننراض ضننننغوط العمننننل وآثارهننننا السننننل ينننناً واف اً يقنننندم الباحننننث شننننرح     

وسننائل العننرض واإليضنناح مننن لننذلك يسننتخدم و  ،والجسننمية التنني تحنندث لنننا عننند تعرضنننا لهننذه الضننغوط

 (.Power Point)وبرنامج ،(LCD Projectorجهاز العرض خالل 

العمنل التني يتعرضنون لهنا وردود أفعنالهم  يحاور الباحث المشناركين حنول مواقنف ضنغوط -( 3إجراء )

 دقيقة( 20) ها.تجاه

بسؤال المشاركين ما هي القضايا التي تسبب ضغط عمل لكنم فني العمنل اإلرشنادي؟  يقوم الباحث     

، ويقوم بإجراء نقاش حول القضنايا التني قالبثم بعد ذلك يقوم الباحث بتجميع  هذه اإلجابات على لوح 

هم تجاه القضنايا التني تسنبب ضنغط سجلت من قبل المشاركين، ثم ينتقل الباحث إلى مناقشة ردود أفعال

 عمل لهم.

األعضاء فيمنا عنرض علنى مندار الجلسنة منع اإلشنادة باألفكنار واألسناليب السنوية  مناقشة   - (4إجراء )

 دقيقة( 30)                                                    .وتعزيزها عن طريق الثناء والمدح

د مننن ر األفكنناِر التنني ع،رضننت، وهننل اسننتفاوحِصنن ،خننالل  الجلسننةِ يقننوم الباحننث بتلخننيص  لمننا دار      

األفكاِر التي طرحت في التقليل منن الضنغوط التني يتعنرض  لهنا المشناركون أثنناء العمنل، ثنم ينتقنل إلنى 

مناقشنة األسناليب واألفكنار التني اتبعنت منن أجنل تخفيننِف ضنغوِط العمنل، ثنم يقنوم الباحنث بتعزينز لهننذه 

 التي استخدمت عن طريق المدح والثناء. واألساليب ،األفكار
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ويتضننننمن: أن يح ضننننر المشننننارك خمسننننة مواقننننف  ،إعطنننناء الواجننننب المنزلننننيإنهنننناء الجلسننننة و ( 5إجننننراء )

                       وأن يصننف كيننف اسننتجاب لهننذه الضننغوط. ،عمننلأو أحننداث يسننببون لننه ضننغط  ،أو أمنناكن ،ألشننخاص

 دقيقة( 10)

، أقالم فلوماستر ملونة، A4از البتوب، جهاز عرض، لوح قالب، أوراق : جهاستخدمتاألدوات التي 

 ورق مقوى، شريط الصق.

 واجب بيتي.و الحوار والمناقشة، التلخيص والتفسير،  الفنيات المستخدمة:

............................................................................................... 

 ثالثةالجلسة ال

 دقيقة (90)مدة الجلسة: : مراقبة الذات                                       عنوان الجلسة

 تحسين من قدرة المشاركين على امتالك مهارة مراقبة الذات. ال الهدف العام:

 األهداف الخاصة: 

 توضيح مفهوم مراقبة الذات للمشاركين.  ▪

 مهارة مراقبة الذات. ليات حول امتالكهم لآتزويد المشاركين ب ▪

 نموذج مراقبة الذات. إلىمساعدة المشاركين في التعرف  ▪

 ليس لتحديد األفكار الالعقالنية.إلبرت أتدريب المشاركين على نموذج  ▪

 إجراءات الجلسة: 

 (دقائق 10)                                        .مناقشة الواجب البيتي السابق -( 1إجراء )

بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة السابقة بما في ذلك أهداف الجلسة، ثم  :م الباحثيقو         

أو أحداث  ،أو أماكن ،أن يح ضر المشارك خمسة مواقف ألشخاص)يتم مناقشة الواجب السابق وهو 

بتسجيل المواقف ، ثم يقوم الباحث وأن يصف كيف استجاب لهذه الضغوط( عمليسببون له ضغط 
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األحداث التي تسبب له ضغط عمل، ثم مناقشتها مع تحديد كيفية االستجابة لهذه  أو ،واألماكن

 لية التصدي لها في مراحل أخرى. آو  ،، ثم العمل قدر اإلمكان على التخفيف منهاالضغوط

 (دقائق 10)                           توضيح مفهوم مراقبة الذات للمشاركين. -( 2إجراء )

ثم يقوم بإجراء عصف ذهني إعطاء فكرة مبسطة عن موضوع مراقبة الذات، يقوم الباحث ب     

 للمشاركين حول امتالكهم لمفهوم مراقبة الذات.

ويسجل  ،تنبيه الفرد لسلوكه ويالحظه بشكل دقيق على أنها راقبة الذاتويوضح الباحث مفهوم م

لوك الذي يرغب بتغييره وتقود تصرفه بطريقة ما )مالحظة الس ،العوامل والمواقف التي تواجهه

 .وتعديله(

وتتضمن مراقبة ثم يقوم الباحث بتوجيه أسئلة للمشاركين حول مدى معرفتهم بفنية مراقبة الذات، 

قة الأو مالحظة الذات، وتسجيل بيانات تتعلق بالمشاعر واألفكار والتصرفات ذات الع ،الذات

الشخص بسجل لألحداث على شكل مذكرة. وتعتبر وسيلة تقييمية خارج الجلسة حيث يحتفظ  ،بالسلوك

وتساعد مراقبة الذات الفرد في معرفة العبارات السلبية التي يستخدمها واألفكار السلبية الناتجة عنها؛ 

وبالتالي يمكن للفرد أن يحدد المشاعر السلبية التي يعاني منها والتي تدفعه للقيام بالسلوكات السلبية، 

وتعديل هذه  ،دقة عن وضعه، وعن التقدم الذي يحرزه في مجال وقفكما أنها تعطي الفرد فكرة صا

 األفكار السلبية بأخرى إيجابية، ذلك ألن المراقبة الذاتية تساعد الفرد على ضبط ذاته.

 (دقائق 20)            .ليات حول امتالكهم لمهارة مراقبة الذاتآتزويد المشاركين ب -( 3إجراء )

بمالحظة السلوك  ن يقوم المشاركون أمع ضرورة مهارة بشكل مفصل، الباحث هذه البعد أن وضح 

وبعد ذلك على المشاركين تسجيل المالحظات على سلوكهم به بدقة وتحديده ووصفه،  يمارسونهالذي 

 : اآلتيةعلى أن يشمل مالحظة السلوك األمور بشكل فردي، 

 تحديد المثيرات للسلوك التي تحدث قبل قيامنا بسلوك معين. -1
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خر عدد المرات التي يحدث بها هذه السلوك في وحدة زمنية آبمعنى  :السلوك اتكرار لهذال -2

 معينه ومدة استمراره.

وهل  ،خرينفعل اآل وردة ،ينتج بعد قيامنا بالسلوك من مشاعر فيماتتمثل  :نتائج السلوك -3

 ؟كانت النتائج إيجابية أم سلبية

 دقيقة( 20)              .موذج مراقبة الذاتن إلىمساعدة المشاركين في التعرف  -( 4إجراء )

أشخاص ثم توزع  (5)مجموعات بحيث كل مجموعة تتكون من  إلىتقسيم المشاركين بيقوم الباحث 

 اجل زيادة معرفتهم حول هذأوعلى المشاركين تعبئتها على النموذج المرفق من  ،عليهم مواقف

 ن.و لها المشارك جل الحد من ضغوط العمل التي يتعرضأالنموذج، ومن 

 نموذج المراقبة الذاتية

 الموقف الوقت 

 الضاغط   

العبارات 

المستخدمة 

 قبل الموقف

العبارات 

المستخدمة أثناء 

 الموقف 

العبارات 

المستخدمة بعد 

 الموقف

تصنيف العبارات 

 سلبية أم إيجابية 

 المشاعر المترتبة 

-)متدرجة من صفر

10) 

       

 

 (دقائق 10)ليس لتحديد األفكار الالعقالنية إلبرت أمشاركين على نموذج تدريب ال -( 5إجراء )

ن األفكار الالعقالنية أ( للمشاركين، ثم يقول بABCليس )إلبرت أيقوم الباحث بتوضيح نموذج       

للفرد، والسبب في معظم األعراض المرتبطة  االنفعالية االضطراباتالمسؤولة عن إحداث  نهاأب تعتبر

، ويوضح الباحث إلى ماذا ترمز الحروف ، حيث تسيطر على تفكير الفرد وتوجه سلوكهبالضغوط

(ABC)ليس على حياتهم.إثم العمل على تطبيق نموذج ألبرت  ،. ثم يقسم المشاركين إلى مجموعات 

 

 



132 

 

 (دقائق 10)                      .إنهاء الجلسة وإعطاء واجب بيتي -( 6إجراء )

مراقبة الذات، ويؤكد الباحث أننا مهارة بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة حول يقوم الباحث       

جل تطبيقها مع الحالة التي يعمل معها أفي الجلسة القادمة سوف نتناول فنية إعادة البناء المعرفي من 

بهدف تحديد السلوك الذي يرغب في تغييره لألفضل، كما ويؤكد الباحث أهمية  ؛المرشد التربوي 

واجب البيتي وضرورة إنجازه، ويطلب الباحث من المشاركين وضع جدول لمراقبة األشياء التي تعمل ال

 على زيادة ضغوط العمل لديه. 

، أقالم فلوماستر ملونة، A4: جهاز البتوب، جهاز عرض، لوح قالب، أوراق تاألدوات التي استخدم

 ورق مقوى، شريط الصق.

قشة، مناقشة جماعية، عكس محتوى، تلخيص وتفسير، لعب الدور، : الحوار والمناالفنيات المستخدمة

 واجب بيتي.و مجموعات عمل، فعاليات، 

............................................................................................... 

 الجلسة الرابعة

 دقيقة (90): مدة الجلسة            : إعادة البناء المعرفي                     عنوان الجلسة

 الهدف العام: تحسين قدرة المشاركين على امتالك مهارة البناء المعرفي. 

 األهداف الخاصة: 

 تعريف المشاركين بمفهوم إعادة البناء.  ▪

 على خطوات البناء المعرفي. طالعاال ▪

 تدريب المشاركين بمهارات حول البناء المعرفي. ▪
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 إجراءات الجلسة: 

 (دقائق 10)                 .مناقشة الواجب البيتي السابقتلخيص للجلسة السابقة و  –( 1جراء )إ

بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة السابقة بما في ذلك أهداف الجلسة، ثم  :يقوم الباحث       

مل لديه(، )وضع جدول لمراقبة األشياء التي تعمل على زيادة ضغوط العمناقشة الواجب السابق وهو 

ثم يقوم الباحث بمناقشة المشاركين في األشياء التي تعمل على زيادة الضغوط، ثم العمل قدر اإلمكان 

 لية التصدي لها في مراحل أخرى.آعلى التخفيف منها و 

 دقيقة( 20)                                تعريف المشاركين بمفهوم إعادة البناء. -( 2إجراء )

ه من معلومات ناحث بفحص احتياجات المشاركين حول مهارة البناء المعرفي، وما يمتلكو يقوم الب     

 .حول مهارة البناء المعرفي

كل النماذج العالجية التي  ىإلهو مصطلح لإلشارة  ن فنية البناء المعرفيأثم يوضح الباحث ب     

هذا األسلوب يعامل بوصفه نتاج السلوك غير التكيفي، وفق ي تشمل محاولة تعديل العوامل المعرفية ف

اإلرشاد على أنه عملية تعلم داخلية،  إلىالمنطقي. وبناء على ذلك ينظر  للتفكير غير الوظيفي، وغير

تشمل إعادة تنظيم المجال اإلدراكي، وإعادة تنظيم األفكار، ذات العالقة بالروابط بين األحداث 

تحديد األنماط الخاصة بالتفكير غير  إلرشادية هذه:وتشتمل األساليب اوالمثيرات البيئية المختلفة، 

على تفهم األثر السلبي ألنماط التفكير هذه. كذلك  مساعدة المشارك ثم المنطقي أو غير التكيفي،

وأخيرا تدريب المشاركين على االستعانة بكل  ،استبدال أنماط التفكير غير التكيفية بأنماط تكيفية وفعالة

 اتيجيات الضبط الذاتي.ما من شأنه تطوير استر 
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 دقيقة( 20)                                   .خطوات البناء المعرفي إلىالتعرف  -( 3إجراء )

د المشارك           و  ن بمهارة البناء المعرفي، التي بدورها تعمل على خفض ضغط العمل و بعد أن ز 

 لدى المشاركين، 

مساعدتهم و  اليها،التعرف من أجل مهارة البناء المعرفي بخطوات بتزويد المشاركين يقوم الباحث      

 تي: ياتهم، وتتمثل هذه الخطوات في اآلها في حنفي الحد من الضغوط التي يواجهو 

األفكار السلبية  إلى: التبرير المنطقي لعملية اإلرشاد: توعية المشاركين بأسباب المشكلة، والتعرف أوالً 

 كار اإليجابية البديلة لها.، ومقارنتها مع األفملديه

وأثناء  ،أفكار المشارك قبل إلىتحديد أفكار المشارك المرتبطة بالموقف الضاغط، أي التعرف  :ثانياً 

 وبعد الموقف من خالل المراقبة الذاتية.

التركيز على األفكار اإليجابية، ونمذجة بعض  إلىمن التركيز على األفكار السلبية،  نتقالاال: ثالثاً 

 واقف أمام المشارك.الم

 : تعزيز الذات على التقدم الذي أحرزه.رابعاً 

 المتابعة من خالل السجل اليومي، الذي وضع من أجل التنفيذ والمتابعة.: خامساً 

 دقيقة( 30)           .           تدريب المشاركين بمهارات حول البناء المعرفي -( 4إجراء )

، يقوم الباحث بطلب من المشاركين التطبيق يمهارة البناء المعرفبعد أن تم التعرف إلى خطوات      

  .العملي على مهارة البناء المعرفي

ن خمسة مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة مثالث ثم يقوم الباحث بتقسيم المشاركين إلى     

رة مع ضرورة تطبيقها على خطوات مها ،حدى القضايا التي حدثت معهمإيتناقشون في  ،مشاركين

 .البناء المعرفي
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جل أمن  ؛أمام المجموعات األخرى  لتمناقشة القضايا التي سجيطلب الباحث من المشاركين ثم     

أو المشكالت التي تزيد  ،تعميم الفائدة، مع توضيح كيفية استغالل مهارة البناء المعرفي في القضايا

 حجم ضغط العمل للمشاركين، وتطبيقها في حياتهم العملية. 

 (دقائق 10)                        .وإعطاء الواجب البيتي ،إنهاء الجلسةو  ،تلخيص –( 5اء )إجر 

يقوم الباحث بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة حول فنية إعادة البناء المعرفي، ويؤكد الباحث     

لتي يعمل معها جل تطبيقها مع الحالة اأمن  حل المشكالتأننا في الجلسة القادمة سوف نتناول فنية 

بهدف تحديد السلوك الذي يرغب في تغييره لألفضل، كما ويؤكد الباحث أهمية الواجب  ؛ن شاركو الم

والتي تحتاج الي إعادة  ،البيتي وضرورة إنجازه، ويطلب الباحث من المشاركين تحديد األفكار المشوهة

 بناء معرفي. 

، أقالم فلوماستر ملونة، A4قالب، أوراق : جهاز البتوب، جهاز عرض، لوح متاألدوات التي استخد

 ورق مقوى، شريط الصق.

الحوار والمناقشة، مناقشة جماعية، عكس محتوى، تلخيص وتفسير، لعب الدور،  الفنيات المستخدمة:

 واجب بيتي.و مجموعات عمل، فعاليات، 

............................................................................................... 

 الجلسة الخامسة

 دقيقة (90) مدة الجلسة:: حل المشكالت                                     عنوان الجلسة

 : امتالك المشاركين مهارة حل المشكالت. الهدف العام

 األهداف الخاصة: 

 تبصير المشاركين على مفهوم حل المشكالت.  ▪

 مهارة حل المشكالت.  ن على خطواتو أن يتعرف المشارك ▪
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 تدريب تطبيقي من قبل المشاركين على امتالك مهارة حل المشكالت.  ▪

 إجراءات الجلسة: 

 (دقائق 10)                                        .مناقشة الواجب البيتي السابق -( 1إجراء )

أهداف الجلسة، ثم مناقشة  يقوم الباحث بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة السابقة بما في ذلك    

ثم يقوم الباحث  ،تحديد األفكار المشوهة والتي تحتاج الي إعادة بناء معرفي وهو ،الواجب السابق

بمناقشة المشاركين في األشياء التي تعمل على زيادة تشوهات األفكار، ثم العمل قدر اإلمكان على 

 لية التصدي لها في مراحل أخرى. آالتخفيف منها و 

 دقيقة( 30)                               .امتالك المشاركين مهارة حل المشكالت -( 2) إجراء

الخاصة  مفاهيممدى معرفتهم بال تحديد ،بتشجيع المشاركين على العصف الذهنييقوم الباحث     

 .لحل المشكالتلمهارة 

قوموا بوضع ما يعرفونه حول ويطلب منهم أن ي ،ثم يقوم الباحث بتقسيم المشاركين إلى مجموعات     

ثم بعد ذلك تقوم كل مجموعة  (,Flip Chartفليب شارت )هذه المهارة، وتأخذ كل مجموعة أوراق 

 . أمام الجميع كتببعرض ما 

ويعرفها على أنها عملية معرفية  ،حل المشكالتمفهوم مهارة بعد ذلك يقوم الباحث بتوضيح      

وابتكار وسائل فاعلة للتعامل مع المشكالت التي  ،واكتشاف ،يدسلوكية يحاول الفرد من خاللها تحد

جهها في حياته اليومية، وهي مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدمًا المعلومات التي سبق ايو 

له تعل مها، والمهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف بشكل جديد، وغير مألوف له في السيطرة 

 لى حل له.عليه والوصول إ
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 دقيقة( 20)                 .خطوات مهارة حل المشكالت إلىن كو ن يتعرف المشار أ -( 3إجراء )

بعد أن وضحت مهارة حل المشكالت للمشاركين، يقوم الباحث بتوجيه أسئلة من أجل معرفة مدى      

      امتالك المشاركين لخطوات حل المشكالت.

مهارة حل المشكالت تمر بمجموعة من الخطوات على توضيح بأن بعد ذلك يقوم الباحث بال    

 .ها في حياتهمنمن الضغوط التي يواجهو  والحد   ،جل تنظيمهاأالمشاركين اتباعها في حياتهم من 

يمكن أن يقوم المشرف المعرفي السلوكي بتدريب المرشدين على أساليب ثم يوضح الباحث بأنه      

الخطوات  إلىاء ممارساتهم اإلرشادية، وأسلوب حل المشكالت يستند حل المشكالت واستخدامها أثن

 األتية:

تحديد المشكلة: ويتمثل تحديد المشكلة إلى تعريف المشكلة وتحديدها بلغة إجرائية واضحة بحيث  -أوالً 

 جل التعامل معها.أتكون قابلة للقياس من 

نية من مهارة حل المشكالت في محاولة جمع المعلومات حول المشكلة: وتتمثل المرحلة الثا -ثانياً 

ن أاإللمام بجميع أطراف المشكلة وجمع المعلومات الالزمة عن المشكلة مع تعدد المصادر، على 

 يستخدم مجموعة من الوسائل واألدوات. 

وضع البدائل حول المشكلة: وتتمثل هذه المرحلة في قيام الشخص بوضع بدائل مقترحة  -ثالثاً 

 المساعدة في حل المشكلة.جل أومناسبة من 

في المرحلة  جمعتاختيار البديل األفضل: وتتمثل هذه المرحلة في محاولة دراسة البدائل التي  -رابعاً 

 السابقة واختيار البديل األفضل والمناسب لحل المشكلة.

وضع و خامسا: وضع خطة عمل مناسبة لحل المشكلة: في هذه المرحلة من مراحل حل المشكلة، 

 جل حل المشكلة بحيث تتالءم مع إمكانيات وطبيعة المشكلة.أل إجرائية مناسبة من خطة عم

 



138 

 

 دقيقة( 20)                    .تدريب المشاركين على امتالك مهارة حل المشكالت -( 4إجراء )

حدى المشكالت التي حدثت معهم، مع تحديد المشكلة، إالباحث من المشاركين التفكير في  طلبي     

ن يتم مناقشة أسلوب حل المشكالت أاولة تطبيق مراحل حل المشكلة التي تم طرحها سابقا، على ومح

لية الحد من الضغوط التي يتعرض لها المشاركين، آجل فهم أسلوب حل المشكلة و أبشكل جماعي من 

 وتطبيقها في حياتهم العملية. 

 (دقائق 10)                                  .إنهاء الجلسة وإعطاء الواجب البيتي -( 5إجراء )

، ويؤكد الباحث أننا حل المشكالتيقوم الباحث بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة حول فنية     

جل تطبيقها مع الحالة التي يعمل أمراقبة الذات من التحكم و في الجلسة القادمة سوف نتناول فنية 

يرغب في تغييره لألفضل، كما ويؤكد الباحث أهمية  معها المرشد التربوي، بهدف تحديد السلوك الذي

وكيفية  ا،الواجب البيتي وضرورة إنجازه، ويطلب الباحث من المشاركين تحديد مواقف تم التعرض له

 استخدام أسلوب حل المشكالت. 

 نموذج حل المشكالت

جمع المعلومات حول  تحديد المشكلة

 المشكلة

وضع البدائل حول 

 المشكلة

وضع خطة عمل مناسبة لحل  ديل األفضلاختيار الب

 المشكلة

     

 

، أقالم فلوماستر ملونة، A4جهاز البتوب، جهاز عرض، لوح قالب، أوراق  :تاألدوات التي استخدم

 ورق مقوى، شريط الصق.

الحوار والمناقشة، مناقشة جماعية، عكس محتوى، تلخيص وتفسير، لعب الدور،  الفنيات المستخدمة:

 واجب بيتي.جموعات عمل، مفعاليات، 

............................................................................................... 
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 الجلسة السادسة

 دقيقة (90) مدة الجلسة:                              .التحكم وضبط الذات عنوان الجلسة:

 التحكم والضبط الذات في أدائهم اإلرشادي. أن يكتسب المشاركون طريقة الهدف العام:

 األهداف الخاصة: 

 تزويد المشاركين حول تعريفات مهارة الضبط الذاتي. ▪

 تغيير األفكار والمعتقدات الالعقالنية إلى أفكار ومعتقدات عقالنية. ▪

ممارسة المشاركين ألسلوب الضبط الذاتي ومهمة التقويم الذاتي والذي يترتب عليه مراقبة  ▪

 . كه من أجل خفض ضغوط العملسلو 

 إجراءات الجلسة: 

 (دقائق 10)                                         .مناقشة الواجب البيتي السابق -( 1إجراء )

بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة السابقة بما في ذلك أهداف الجلسة، ثم  :يقوم الباحث     

ضايا التي تحتاج إلى حل المشكالت، ثم يقوم الباحث بمناقشة تحديد الق مناقشة الواجب السابق وهو

 التي تواجه المشاركين وتعمل على زيادة ضغط العمل. لقضايا ابالمشاركين 

 دقيقة( 20)            .الضبط الذاتيالتحكم و تزويد المشاركين حول تعريفات مهارة  –( 2إجراء )

وما حجم ى امتالك المشاركين لمهارة الضبط الذاتي، يقوم الباحث بإجراء فحص أولى لمعرفة مد     

 المعلومات التي يمتلكها المشاركون بمفهوم الضبط الذاتي. 

يعمل الباحث على تقسيم المشاركين إلى ثالث مجموعات، وذلك بهدف تحديد مفهوم التحكم     

ا خرجت به أمام وضبط الذات، من أجل الخروج بنتائج لهذه المهارة، على أن تطرح كل مجموعة م

 جميع المشاركين.
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تلك العملية الشخصية  على أنها التحكم والضبط الذاتي لمهارةمفصل ثم يقوم الباحث بتوضيح      

جل االمتناع عن أمن  ،لتحكم بانفعاالته واختالجاته وكالمه وضبط شعورهلنسان التي يقوم بها اإل

نتيجة لعدم ضبط  ،وقف غير مقبول من محيطةأو م ،الدخول بردة فعل غير مرغوبة من قبل األخرين

 نفعال.أو اإل ،النفس

 دقيقة( 30)     .تغيير األفكار والمعتقدات الالعقالنية إلى أفكار ومعتقدات عقالنية -( 3إجراء )

وتحديد األفكار الالعقالنية وضحدها، ويقول الباحث بأن  ،يوضح الباحث الهدف من الجلسة     

رن بالمقولة الشهيرة )حياتك من صنع أفكارك(، ويطلب من المشاركين التفكير نظام تفكيرنا هو مقت

 بالمقولة السابقة ونقاشها. 

ثم يوضح بأن األفكار الالعقالنية تؤدي إلى ضغط العمل حيث ينبثق عنه القلق والتوتر      

 والغضب، والهدف األساسي الذي نسعى إليه هو التخلص من هذه األفكار. 

ألفكار العقالنية التي يتمثل دورها بإبعادنا عن ضغط العمل المسبب إلى القلق والتوتر أما ا     

 من الشقاء. بدالً  دوره يغير مجرى حياتنا إلى سعادةوالغضب، والذي ب

تية بأن الفكرة التي تستولي على تفكيرنا تولد ث من المشاركين تفسير العبارة اآلثم يطلب الباح     

انفعال   ----فكرة فعنا إلى السلوك الذي يتناسب مع هذه الفكرة، وهذه المشاعر )انفعاال ومشاعر تد

 سلوك(، ثم يقوم الباحث بتسجيل مخرجات النقاش على )لوح قالب فليب شارت(.   -----

وبعد ذلك يقوم الباحث بتقسيم المشاركين إلى مجموعات، ثم يطلب من كل مجموعة أن تقوم      

ن تختار ممثل عنها من تسبب ضغط العمل لدى أفرادها، وعلى كل مجموعة أ بتسجيل األفكار التي

 إلى جميع المشاركين. أجل عرضها
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ممارسة المشاركين ألسلوب الضبط الذاتي الذي يترتب عليه مراقبة سلوكه من أجل  –( 4إجراء )

 دقيقة( 20)                                                           . خفض ضغوط العمل

يقوم الباحث بتوضيح لمهارة التحكم وضبط النفس للتخلص من سلوكات غير مرغوب بها      

وطريقة إجرائية يقوم الفرد من خاللها بتعديل سلوكه بنفسه عن طريق إحداث  ،أسلوب باالعتماد على

 ة خارجية. يأو بيئ ،رات داخلية ذاتيةيتغي

 بط الذات: الطرق التي يمكن للفرد استخدامها لض

 ن يمنع الفرد السلوك غير المرغوب فيه.أ -1

 التحكم في المثيرات البيئية التي تهيئ الفرصة لحدوث السلوك غير المرغوب فيه.  -2

 تغيير مستوى الدافعية المرتبطة بالحرمان واإلشباع. -3

 .للفردنفعالية اال تغيير الظروف -4

من واجبه نتهاء حين االل لديه إلى سه من نشاط مفضالتعزيز الذاتي: بمعنى أن يحرم الفرد نف -5

 المدرسي. 

 (دقائق 10)                                 .إنهاء الجلسة وإعطاء واجب بيتي -( 5إجراء )

يقوم الباحث بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة حول فنية التحكم وضبط الذات، ويؤكد      

جل تطبيقها مع الحالة التي يعمل معها أة النمذجة من الباحث أننا في الجلسة القادمة سوف نتناول فني

بهدف تحديد السلوك الذي يرغب في تغييره لألفضل، كما ويؤكد الباحث أهمية  ؛المرشد التربوي 

 .  نفعالاالالتفكير على  غلبوا فيهاالواجب البيتي وضرورة إنجازه، ويطلب الباحث من المشاركين مواقف 

، أقالم فلوماستر ملونة، A4ز البتوب، جهاز عرض، لوح قالب، أوراق جها :تاألدوات التي استخدم

 ورق مقوى، شريط الصق.
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الحوار والمناقشة، مناقشة جماعية، عكس محتوى، تلخيص وتفسير، لعب الدور،  الفنيات المستخدمة:

 فعاليات، واجب بيتي.

............................................................................................... 

 الجلسة السابعة

  (دقيقة 90) مدة الجلسة:النمذجة                                            عنوان الجلسة:

 تمكين المشاركين من توظيف استراتيجية النمذجة في أدائهم اإلرشادي. الهدف العام:

 األهداف الخاصة: 

 النمذجة.تبصير المشاركين باستراتيجية  ▪

 العمل على زيادة معرفة المشاركين حول استراتيجية النمذجة. ▪

 إجراءات الجلسة: 

 (دقائق 10)                               .مناقشة الواجب البيتي السابق –( 1إجراء ) ▪

 تم  أهداف الجلسة، ثم ي السابقة بما في ذلك   في الجلسةِ  ما دار   بعمل تلخيص لكل   :الباحث يقوم       

والتي  الماضيِ  األسبوعِ  التي سجلوها خالل   مواقفِ المشاركين لل ذكرِ  السابق من خاللِ  الواجبِ مناقشة   

المشاركين في  بمناقشةِ  الباحث   ، ثم يقوم  نفعالالاالتفكير على  تغليب   ون من خاللها استطاع المشارك

وتعمل  ،على االنفعال التفكيرِ  ب فيهاال يغلالقضايا التي  اإلمكان على مواجهةِ  قدر   لعملِ ل ؛المواقف

 العمل. ضغطِ  على زيادةِ 

 دقيقة( 20)               .              تبصير  المشاركين باستراتيجيِة النمذجة –( 2إجراء )

يقوم  الباحث بإجراِء فحص  أولي حول  امتالِك المشاركين لتعريفاِت النمذجة، ثم يطلب  من الجميع      

 صف  ذهني وكتابِة تعريف  لهذه االستراتيجية، وبعد  ذلك القيام  بإلقائِه أمام  المشاركين. القيام  بع
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وبعد ذلك يقوم  الباحث  بتوضيِح استراتيجيِة النمذجة بشكل  أعمق على أنها احدى نظرياِت التعلم      

فكرة  أو سلوك  معين أو التي تهدف  إلى فهم  أفضل  وأعمق  لسلوكاِت األفراِد، ويعتمد عليه في نقِل 

أو مجموعِة أفراد، وتوظيِفها في المواقِف الحياتية المختلفة وبخاصًة المواقِف التربويِة  ،خبرات  إلى أفراد  

 واالجتماعية، ومحاولِة كسِب الفرِد ألنماط  جديدة من خالِل مواقف  تحدث  أمام ه. 

 دقيقة( 50)           .تراتيجية النمذجةالعمل على زيادة معرفة المشاركين حول اس -( 3إجراء )

عليهم فيديو  النمذجة، ثم يعرض   مهارةِ  حول   المشاركين   لمدى معرفةِ  يبفحص أول الباحث   يقوم       

(. ch?v=jlypOV_TbBQhttps://www.youtube.com/wat)النمذجة  وتقليدِ  األطفالِ  عن تجربةِ 

 على سؤال   مجموعة   كل   تجيب   مجموعات   إلى ثالثِ  المشاركين   تقسيمِ يعمل  الباحث  على ثم     

 نا نقلد  استنادًا إلى ما شاهدوه في الفيديو وتجاربهم المرتبطة بالنمذجة، األسئلة: )ما الذي يجعل  

 (.النمذجة؟ عمليةِ  ها لنجاحِ توافر   المطلوب   ما هي العوامل   المناسب؟ النموذجِ  ما هي صفاتِ  النموذج؟

 بتقديمِ  الباحث   ها ويقوم  ها على سؤالِ إجابت   مجموعة   كل   المجموعات تعرض   عملِ  وقتِ  بعد انتهاءِ     

النموذج من  التركيز على صفاتِ  العلمي، بحيث يتم   ه بالجانبِ إلثرائِ  سؤالِ  الراجعة على كلِ  التغذيةِ 

إلى  النمذجة من االنتباهِ  عمليةِ  على مراحلِ  والجاذبية، مع التركيزِ  والتأثيرِ  لِ والقبو  حيث الشكلِ 

الخبرة من الذاكرة،  واستدعاءِ  في الذاكرة)الحفظ وتخزين الصورة البصرية(، استرجاعِ  النموذج، والترميزِ 

الجديدة، مع  الخبرةِ  لتطبيقِ  الدافعيةِ  وجودِ  ، إلى جانبِ لوحظالذي  أو السلوكِ  الدقيق للنشاطِ  اإلنتاجِ 

 :هي ،أساسية على عمليات   ج يتوقف  نمذ  المتعلم للسلوك الم   الشخصِ  إلى أن أداء   الباحثِ  تنويهِ 

مدى  ،الذي يبديه النموذج أو التمكنِ  ها النموذج، مدى القدرةِ التي يمتلك   أو السلطةِ  مدى النفوذِ      

 ج،النموذ ه وبين  بين   التشابهِ  لمستوى أو درجةِ  المتعلمِ  راكِ مدى إد ،التي يبديها النموذج االهتمام والرعايةِ 

 شاركون.ها المالتي يالحظ   النماذجِ  عدد  و 

 منها: ،النموذج تقليدِ  من إمكانيةِ  تزيد   ل  عوام إلى أن هناك   الباحث   كما ينوه       

https://www.youtube.com/watch?v=jlypOV_TbBQ
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 ،أنهم يحبون النموذج ن ركو المشا أن يعتقد   للمشاركين، ظ من النماذج المحببةِ الح  الم   أن يكون النموذج  

 مشابهة   بطريقة   لمشاركون ا أن يتصرف   ج،التي يبديها النموذ االنفعاالتِ  نفس    المشاركينأن يخبر  

 بها النموذج.  التي يتصرف   للطريقةِ 

 (دقائق 10)                               .الواجب البيتي وإعطاءِ  الجلسةِ  إنهاء   -( 4إجراء )

أننا  الباحث   النمذجة، ويؤكد   استراتيجيةِ  حول   في الجلسةِ  لكل ما دار   تلخيص   بعملِ  باحث  يقوم ال     

التربويين  المرشدين   جل مساندةِ أمن  أو الزميلِ  الصديقِ  إشرافِ  نتناول فنية   سوف   القادمةِ  في الجلسةِ 

من الزمالء، كما ويؤكد  نيِ المه والدعمِ  الضغوطِ  في تخفيفِ  والمساهمةِ  ،هم اإلرشاديهم في عملِ لبعِض 

 النماذجِ  أكثرِ  من المشاركين تحديد   الباحث   ، ويطلب  إنجازهِ  وضرورةِ  الباحث على أهمية الواجب البيتيِ 

 ه.  واقتدى بها في حياتِ  التي تأثر  

، أقالم فلوماستر A4جهاز البتوب، جهاز عرض، فيديو، لوح قالب، أوراق  :تاألدوات التي استخدم

 ق مقوى، شريط الصق.ملونة، ور 

والمناقشة، مجموعات العمل، عرض ونقاش الفيديو، مناقشة جماعية،  الحوار   الفنيات المستخدمة:

 واجب بيتي.و مجموعات عمل، عكس محتوى، تلخيص وتفسير، لعب الدور، فعاليات، 

............................................................................................... 

 الجلسة الثامنة

 دقيقة (90) مدة الجلسة:                             .الصديق أو الزميل إشراف   عنوان الجلسة:

 إشراف الصديق أو الزميل. مهارةِ  تحسين قدرة المشاركين على تطويرِ  الهدف العام:

 األهداف الخاصة: 

يق أو الزميل وكيفية استغالِلها في عمِلهم تزويد المشاركين بتعريفات مهارة إشراِف الصد ▪

 اإلرشادي. 
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  .الصديق أو الزميل إشرافِ  المشاركين على مهارةِ  تدريب   ▪

 إجراءات الجلسة: 

 دقيقة( 20)                                        .مناقشة الواجب البيتي السابق -( 1إجراء )

 الجلسة، ثم يتم   السابقة بما في ذلك أهداف   في الجلسةِ  ما دار   لكلِ  تلخيص   بعملِ  :يقوم الباحث     

 بجوانبِ  مرتبط   التي تأثر واقتدى بها في حياته، مع نقاش   النماذجِ  السابق وهو أكثر   الواجبِ  مناقشة  

  .وصفاتهِ  السابقة عن النموذجِ  الجلسةِ 

يل وكيفية استغالِلها في عملهم تزويد  المشاركين بتعريفاِت مهارِة إشراف الصديق أو الزم –( 2إجراء )

                                                                                                                                                                                                          دقيقة( 30اإلرشادي.                                                                )

أو  إشراف الصديقِ  المشاركين بأسلوبِ  حول مدى معرفةِ  بإجراِء عصف ذهني الباحث   يقوم       

 .أو الزميل إشراف الصديقِ  التعريفات من المشاركين حول أسلوبِ  الزميل، ثم يقوم بجمعِ 

 أهمِ  أحد   ه  الصديق على أن   إشراف   رف  ع  لهذا األسلوب، بحيث ي   يح  بتوض وبعد ذلك يقوم الباحث      

وذلك من  ئنةً طم  وم   داعمةً  بيئةً  الزمالء   م  يقد   ه، حيث  عملِ  أثناء   المرشد   أن تساعد   التي يمكن   األساليبِ 

نه ال لألفراد، أي تسهم في شعور المرشد بأ والمخاوفِ  األحاسيسِ  أن اآلخرين يشعرون بنفسِ  حيث  

ن و المرشد االهتمامات، كما يوفر   آخرين لديهم نفس   زمالء   وحده، وأن هناك   المختلفةِ  الصعوباتِ  يواجه  

األصدقاء مصدرًا للتغذية الراجعة والدعم النفسي وتبادل اآلراء، وحتى يقوم المشرف الصديق بدور 

 .سب من المشرففي مساعدة زمالئه اآلخرين فانه يجب أن يتلقى التدريب المنا فاعل  

 أن يكون   المشرف الصديق يمكن   دور   إلى أن   تشير   في هذا المجالِ  الدراساتِ  ويوضح  الباحث  بأن      

 الصديقِ  المشرفِ  من المتغيرات، ومن تلك المتغيرات: اتجاهات   بناًء على العديدِ  فاعل   أو غير   فاعالً 

 فاعلية   اإليجابية   االتجاهات   حيث تعكس   ،في هذا المجال زمالئهِ  اآلخرين وبالتحديدِ  مساعدةِ  ه نحو  نفس  

الذي  أيضًا بفاعلية الدورِ  الصديق يرتبط   المشرف   الذي يتلقاه   ، والتدريبِ دورهِ  الصديق في أداءِ  المشرفِ 
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 على المشرفين   باإلشرافِ  السلوكي   المشرفِ  التدريب قيام   ذلك   ، ويتضمن  زمالئهِ  به في مساعدةِ  يقوم  

 صدقاء.األ

تزويد  المشاركين بمهارِة إشراِف الصديق أو الزميل وكيفية استغالِلها للحِد من ضغوِط  -( 3إجراء )

 دقيقة( 40)      .العمل

أو الزميل تكون بشكل  فردي أو بين مجموعة من  ،ن فكرة  إشراِف الصديقأيوضح  الباحث       

ن المشرف  الصديق أو أالزميل في اإلشراف على المشاركين، حيث تقوم  منطقية  إشراف الصديق أو 

الزميل يقدم  الدعم، كما ان المشاركين يضعون اقتراحات، ويكون  هناك  انفتاح، ذاتي، بشكل  أكثر  حرية  

 بدون مشرف، وذلك ألنهم يكونون أقل  شعور ًا بالخوف الذي يتعرض  له من المشرِف وتقييمِه السلبي.

الباحث ان هذه التكنيك يعزز الثقة  والشعور  باألمان بين الزمالء، وبالتالي ثم بعد  ذلك يوضح      

 تسهيل إمكانية مناقشة القضايا المؤرقة في مجال العمل اإلرشادي بسالسة  ودون  خوف  من التقييم.

 ابحيث يتناول موضوع ،جلسة إشراف الزميل بتنفيذِ  من المشاركين ليقوم   اً متطوع الباحث   يطلب      

 شاركِ الساخنة عند المرشدين، وعلى الم الت الفرديةِ امع الح العملِ  بضغوطِ  الجلسة يرتبط   خالل   اً محدد

 في العمل.  حي لهذا األسلوبِ  نموذج   الزميل إلعطاءِ  إشرافِ  جلسةِ  أن يدير   المتطوعِ 

 منها: ،صديقال المشرفِ  استخدامِ في  بناءة    عدة  اقتراحات  هناك  ثم يوضح  الباحث  بأن       

 إن إشراف  الزميل الجمعي  ال يمكن  استبدال ه بكفاءِة اإلشراف. .1

 السماحِ  قبل   ةالجماعي (اإلشراف الصديق)أن يدير جلسات  المشرف السلوكي يجب    .2

 بعضهم  البعض. باإلشراف على لألصدقاءِ 

 المعقدة   هارات  الم متى وأين تكون   ف عليهم للتعليمِ شر  خبرة المشرف السلوكي هي ضرورية للم   .3

 ؟اإلرشادفي  مطلوبة  الالمتقدمة 
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عوامل  ثالثةِ  أو حتى مؤذيًا، وذلك يعتمد  على ،اً ومفيد اً مساعد الصديق قد يكون   اإلشراف   .4

الم ق دم في إشراِف  اإلشراف الصديق، طريقة اإلشراف الصديق، التدريب   اتجاهات) :هي

  والمشاركِة من خالِل التقييم.، ويجب  التأكيد  على التغذيِة الراجعةِ (الصديق

رف  عليهِم ذووإشراف  الزمالء كاإلشراِف الذات .5 االفتقاِر الواضح في  ي له حدود، فالمش 

 المهارات، فإنهم ي عت ب رون غير  مرشحين إلشراِف الصديق.

هل  ؟هذا األسلوب شعرت تجاه   كيف   شاركينالم نقاشًا بسؤالِ  جري الباحث  ي   الجلسةخِر آوفي      

هذا األسلوب عن غيره؟ وهنا يلخص الباحث  لك في عملك؟ بماذا يتميز   اً بأنه سيكون مفيد تعتقد  

 عبر التغذية الراجعة على المضامين التي مررها في البداية عن إشراف الزميل. ويؤكد   ،المشاركات

 (دقائق 10)                          .يالجلسة وإعطاء الواجب البيت إنهاء   -( 4إجراء )

إشراف الصديق أو الزميل، ويؤكد  لكل ما دار في الجلسة حول فنيةِ  يقوم الباحث بعمل تلخيص       

تطبيقها مع الحالة التي  التوكيدي من اجلِ  التدريبِ  القادمة سوف نتناول فنية   الباحث أننا في الجلسةِ 

 تغييره لألفضل، كما ويؤكد الباحث  السلوك الذي يرغب في  التربوي، بهدف تحديدِ  معها المرشد   يعمل  

الدعم  فيه تقديم   تم   من المشاركين تحديد موقف  الباحث    ، ويطلب  إنجازهِ الواجب البيتي وضرورة    أهمية  

 لزميل له.   والمساعدةِ 

، أقالم فلوماستر ملونة، A4جهاز البتوب، جهاز عرض، لوح قالب، أوراق  :تاألدوات التي استخدم

 ط الصق.ورق مقوى، شري

الحوار والمناقشة، مناقشة جماعية، عكس محتوى، تلخيص وتفسير، لعب الدور،  الفنيات المستخدمة:

 واجب بيتي.و 

............................................................................................... 
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  الجلسة التاسعة

 (90) مدة الجلسة:الذات                                   على توكيدِ  : التدريب  عنوان الجلسة 

 دقيقة

 : تحسين قدرة المشاركين على مهارة توكيد الذات.الهدف العام

 األهداف الخاصة: 

 المشاركين بالتدريب التوكيدي. بصيرت ▪

 تعريف المشاركين بأساليب التوكيد الذاتي. ▪

 .د الذاتتوكي أساليبِ  ن على استخدامِ و المشارك أن يتدرب   ▪

 إجراءات الجلسة: 

 (ائقدق 10)                                         .مناقشة الواجب البيتي السابق -( 1إجراء )

في الجلسة السابقة بما في ذلك أهداف الجلسة، ثم  لكل ما دار   تلخيص   بعملِ  ؛الباحث يقوم       

، ثم يقوم أو العكس خر لهآعم والمساعدة لزميل الدقدم فيه بتحديد موقف  مناقشة الواجب السابق وهو

 .أو العكس الدعم والمساعدة لزميل أخر له الباحث بمناقشة المشاركين في موقف تم فيه تقديم  

 دقيقة( 20)                                .المشاركين بالتدريب التوكيدي بصيرت -( 2إجراء )

الذات، ثم  أسلوب توكيدِ  المشاركين لتعريفاتِ  ل مدى امتالكِ حو  يأول فحص   يقوم الباحث بإجراءِ      

 .توكيد الذات المشاركين عن مفهومِ  الباحث   ل  أيس

بالتعبير  على القيامِ  الذات قدرتك   عني توكيد  ي: لتوكيد الذات قائالً  تعريفاً  الباحث   يقدم   ذلك   وبعد        

 مأ ،اتفقت عن أرائك سواء   خر، والتعبير  الطرف اآلنحو  أو سلبية   ،كانت إيجابية   ك سواء  عن مشاعرِ 

بالحقوق  عن أفكارك ومعتقداتك بطريقة مناسبة، وقيامك بالمطالبةِ  خرين، والتعبير  راء اآلآاختلفت مع 

 هذه الحقوق.  خرين لتحصيلِ اآل مهاجمةِ  مناسبة، وعدم   لك بطريقة   المشروعةِ 
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 دقيقة( 20)                              .يد الذاتيتعريف المشاركين بأساليب التوك -( 3إجراء )

يقوم الباحث بتوضيح بعض أساليب التوكيد الذاتي بعد أن وضح مفهوم أسلوب توكيد الذات،      

 ، مع التأكِد من قبل الباحث بأن  جميع المشاركين أدركوا مفهوم  التوكيد الذاتي.للمشاركين

نزع الفتيل، وهنا  المشروخة، وأسلوبِ  أسلوب األسطوانةِ من  :يبساليقوم  الباحث  بتوضيح األ     

 الخاصةِ  األساليبِ  حد  أاألسلوب هو  ان هذأب ،األسطوانة المشروخة يوضح الباحث للمشاركين أسلوب  

للمشارك،  عمل   بحيث تسبب ضغط   ،دائم بالتعامل مع بعض األفراد الذين يكررون الطلبات بشكل  

راها مناسبة، يالتي  ؤكد الفكرة  يوبنفس الوقت  تفهم حاجاتهِ ي هنأتوضيح للفرد البعلى أن يقوم المشارك 

اإلرشادي يطلب في العمل  زمالئكِ  احد   :مثال على أسلوب األسطوانة المشروخة بإعطاءِ  الباحث   يقوم  

ليه، إ حتاج  أي نالدليل ولكن اتك لهذحاج   أنا أتفهم   فتجيب: اإلرشادي، العملِ  دليل   ن تقوم بإعارتهِ أمنك ب

 انك ستعيده   علم  أ أنا  :عليه بإعادته في الغد ، ترد   يقوم   أنوعلى  ،تهً أما قر  ثم يقول باستطاعتك تذكر  

 معها في مدرستي، وهكذا يستمر   عمل  أ اإلرشادية التي  متابعة الحاالتِ  جلِ أمن  ي بحاجتهِ نفي الغد لكن

 ها. على الفكرة التي تنوي تأكيد  التأكيد ِ الطلب مع  ه مقدم  ما يقول   المشارك في إعادةِ 

للمشاركين األسلوب الثاني من أساليب توكيد الذات وهو أسلوب نزع الفتيل،  الباحث   ويوضح       

ط ضغ   لديك   خر، يوجد  آ إلى وقت   المناقشةِ  لك، وتأجيلِ  المقابلِ  الشخصِ  ويمثل هذا األسلوب تجاهل  

 ،خرآ إلى وقت  الحديث    ن يؤجل  أمنه ب معين، تطلب   موضوع   معك في الحديث   شخص،  وأراد   ،عمل  

 عمل ولكن سوف   لدي ضغط   ضغط العمل لديك، وتقول له حالياً  حتى يخفًّ  ستراحةِ اال إلى وقتِ  مثالً 

 االستراحة. الموضوع وقت   تناقش  

 دقيقة( 20)              .ن على استخدام أساليب توكيد الذاتو أن يتدرب المشارك –( 4إجراء )

 أشخاص، ثم   على ثالثةِ  مجموعة   بحيث تحتوي كل   المشاركين إلى مجموعات   بتوزيعِ  الباحث   يقوم       

 أسلوبِ  استخدام   يمكن   معهم، وكيف   حصل   في موقف   التفكير   مجموعة   من كل   الباحث   يطلب  
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 بلعبِ  مجموعة القيام   من كل   الفتيل مع تلك المواقف، ثم يطلب   نزعِ  وأسلوبِ  ،األسطوانة المشروخة

 نزعِ  المشروخة وأسلوبِ  األسطوانةِ  أسلوبِ  استخدام   والتي تتضمن   ،التي اتفقوا عليها لتلك المواقفِ  دور  

 األفعال واستجابات المشاركين المختلفة لتلك المواقف. ردود   الفتيل، ثم مناقشة  

 (ائقدق 10)                              .إنهاء الجلسة وإعطاء الواجب البيتي -( 5إجراء )

التوكيدي، ويؤكد الباحث  مهارة التدريبِ  ما دار في الجلسة حول   لكل   تلخيص   بعملِ  الباحث   يقوم       

جل تطبيقها مع أأننا في الجلسة القادمة سوف نتناول استخدام التسجيالت الصوتية والمرئية، من 

لألفضل، كما ويؤكد  في تغييرهِ  تحديد السلوك الذي يرغب   بهدفِ  ؛ن و المشاركمعها  التي يعمل   الحالةِ 

تلك  مت فيهاستخد اً الباحث من المشاركين موقف ، ويطلب  إنجازهِ  الواجب البيتي وضرورة   أهمية   الباحث  

 تي:في الجدول اآلالمالحظات تسجل  ن يتم  أ بعدخرين، و مع اآل األساليب قد مروا به سابقاً 

 للموقف األخراستجابة الطرف  ستجابتك للموقفا الموقف األسلوب

    األسطوانة المشروخة 

    نزع الفتيل 

، أقالم فلوماستر ملونة، A4جهاز البتوب، جهاز عرض، لوح قالب، أوراق  :تاألدوات التي استخدم

 ورق مقوى، شريط الصق.

خيص وتفسير، لعب الدور، الحوار والمناقشة، مناقشة جماعية، عكس محتوى، تل الفنيات المستخدمة:

 واجب بيتي.و مجموعات عمل، 

............................................................................................... 

 الجلسة العاشرة

 دقيقة (90) مدة الجلسة:: استخدام التسجيالت الصوتية والمرئية                   عنوان الجلسة

 على استخدام التسجيالت الصوتية والمرئية. المشاركين تطوير مهارة لعام:الهدف ا

 األهداف الخاصة:  
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 .التسجيالت الصوتية والمرئيةتبصير المشاركين بمهارة  ▪

 تدريب المشاركين على مهارة التسجيالت الصوتية والمرئية بشكل عملي. ▪

 إجراءات الجلسة: 

 (دقائق 10)                                        .قمناقشة الواجب البيتي الساب -( 1إجراء )

بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة السابقة بما في ذلك أهداف الجلسة، ثم  :يقوم الباحث     

خرين، مع اآل قد مروا به سابقاً  ب توكيد الذاتساليدمت فيه أموقف استخ مناقشة الواجب السابق وهو

 لضغط عمل رض فيهتع موقف   تحديدِ  في الجدول السابق وهو مشاركينالباحث بمناقشة ال ثم يقوم  

 جميع المشاركين. ة  ومناقش

 دقيقة( 40)               .التسجيالت الصوتية والمرئيةتبصير  المشاركين بمهارة  –( 2إجراء )

ت استخدام التسجيالبإجراء فحص أولي حول مدى امتالك المشاركين لمهارة  يقوم الباحث       

 ، ومعرفة ما يمتلكه المشاركون من معرفة  حول المهارة المستخدمة.الصوتية والمرئية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    كبيرةً  من المشرفين فائدةً  المستخدمة، حيث يرى كثير،  تفصيلي المهارة   بشكل   الباحث   ضح  و وي    

االتصال اللفظي  تقييمِ  ، ولسهولةِ النيسان وذلك تفاديًا لسلبيات ؛أو المرئي الصوتي   التسجيلِ من مراجعة 

 م.هومهاراتِ اركين المش عن فهمِ  تكامل   أكثر   وإلجراء تحليل   ،اللفظي وغيرِ 

 شاركين،هذا األسلوب كتغذية راجعة للمأثبتت كثير من االتجاهات أهمية ثم يوضح الباحث بأنه     

بفاعلية، على  التسجيالتِ  ستخدامِ ال اركون ها المشيحتاج   أو توجيهات   ،صف هذه الفنية بخطوات  و وتم 

 الموافقة بالتسجيل.  ها طلب  أول   أن يكون  

يف      ل  استخدام  ثم يوضح الباحث بأنه لم يجد الباحثون فرقًا ذا داللة يميز بين كفاءة األسلوبين، و  ض 

ن ضغط  إذ إالتسجيل الصوتِي بداية، ومن ثم  المرئي تجنبا للضغط الذي يصاحب عملية التصوير، 

العمل يحدث  بين المشاركين عندما تقدم لهم تغذية راجعة مرئية مقارنة بالتغذية الراجعة الصوتية؛ وأن 
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أثناء التصوير، وقد ي عزى إلى الكم   جزءًا من األسباب في هذا الضغط يعزى إلى االرتباك الذي يحدث  

 الهائِل من المعلومات التي يتلقاها المشاركون عندما يشاهدون فيديو. 

ولمنع ضغط العمل؛ تستخدم األشرطة الصوتية في جلسات اإلشراف، وعرض األشرطة المرئية بعد أن 

 ينخفض الضغط لدى المشاركين. 

مكنوا من استخدام التغذية الراجعة الصوتية والمرئية؛ ثم يوضح الباحث بأن المشاركين عليهم أن يت

وألجل فاعلية هذه التقنية يجب إصغاء  المشاركين إلى شريط  صوتي، ومن ثم  مشاهدة  شريط  مرئي، 

 لمشاركين. مع ا وبعد مراجعة شريط الفيديو والشريط الصوتي، يصبح أكث ر ارتياحًا في العمل

 دقيقة( 30)  .لى مهارة التسجيالت الصوتية والمرئية بشكل عمليالمشاركين ع تدريب   -( 3إجراء )

يقوم الباحث بتقسيم المشاركين إلى ثالث مجموعات، وعلى كل مجموعة اختيار قضية تسبب لهم      

 .هذه القضية بين المجموعات الثالثضغط عمل، ثم العمل على مناقشة 

الذين يرغبون في مناقشة القضية أمام الجميع مع ثم يقوم  الباحث بالعمل على اختيار األشخاص      

تسجيل صوتي ومرئي للمجموعة التي تقوم بعرض القضية أمام المشاركين، ويقوم الباحث بعد االنتهاء 

 من المجموعات الثالث المشاركة مناقشة مهارة التسجيالت الصوتية والمرئية.

مهارِة التسجيالت الصوتية والمرئية في الحد  ويقوم الباحث بطرح األسئلة اآلتية: كيف ترون دور     

من الضغوط العمل؟ كيف يمكن االستفادة من هذه النظرية في العمل اإلرشادي؟ ما هي الفوائد 

 والسلبيات المترتبة على المهارة المستخدمة؟  
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 (دقائق 10)                                  .إنهاء الجلسة وإعطاء الواجب البيتي -( 4إجراء )

، التسجيالت الصوتية والمرئيةيقوم الباحث بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة حول مهارة      

جل تطبيقها مع أويؤكد الباحث أننا في الجلسة القادمة سوف نتناول التحصين ضد الضغوط، من 

لألفضل، كما  الحالة التي يعمل معها المرشد التربوي، بهدف تحديد السلوك الذي يرغب في تغييرهِ 

اثنين  كل   البيتي وضرورة إنجازه، ويطلب الباحث من المشاركين العمل   أهمية الواجبِ  الباحث   ويؤكد  

 مع بعضهم في استخدام التسجيالت الصوتية والمرئية باستخدام احدى الفنيات السابقة.  

م فلوماستر ملونة، ، أقالA4جهاز البتوب، جهاز عرض، لوح قالب، أوراق  :تاألدوات التي استخدم

 ورق مقوى، شريط الصق.

الحوار والمناقشة، مناقشة جماعية، عكس محتوى، تلخيص وتفسير، لعب الدور،  الفنيات المستخدمة:

 واجب بيتي.و فعاليات، 

............................................................................................... 

 دية عشرةالجلسة الحا

 دقيقة (90) مدة الجلسة:التحصين ضد الضغوط                                عنوان الجلسة:

 تحسين قدرة المرشدين التربويين على امتالك مهارة التحصين ضد الضغوط. الهدف العام:

 األهداف الخاصة: 

 ن حول مهارة التحصين ضد الضغوط. و زيادة المعرفة التي يمتلكها المشارك ▪

 مهارة التحصين ضد الضغوط زويد المشاركين بمراحل ت ▪
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 إجراءات الجلسة: 

 (دقائق 10)                                        .مناقشة الواجب البيتي السابق -( 1إجراء )

بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة السابقة بما في ذلك أهداف الجلسة، ثم  :يقوم الباحث     

خر له، ثم يقوم الباحث آالدعم والمساعدة لزميل  قدم فيه تحديد موقف اجب السابق وهومناقشة الو 

 تقديمِ لعلى هذه التسجيالت  مالحظات   جل وضعِ أالتسجيالت التي قاموا بها من ببمناقشة المشاركين 

 .ممكنة من هذه المهارة استفادة   أفضلِ 

 دقيقة( 30).حول مهارِة التحصيِن ضد الضغوطزيادة المعرفة التي يمتلكها المشاركون  –( 2إجراء )

حول مدى معرفة المشاركين لمهارة التحصين عصف ذهني ، و يقوم الباحث بإجراء فحص أولي    

 من خالل توجيه األسئلة على المشاركين.  ضد الضغوط،

مارين والتنفس مع ت ،يقوم الباحث بتدريب المشاركين على تقنية االسترخاء العضلي ذلك ثم بعد    

 .التخيل للمكان اآلمن باستخدام الموسيقى

جزء في  همِ أ  إلى أن   يقوم الباحث بتطبيق تمارين االسترخاء على المشاركين وينوه   بعد ذلك ثم

التحصين ضد الضغوط هو إتقان تمارين االسترخاء، وبناء هرم الضغوط الذي يصنف فيه مصادر 

 .الضغوط حسب مستوى شدتها من األقل لألكثر

 دقيقة( 40)               .مهارة التحصين ضد الضغوطزويد المشاركين بمراحل ت –( 3إجراء )

يعرف الباحث المشاركين من خالل عرض بوربوينت على استراتيجية التحصين ضد الضغوط حسب 

 على المضامين األتية: "ميكنباوم"و "ولبي"نظرية 

 هي: ،أسلوب التحصين ضد الضغوط على ثالث مراحل

  :رحلة التعليم( م1)

في هذه المرحلة بإطار تصوري لفهم طبيعة ردود الفعل الصادرة عنه اتجاه  د المشاركيزو       
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ويكون الهدف من تحديد اإلطار التصوري هو مساعدة  ،وذلك من خالل أسلوب مبسط ،الضغوط

 .المناسب وأن يتعاون مع اإلرشاد ،على النظر إلى المشكلة بشكل منطقي وعقالني المشارك

وبعد  ،الذي يعاني من مخاوف الفوبيا المتعددة شاركينعند دراسة حالة أحد الم ،على سبيل المثال

 شتمل على:يو  شاركإطار خاص بالقلق لدى هذا الم د  عِ إجراء مقابلة تقويمية أ  

من مثل )سرعة التنفس، زيادة دقات القلب، عرق اليدين، وغيرها  ،استثارة فيزيولوجية عاليةأ. 

  .األعراض التي يخبرنا عنها المسترشد(

وإحساسه بانعدام  ب. مجموعة من األفكار الهروبية المولدة للقلق كما يدل عليها استياء المشارك

  .الحيلة والرغبة في الهروب واإلحساس باألفكار المؤلمة وغيره

رة القلق قد أدت إلى سلوك بعد ذلك أن العبارات التي يقولها لنفسه أثناء استثا ج. ثم أخبر المشارك

 :وأن اإلرشاد سيتجه إلى ،التجنب االنفعالي

  .على ضبط االستثارة الفيزيولوجية مساعدة المشارك -أ

  .تغيير العبارات الذاتية التي تمت تحت ظروف الضغط -ب

 ليه،عإلى خوفه أو ردود فعل الضغط  بعد ذلك على أن ينظر   ع المشاركِ يشجيقوم الباحث بتثم      

وهذه المراحل  ،واحدة غير متميزة على أنها تتكون من أربع مراحل بداًل من كونها تبدو وكأنها صورة، 

  :هي

  .اإلعداد للضاغط )مصدر الضغط( 1-

  .مواجهة الضاغط أو التعامل معه 2- 

  .احتمال أن يكون الضغط شديدًا عليه 3-

 .تعزيز نفسه على أنه قد واجه الضغط 4- 
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  :لة التكرارمرح (2) 

والتي تشتمل على إجراءات  ،بأساليب المواجهة شاركفي هذه المرحلة بتزويد الم باحثال يقوم       

 اإلجراءات   وتشتمل   ،ووسائل مواجهة معرفية يستخدمها في كل مرحلة من المراحل األربع ،مباشرة

 ى:               المباشرة عل

  ه.مخيفة لالحصول على معلومات حول األشياء ال - 

 .اإلعداد لطرق الهروب- 

 .التدريب على االسترخاء- 

واعيًا بالعبارات السلبية القاهرة  أن يصبح  على  شاركمساعدة الم :أما المواجهة المعرفية فتشتمل على

  .للذات

 :مرحلة التدريب التطبيقي( 3)

مر قد المشارك  ون ك سابقا،تتمثل في التدريب على ما ذكر يوضح الباحث بأن هذه المرحلة   

 عليه. در بحول الضغوط التي تعرض لها وعليه التخلص منها من خالل ما  بتجارب  

 للموضوع رض فيديو عن التحصين ضد الضغوط كملخص ع

)https://www.youtube.com/watch?v=Ny5Kwr0zsGQ) 

 (دقائق 10)                                   اء الجلسة وإعطاء واجب بيتي إنه (3إجراء )

يقوم الباحث بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة حول مهارة التحصين ضد الضغوط، ويؤكد      

جل تطبيقها مع الحالة التي يعمل معها المرشد أالباحث أننا في الجلسة القادمة )الجلسة الختامية(، من 

ربوي، بهدف تحديد السلوك الذي يرغب في تغييره لألفضل، كما ويؤكد الباحث أهمية الواجب البيتي الت

https://www.youtube.com/watch?v=Ny5Kwr0zsGQ)


157 

 

عمل وكيف  تعرض فيها لضغطن يكتب مواقف أوضرورة إنجازه، ويطلب الباحث من المشارك ب

 وهرم الضغوط على الموقف.  سترخاء االجانب تطبيق تمرين  إلى ،تصدى لها

، أقالم فلوماستر A4جهاز البتوب، فيديو، جهاز عرض، لوح قالب، أوراق  :تاألدوات التي استخدم

 ملونة، ورق مقوى، شريط الصق.

الحوار والمناقشة، مناقشة جماعية، عكس محتوى، تلخيص وتفسير، عرض  الفنيات المستخدمة:

 واجب بيتي.و ونقاش الفيديو، فعاليات، 

............................................................................................... 

 الجلسة الثانية عشرة

 دقيقة  (90) مدة الجلسة:                                      .الجلسة الختامية عنوان الجلسة:

 مدى استفادة المرشدين التربويين من البرنامج اإلشرافي اإلرشادي. الهدف العام:

 األهداف الخاصة.

قشة مدى استفادة المرشدين التربويين من إجراء تطبيق البرنامج اإلشرافي اإلرشادي وتحقيق منا ▪

 الهدف المنشود.

 .وضعت فحص مدى تحقيق البرنامج اإلشرافي اإلرشادي لألهداف التي ▪

 خالل الجلسات السابقة.  ع رض إجراء تلخيص لما ▪

جل معرفة أثر البرنامج أمن تطبيق المقياس البعدي على المجموعة التجريبية والضابطة  ▪

 ولصالح من.
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 إجراءات الجلسة: 

 (دقائق 10)                                         .مناقشة الواجب البيتي السابق -( 1إجراء )

بعمل تلخيص لكل ما دار في الجلسة السابقة بما في ذلك أهداف الجلسة، ثم  :يقوم الباحث     

ثم يقوم الباحث  ؟وكيف تصدى لها ،عمل تعرض فيه لضغطمواقف  وهومناقشة الواجب السابق 

جل تقديم أفضل أمن  ؛لها ومناقشتها أمام المجموعة وابمناقشة المشاركين في المواقف التي تعرض

 استفادة ممكنة من هذه المهارة.

افي اإلرشادي مناقشة مدى استفادة المرشدين التربويين من إجراء تطبيق البرنامج اإلشر  -( 2إجراء )

 دقيقة( 30)                                 .   وتحقيق الهدف المنشود

من األهداف حقق وماذا ت ،يقوم الباحث بتوجيه أسئلة للمشاركين حول مدى استفادتهم من البرنامج     

 ؟التي وضعت

مع تسجيل جميع قة، خالل الجلسات الساباستفادوه ثم يطلب الباحث من المشاركين استذكار ما      

 المهارات التي استعرضت خالل الجلسات السابقة على لوح قالب )فليب شارت(، على أن تكون 

 مشاركة جماعية.

جل معرفة أثر البرنامج أتطبيق المقياس البعدي على المجموعة التجريبية والضابطة من  -( 3إجراء )

 دقيقة( 20)               .                                         ولصالح من

يقوم الباحث بتوزيع المقياس البعدي على المشاركين من اجل تعبئتها للخروج بنتائج حول البرنامج     

 اإلشرافي اإلرشادي على المجموعة التجريبية.

 دقيقة( 20)                                                    إنهاء الجلسة -( 4إجراء )

عليهم من  تعرض وم الباحث بتقديم الشكر للمشاركين، والتأكيد على استخدامهم للفنيات التييق     

لضغوط أثناء العمل، وتقديم المساعدة لزمالئهم وتقديم  واجل االستفادة قدر اإلمكان في حال تعرضأ
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ن بإرشادهم و نه يمكن استخدام هذه الفنيات مع الطلبة الذين يقوم المشاركأالدعم المناسب لهم، كما و 

 كيفية تخلصهم من الضغوط التي تواجه الطلبة.  نحو  

لكترونية للتواصل من أجل تبادل الخبراِت فيما بين المشاركين إثم يقترح  الباحث تشكيل مجموعة     

 مستقباًل.

، أقالم فلوماستر ملونة، A4جهاز البتوب، جهاز عرض، لوح قالب، أوراق  :متاألدوات التي استخد

 وى، شريط الصق.ورق مق

الحوار والمناقشة، مناقشة جماعية، عكس محتوى، تلخيص وتفسير، لعب الدور،  الفنيات المستخدمة:

 دية.فعاليات، واجب بيتي، توزيع المقياس البع

 ملخص جلسات البرنامج اإلرشادي

 الجلسة

موضوع 

الجلسة 

 )عنوانها(

 الفنيات اإلرشادية مدة ال أهداف الجلسة
األدوات 

 خدمةالمست

________________________________________________________________________________________ 

تعارف، كسر  األولى

جليد، بناء 

 الثقة

إتاحة المجال للتعارف بين المشاركين 

تعريف  أنفسهم وبين المشاركين والباحث.

مناقشة  .المشاركين إلى أهداف البرنامج

من البرنامج وتعزيز  توقعات المشاركين

التوقعات اإليجابية للبرنامج اإلشرافي 

صياغة تعليمات وقوانين تحكم  اإلرشادي.

سلوك المشاركين في أثناء تطبيق 

البرنامج اإلشرافي اإلرشادي. تعريف 

المشاركين إلى مفهوم اإلشراف باإلرشاد 

 وأهدافه.

المناقشة، العصف    ( د90)

الذهني، والحوار، 

ى، عكس المحتو 

التلخيص والتفسير، 

 التغذية الراجعة.

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

، سبورة، A4أوراق 

 شريط الصق.

_______________________________________________________________________________________ 
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مفهوم  الثانية 

الضغوط 

المهنية 

والعوامل 

 المؤثرة فيها

يح مفهوم ضغوط العمل وآثارها توض

السلبية على المشاركين وردود الفعل 

ضغوط . (Power Pointنحوها. )شرائح 

تعريف  .العمل وعالقتها بالصحة النفسية

المشاركين والنقاش معهم عن المثيرات 

التي تؤدي إلى حدوث ضغوط العمل عند 

تحديد األماكن واألحداث  المرشد التربوي.

تسببون بحدوث ضغوط واألشخاص الذين ي

 .العمل لدى المشاركين

المناقشة، العصف   ( د90)

الذهني، والحوار، 

عكس المحتوى، 

التلخيص والتفسير، 

 التغذية الراجعة.

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

، شريط A4أوراق 

 الصق.

_________________________________________________________________________________________ 

توضيح مفهوم مراقبة الذات للمشاركين.  مراقبة الذات الثالثة

تزويد المشاركين باليات حول امتالكهم 

لمهارة مراقبة الذات. مساعدة المشاركين 

 في التعرف على نموذج مراقبة الذات.

المناقشة، العصف  ( د90)

الذهني، والحوار، 

عكس المحتوى، 

فسير، وت تلخيص

 التغذية الراجعة.

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

 .A4أوراق 

________________________________________________________________________________________ 

 الرابعة

 

 

إعادة البناء 

 المعرفي

تعريف المشاركين بمفهوم إعادة البناء. 

 لبناء المعرفي.على خطوات ا طالعاال

تدريب المشاركين بمهارات حول البناء 

 المعرفي.

 

المناقشة، العصف  ( د90)

الذهني، والحوار، 

عكس المحتوى، 

تفسير، ص و تلخي

 التغذية الراجعة.

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

 .A4أوراق 

_________________________________________________________________________________________ 

مهارة حل  الخامسة

 المشكالت

تبصير المشاركين على مفهوم حل 

ن على والمشكالت. أن يتعرف المشارك

 خطوات مهارة حل المشكالت. 

تدريب تطبيقي من قبل المشاركين على 

 امتالك مهارة حل المشكالت.

المناقشة، العصف  ( د90)

الذهني، والحوار، 

حتوى، عكس الم

التلخيص والتفسير، 

 التغذية الراجعة.

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

، كرتون A4أوراق 

 .مقوى 
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__________________________________________________________________________________________ 

التحكم وضبط  السادسة

 الذات

هارة تزويد المشاركين حول تعريفات م

تغيير األفكار والمعتقدات  الضبط الذاتي.

الالعقالنية إلى أفكار ومعتقدات عقالنية. 

ممارسة المشاركين ألسلوب الضبط 

الذاتي ومهمة التقويم الذاتي والذي يترتب 

عليه مراقبة سلوكه من اجل خفض 

 . ضغوط العمل

المناقشة، العصف  ( د90)

الذهني، والحوار، 

عكس المحتوى، 

تفسير، تلخيص و 

 التغذية الراجعة.

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

 .A4أوراق 

__________________________________________________________________________________________ 

 تبصير المشاركين باستراتيجية النمذجة. النمذجة السابعة

حول  العمل على زيادة معرفة المشاركين

 استراتيجية النمذجة.

 

المناقشة، العصف  ( د90)

الذهني، والحوار، 

عكس المحتوى، 

تلخيص وتفسير، 

 التغذية الراجعة.

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

 .A4أوراق 

__________________________________________________________________________________________ 

إشراف  الثامنة

الصديق أو 

 الزميل

تزويد المشاركين بتعريفات مهارة إشراف 

الصديق أو الزميل وكيفية استغاللها في 

 عملهم اإلرشادي. 

ن على مهارة إشراف يتدريب المشارك

  .الصديق أو الزميل

المناقشة، العصف  ( د90)

الذهني، والحوار، 

عكس المحتوى، 

تلخيص وتفسير، 

 ة.التغذية الراجع

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

 .A4أوراق 

__________________________________________________________________________________________ 

التدريب  التاسعة

 التوكيدي

 

 المشاركين بالتدريب التوكيدي. بصيرت

تعريف المشاركين بأساليب التوكيد 

تدرب المشاركين على أن ي الذاتي.

 استخدام أساليب توكيد الذات

المناقشة، العصف  ( د90)

الذهني، والحوار، 

عكس المحتوى، 

تلخيص وتفسير، 

 التغذية الراجعة.

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

 .A4أوراق 

_________________________________________________________________________________________ 
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استخدام  العاشرة

التسجيالت 

الصوتية 

 والمرئية

التسجيالت تبصير المشاركين بمهارة 

 .الصوتية والمرئية

تدريب المشاركين على مهارة التسجيالت 

 الصوتية والمرئية بشكل عملي.

المناقشة، العصف  ( د90)

الذهني، والحوار، 

عكس المحتوى، 

تلخيص وتفسير، 

 راجعة.التغذية ال

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

 .A4أوراق 

__________________________________________________________________________________________ 

الحادية 

 عشر

التحصين ضد 

 الضغوط

زيادة المعرفة التي يمتلكها المشاركون 

حول مهارة التحصين ضد الضغوط.  

مهارة التحصين د المشاركين بمراحل زويت

 ضد الضغوط 

المناقشة، العصف  ( د90)

الذهني، والحوار، 

عكس المحتوى، 

تلخيص وتفسير، 

 التغذية الراجعة.

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

 .A4أوراق 

__________________________________________________________________________________________ 

الثانية 

 عشر

الجلسة 

 الختامية

مناقشة مدى استفادة المرشدين التربويين 

من إجراء تطبيق البرنامج اإلشرافي 

فحص  اإلرشادي وتحقيق الهدف المنشود.

مدى تحقيق البرنامج اإلشرافي اإلرشادي 

إجراء تلخيص  لألهداف التي تم وضعها.

 قة. لما تم عرضه خالل الجلسات الساب

تطبيق المقياس البعدي على المجموعة 

التجريبية والضابطة من اجل معرفة أثر 

 البرنامج ولصالح من.

 

المناقشة، العصف  ( د90)

الذهني، والحوار، 

عكس المحتوى، 

التلخيص والتفسير، 

 التغذية الراجعة.

جهاز حاسوب، 

جهاز عرض، لوح 

قالب، أقالم ملونة، 

، كرتون A4أوراق 

 ،مقوى، سبورة
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 تقييم البرنامج اإلشرافي اإلرشادي

هي تقدير مدى فعالية البرنامج اإلشرافي اإلرشادي بمعنى أن عملية  إن عملية تقييم البرنامج       

أو فشل في تحقيق األهداف العامة التي يتضمنها البرنامج  ،التقييم تهدف إلى معرفة مدى نجاح

حتى يمكن تحقيق األهداف بأفضل صورة ممكنة، وتتم وكذلك نقاط القوة والضعف به  ،اإلرشادي

 عملية التقييم من خالل الطرق اآلتية:

ن في البرنامج حول مدى و من خالل توجيه األسئلة التي يجيب عنها المشارك يتم التقويم البنائي:

 أجل نلية استخدامه في حياتهم اليومية مآالبرنامج اإلشرافي اإلرشادي، و في استفادتهم من الجلسات 

 من خالل توزيع استمارة على المشاركين. ،التخلص من ضغوط العمل

تقوم عملية التقييم الكمي من خالل تطبيق القياس القبلي والقياس البعدي لفحص أثر  التقييم الكمي:
جل إصدار الحكم على ما حدث: فحص نتائج تطبيق البرنامج، وهل أمن  ؛البرنامج وتحليل النتائج

ما مدى  ؟وهل كانت هناك نتائج لم يتم توقعها؟ أثناء تطبيق البرنامج ؟برنامج متوقعةكانت نتائج ال
 تفرها يجب معرفة األسباب التي حالاوفي حال عدم تو  ؟توفر مستلزمات ومتطلبات البرنامج لتنفيذه

                             دون ذلك.
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 ادي( كتاب تحكيم البرنامج اإلشرافي اإلرشخملحق )

 

 الدكتور /....................................................المحترم حضرة األستاذ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي بدراسة  يقوم الباحث
النموذج المعرفي السلوكي في خفض ضغوط " أثر برنامج إشرافي إرشادي يستند إلى بعنوان والتربوي 

ولما كنتم من أهل العلم والدراية واالهتمام  العمل لدى المرشدين التربويين في محافظة رام هللا والبيرة "
ومالحظاتكم في الحكم على مدى صالحية محتوى  رائكمآبهذا الموضوع، فأنني أتوجه إليكم بإبداء 

   البرنامج. 

 ،سن تعاونكمشاكرًا ومقدرًا لكم ح

 

 كتانةلباحث / أسعد ا                                                                    

 حسني عوض .أ.د/إشراف                                                         

 بيانات المحكم 

 التخصص الرتبة الجامعة اسم المحكم
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 لبرنامج األشراف اإلرشادي لمحكمين ال سادةال قائمة( دالملحق )

 

 مكان العمل  الرتبة األكاديمية  التخصص  االسم الرقم

 جامعة القدس المفتوحة  أستاذ دكتور إرشاد نفسي تربوي  محمد شاهين  1

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك  خدمة اجتماعية  أياد أبو بكر  2

 جامعة النجاح الوطنية  مساعد  أستاذ يعلم نفس إكلينيك فايز محاميد 3

 جامعة القدس  أستاذ مشارك  علم نفس معرفي عمر الريماوي  4

 وزارة التربية والتعليم  أستاذ مساعد إرشاد نفسي وتربوي  بشار عينبوسي 5
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 مج اإلشرافي اإلرشادي البرناتطبيق ملحق)ذ( كتاب تعميم 
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 ( صور جلسات البرنامج اإلشرافي اإلرشاديرملحق )
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