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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على �آراء الطلبة املتدربني ،و�آراء املر�شدين النف�سيني واجتاهاتهم،
ومدى ر�ضاهم عن دليل التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي .ومن ثم التعرف على املراحل وال�صعوبات التي
يواجهونها �أثناء تطبيق الدليل ،والتعديالت التي طر�أت عليه حتى و�صل �إىل �صورته احلالية .لتحقيق ذلك
قامت الباحثة بت�صميم ا�ستمارة لقيا�س اجتاهات الطلبة املتدربني و�آرائهم حول الدليل ،و�إجراء مقابلة �شبه
مقننة مع الطلبة املتدربني واملر�شدين النف�سيني .كما قامت الباحثة مبتابعة الطلبة املتدربني يف تطبيقهم
للدليل من خالل زياراتها املتكررة لبع�ض املدار�س على مدار عام درا�سي كامل  .2013 /2012وقد بلغ عدد
�أفراد عينة الطلبة املتدربني ( )55طالبا وطالبة من طلبة ال�سنة اخلام�سة ،ق�سم الإر�شاد� .أما عينة املر�شدين
النف�سيني فقد بلغ عدد �أفرادها ( )75مر�شدا ومر�شدة .مت اختيار العينتني بطريقة العينة الق�صدية� .أظهرت
النتائج ت�أكيد املر�شدون النف�سيون والطلبة املتدربون يف ق�سم الإر�شاد على �أهمية جميع الوظائف الأ�سبوعية
التي يت�ضمنها الدليل والبالغ عددها  12وظيفة ،كما �أجمع امل�شاركون على �أن الدليل يقدم لهم فوائد ج ّمة
كان �أهمها التعرف على ميدان العمل اخلا�ص باملر�شد م�ستقب ًال ،وربط املواد النظرية مع الواقع العملي.
را�ض ب�شدة عن الدليل بني (،)%97 - %85
وتراوحت ن�سبة �إجابات الطلبة املتدربني واملر�شدين النف�سني على ٍ
بينما طلب بع�ض امل�شاركني �إ�ضافة بع�ض الن�شاطات �إىل الدليل التدريب .وبناء على �إجابات الطلبة على
اال�ستمارة تبينّ �أن الدليل �سهل وممكن التطبيق و�شامل يغطي معظم مهام املر�شد النف�سي ،و�أن ال�صعوبات
التي تواجههم �أثناء تطبيق الدليل العملي يف املدار�س كانت قليلة ،ومن املمكن جتاوزها .وقد و�صلت الباحثة
وفقا لهذه الدرا�سة �إىل جمموعة ا�ستنتاجات كان �أهمها� :ضرورة �إثراء طلبة ق�سم الإر�شاد باملزيد من املهارات
والأ�ساليب الإر�شادية من خالل تطوير املقررات النظرية با�ستمرار ،وااللتحاق بالدورات التدريبية.

الكلمات املفتاحية :دليل التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي ،املر�شد النف�سي ،الطلبة املتدربون.
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Abstract

The present study aimed to identify the views of students trained, counselors and
opinions and attitudes, and the extent of their satisfaction with the guide practical
training in psychological counseling. Inaddition, it aims to identify the stages and the
difficulties they face during the application directory, and the amendments thereto until
it reached its current form. To achieve this, the researcher designed a questionnaire to
measure students’ attitudes and opinions about the trainees directory, and an interview
with the semi-regulated student interns and counselors. The researcher also followed
up on the students trained in their application of the guide through her frequent visits
to some schools over the full academic year 2012/2013. Sample of trainees (55) male
and female students of the fifth year, were given the Guidance Department and sample
of counselors, the number of members (75) mentors and guide. Two samples were
selected. The results showed confirm counselors psychologists and students, trainees
in the Department guidance on the importance of all the functions of the weekly
corse line contained in the manual and the 12 functions. Participants agreed that the
Guide provides them with many benefits, the most important in the recognition of
the field work for the Supreme Leader in the future, and connecting materials theory
with practice. Answers ranged percentage of students trained psychologists and
counselors are all satisfied with the evidence strongly between (85% - 97%), while
some participants requested the addition of some activities to guide training. Based
on the students’ answers on the questionnaire show that the directory is easy and
possible application and a comprehensive guide covers most of the functions of the
psychological. The difficulties they face while applying practical guide it in schools
were few is possible to overcome. The researcher, according to this study reached to
a set of conclusions most important: of which the need to enrich the students in the
Department of Counseling withe with more skills and methods of guidance through
the development of theoretical courses constantly, and access to training courses.
Keywords: The guide practical training in psychological counseling, Students trained, Counselors.
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املقدمة:
�أخذت م�س�ؤولية الإر�شاد النف�سي يف الرقي
والتطور لرتاعي النمو ال�سليم للطلبة ومراعاة
قدراتهم وميولهم ،وال�شك �أن االهتمام بالإعداد
العلمي ،والتدريب الفني للمر�شد ،وحت ّليه
بال�صفات واخل�صائ�ص الالزمة ،ومت�سكه
بال�ضوابط الأخالقية �أمر ًا هام ًا ومتطلب ًا �ضروري ًا
للنجاح يف العمل الإر�شادي .ونظر ًا لأهمية التوجيه
والإر�شاد يف حياة الأفراد وال�شعوب� ،أخذت بع�ض
الدول بت�ضمينه يف براجمها التعليمية من خالل
تعيني مر�شدين متخ�ص�صني يف الإر�شاد لتويل
تلك الأعمال والتفرغ لها ،بل �إن بع�ض الدول
تعترب برنامج التوجيه والإر�شاد جزء ًا �أ�سا�سي ًا
يف الربامج الرتبوية والتعليمية يف جميع املراحل
الدرا�سية ،وذلك بهدف م�ساعدة الفرد على
التكيف الناجح مع التغري ال�سريع يف احلياة
االجتماعية واالقت�صادية ،وتوفري القوى الب�شرية
املختلفة الالزمة ملتطلبات الإمناء واالرتقاء
باملجتمع (حممود ،)1 ،2013 ،من خالل الرتكيز
على الأفراد وزيادة �إمكاناتهم ،لأن الإر�شاد لي�س
جمرد �إعطاء ن�صائح ،وهو �أكرث من تقدمي حلول
مل�شكالت �آنية مير بها الإن�سان (ال�ضامن،2003 ،
� .)17إذا فما هو تعريف الإر�شاد النف�سي؟
تعددت تعريفات الإر�شاد النف�سي التي �أوردتها
�أدبيات علم النف�س تبعا لتعدد االجتاهات النظرية،
ومدار�س الإر�شاد والعالج النف�سي ونظرياته .فقد
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ظهرت تعريفات كثرية للإر�شاد ،بع�ضها ي�صور
املفهوم ،والبع�ض الآخر يحمل الطابع الإجرائي،
ويف الوقت الذي تركز فيه بع�ض التعريفات على
العالقة الإر�شادية ودور املر�شد ،ف�إن البع�ض يركز
على عملية الإر�شاد نف�سها بينما ال زال �آخرون
يهتمون بالنتائج التي يتم احل�صول عليها من
الإر�شاد ،ومن هذه التعريفات.
تعريف بريك�س و�ستيفلر (Burks & Stefflre,
 )1979امل�شار �إليه يف ال�شناوي ( )1996للإر�شاد
النف�سي والذي يرى �أنه عالقة مهنية بني مر�شد
مدرب وم�سرت�شد ،وهذه العالقة تتم يف �إطار
“�شخ�ص ل�شخ�ص” رغم �أنها قد ت�شتمل يف بع�ض
الأحيان على �أكرث من �شخ�صني ،وهي معدة مل�ساعدة
امل�سرت�شدين على تفهم ،وا�ستجالء نظرتهم يف
حياتهم ،و�أن يتعلموا �أن ي�صلوا �إىل �أهدافهم
املحددة ذاتيا( .ال�شناوي.)12-10 ،1996 ،
وع ّرف زهران امل�شار �إليه يف الزعبي ()2003
الإر�شاد النف�سي" :ب�أنه عملية بناءة تهدف �إىل
م�ساعدة الفرد لكي يفهم ذاته ،ويدر�س �شخ�صيته،
ويعرف خرباته ،ويحدد م�شكالته ،وينمي قدراته،
ويحل م�شكالته يف �ضوء معرفته ورغبته وتدريبه،
لكي ي�صل �إىل حتديد وحتقيق �أهدافه ،وحتقيق
ال�صحة النف�سية والتوافق �شخ�صيا وتربويا
ومهنيا" (الزعبي.)17 ،2003 ،
ون�شرت الرابطة الأمريكية للمر�شدين
واملوجهني النف�سيني تعريف ًا للإر�شاد النف�سي ب�أنه
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"العالقة الدينامية بني املر�شد النف�سي وامل�سرت�شد،
حيث يقوم املر�شد مب�شاركة الطلبة حياتهم  ،فهو
املهني الذي يقع عليه عبء م�ساعدة كل الطلبة
ومقابلة احتياجات منوهم وما ي�صادفونه من
م�شكالت"( .كرمية و�آخرون.)94 ،2014 ،
وتع ّرف الباحثة الإر�شاد النف�سي ب�أنه :عالقة
مهنية �إن�سانية تقوم بني طرفني� ،أحدهما ي�سمى
م�سرت�شد ي�أتي طالب ًا للم�ساعدة ،والآخر ي�سمى
مر�شد نف�سي وهو �شخ�ص متخ�ص�ص يف العلوم
النف�سية يقدم للم�سرت�شد امل�ساعدة واخلدمات
الإر�شادية يف حدود قدراته ومعلوماته ومهاراته،
والإمكانات املتاحة.
وجاء دخول خدمة الإر�شاد النف�سي �إىل مدار�س
القطر العربي ال�سوري م�ؤخرا يف عام 2000
خطوة هامة ،و�أ�سا�سية بالن�سبة للعملية الرتبوية
ملا للمر�شد النف�سي من دور هام يف تطور الطالب
ومن ّوه يف العديد من النواحي النف�سية واالجتماعية
والدرا�سية وغريها .ويف عام  2001متت �إ�ضافة
مر�شد نف�سي واجتماعي للعاملني يف وزارة الرتبية
وبهذا املر�سوم �أ�صبح ملهنة الإر�شاد ا�سم وظيفي.
(حمادة )229 ،2004 ،ويعينّ يف هذه الوظيفة
من ح�صل على درجة الإجازة يف علم النف�س �أو
الإر�شاد النف�سي �أو الرتبية �أو علم االجتماع .فبعد
عملية تقييم �أفادت ب�ضرورة االهتمام بامل�شكالت
النف�سية واالجتماعية التي قد يعاين منها الطلبة
ومعاجلتها �أُح ِـدث وظيفة املر�شد النف�سي للقيام
بالعديد من املهام املن�صو�ص عليها ومنها:
• العمل على ن�شر الوعي الإر�شادي بني �أع�ضاء
الهيئة الإدارية والتدري�سية والطلبة و�أولياء
الأمور ،من خالل عقد ندوات وحما�ضرات
�إر�شادية ذات �أهداف وقائية �أو منائية من
خالل التن�سيق مع الإدارة ،و�إعداد ن�شرات
�إر�شادية تو�ضح طبيعة عمل املر�شد.
• �ضرورة و�ضع خطة �إر�شاد �سنوية متتد على
مدار العام الدرا�سي تتنا�سب مع حاجات
الطلبة والهيئة التدري�سية واملرحلة التعليمية يف
املدر�سة من خالل التعاون مع الإدارة واملعلمني
http://journals.uob.edu.bh
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و�أولياء الأمور ،والعمل على تنفيذها.
• القيام بجمع املعلومات عن الطلبة با�ستخدام
و�سائل جمع املعلومات ب�شكل يفيد تنفيذ
اخلطة� ،إ�ضافة �إىل �إجراء املقابالت الفردية
معهم بهدف تقدمي امل�شورة يف الق�ضايا التي
تهمهم وم�ساعدتهم يف مواجهة ال�صعوبات
وامل�شكالت التي تواجههم (املرجع ال�سابق
نف�سه.)8-7 ،
�إن الأهداف ال�سابقة تعمل على م�ساعدة
الطلبة الذين يعانون من م�شكلة �سوء التكيف
�أو يواجهون بع�ض الأزمات املتعلقة بعملية
النمو وتوجيههم �إىل ال�سبل ال�سوية يف مواجهة
مطالب النمو املتعلقة باملرحلة العمرية التي
ميرون بها .ومتابعة �أو�ضاعهم من حيث �سلوكهم
العام وعالقاتهم مع املدر�سني ومع زمالئهم يف
املدر�سة ،والعمل على اال�ستفادة من دور الأقران
يف عملية الإر�شاد ،ومن الن�شاطات الال�صفية
ك�أ�ساليب وقائية وعالجية للحاالت التي يتعامل
معها املر�شد ،كذلك التعرف على الطلبة ذوي
احلاجات اخلا�صة (متفوقني ومعاقني) والعمل
على تن�سيق برامج رعايتهم ومتابعة التح�صيل
الدرا�سي ،والعمل على زيادة دافعيتهم ،من خالل
القيام بعملية الإر�شاد اجلماعي ،والتوجيه اجلمعي
للطالب ،وم�ساعدتهم من خالل اجلل�سات على
فهم امل�شكلة واقرتاح احللول املنا�سبة لها ،و�إجراء
عملية التوجيه املهني والرتبوي .بالإ�ضافة �إىل دور
املر�شد يف تفعيل جمال�س �أولياء الأمور ،وتقدمي
امل�شورة لهم يف الق�ضايا التي تهم �أبنائهم ،ومتابعة
حاالت تكرار الغياب والت�أخر ال�صباحي.
و�أخري ًا يجب على املر�شد مراعاة القواعد
الأخالقية ملهنة الإر�شاد ،و�إحالة احلاالت التي
تتعدى حدود �إمكاناته واخت�صا�صه �إىل اجلهات
املخت�صة�( .أبو فخر وعز وعرار،)15-13 ،2003 ،
(يا�سني وعمر واخلطيب و�آذار.)58-53 ،2002 ،
وتنق�سم اجلوانب التنظيمية يف عمل املر�شد
�إىل ق�سمني :ق�سم يخت�ص به ،وق�سم يخت�ص
بتنظيم العمل مع الآخرين .من اجلوانب التنظيمية
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التي تخت�ص باملر�شد نف�سه :مهارة �إدارة الوقت
وتنظيمه مبا يفيد عمله ،ومهارة �إدارة الأن�شطة
اجلماعية ،مهارة ا�ستثمار الربنامج املدر�سي
وال�سجالت املدر�سية لتنفيذ خطته ،ومهارة العمل
مع اجلماعات ،ومهارة تنظيم ال�سجالت اخلا�صة
بالعملية الإر�شادية والت�سجيل بكفاءة ،ومن �أهم
ال�سجالت التي يجب �أن تتوافر يف مكتب املر�شد
لت�ساعده على القيام بعمله ب�شكل منا�سب هي:
�سجالت خا�صة باحلاالت الفردية التي يقوم
مبتابعتها ،وحاالت الإر�شاد اجلماعي ،والتوجيه
اجلمعي ،و�سجل لرعاية الطالب املت�أخر واملتفوق
درا�سي ًا وذوي احلاجات اخلا�صة ،ومتابعة حاالت
الطلبة املت�سربني والرا�سبني ،و�سجل خمت�ص
بتدوين احلاالت اليومية ،وزيارة �أولياء الأمور
للمدر�سة ،ومتابعة الغياب والت�أخر ال�صباحي
املتكرر.
�أما اجلوانب التنظيمية التي تخت�ص بتنظيم
العمل مع الآخرين� :أن يكون املر�شد على علم مبا
له وما عليه ،وتكون هناك عالقات تعاون بينه
وبني جميع الأطراف يف املدر�سة لت�سهيل العمل،
امتالك مهارة التخطيط املنظم واملنا�سب عند
االت�صال بعنا�صر �أخرى خارج املدر�سة ،ويكون
على دراية بكل الإجراءات الالزمة لعقد الندوات
واالجتماعات والزيارات ،كما يجب �أن يكون
الربنامج املطلوب تنفيذه وفق ًا للتنظيم املوجود يف
املدر�سة( .حمادة.)184 -183 ،2004 ،
ونظر ًا للمهمات الكبرية واحل�سا�سة امللقاة
على عاتق املر�شد النف�سي ،من خالل قيامه
بالعمل الإر�شادي الذي ينتمي �إىل ما ُيعرف
مبهن امل�ساعدة ،تتطلب منه هذه املهنة �أن ي�ضع
�شخ�صه داخل هذا العمل ،و�أن يكون م�ستعدا
للعطاء دون ملل ،وحتمل العمل دون �ضجر ،ودون
ي�أ�س -وهو لذلك يحتاج �أن تتوفر فيه جمموعة
�صفات� ،أو خ�صائ�ص �شخ�صية جتعل من عمله
بجانب ا�صطباغه بالأ�س�س العلمية ذا طبيعة فنية
خا�صة ي�شعر بها املر�شد ،وهو ي�ؤديها ،وي�شعر بها
امل�سرت�شد الذي يقدم العمل من �أجله.
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ومن �أهم اخل�صائ�ص التي من ال�ضرورة توفرها
يف املر�شد :الأمانة ،التطابق والأ�صالة ،الكفاءة
الذهنية ،املرونة ،الإخال�ص ،الوعي بالذات،
ال�صرب ،احللم و�ضبط النف�س ،الت�سامح ،اجلر�أة،
احلياء ،معرفة قيمة الوقت والقدرة على التنظيم،
وحتمل امل�س�ؤولية (ال�شناوي.)45 -32 ،1996 ،
ويرى برمير و�شو�سرتم (& Brammer
 )Shostrom, 1982امل�شار �إليه يف ال�ضامن ()2003
�أن اخل�صائ�ص ال�شخ�صية للمر�شد النف�سي تلعب
دور ًا م�س�ؤو ًال يف جناح �أو ف�شل العملية الإر�شادية،
فاملر�شد يثق بالآخرين ،ويحبهم ويقدرهم ،وهم
بدورهم يبادلونه هذا التقدير واالحرتام .ومن
�أهم اخل�صائ�ص ال�شخ�صية للمر�شد :وعيه لذاته،
وح�سا�سيته للفوارق الثقافية ،وقدرته على حتليل
م�شاعره الذاتية ،قدرته على �أن يكون منوذجا
للآخرين ،يتحمل امل�س�ؤولية ولديه ح�س قوي
للمبادئ الأخالقية (ال�ضامن.)35-34 ،2003 ،
وي�ضيف كل من بور وباملري (Bor & Palmer,
 )2002العديد من ال�سمات واخل�صائ�ص التي يجب
�أن يتحلى بها املر�شد والأخ�صائي النف�سي و�أهمها:
التمتع بالذكاء ،والذاكرة اجليدة ،واملثابرة،
والقدرة على التحمل ،القدرة على اال�ستماع
الفعال .ومن ثم يطرحان �س�ؤاال مفاده هل من
املمكن �أن يكت�سب ال�شخ�ص ال�صفات الالزمة
لي�صبح �أخ�صائيا نف�سيا؟ بعبارة �أخرى هل هذه
ال�صفات فطرية �أم قابلة للتعلم واالكت�ساب؟
لت�أتي الإجابة على ال�شكل التايل :لكي تنجح
ك�أخ�صائي ومر�شد نف�سي حتتاج �إىل �أن متتلك
مزيجا متكامال من هذه ال�صفات واملهارات التي
يعود جزء منها �إىل الوراثة والفطرة ،واجلزء الآخر
للتعلم واالكت�ساب.)Bor & Palmer, 2000, 64-67( .
�إن ال�صفات واخل�صائ�ص التي عر�ضناها
هي اخل�صائ�ص الأ�سا�سية التي ي�ستلزم العمل
الإر�شادي وجودها يف املر�شد ،وبع�ض هذه
اخل�صائ�ص ميكن �أن يعزز من خالل التدريب
والت�أهيل يف املرحلة اجلامعية التي ُتع ُّد مرحلة
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انتقالية تربط بني مراحل التعليم وميدان العمل،
فاختيار الطالب لتخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي وعلم
النف�س �إمنا قد يعرب عن رغبته يف تقدمي امل�ساعدة،
و�إر�شاد وتوجيه الأفراد نحو اتخاذ القرارات التي
تتما�شى و�إمكانياتهم ،وقدراتهم والفر�ص املتاحة
لهم يف بيئتهم( .حورية وغامل)1 ،2013 ،
وملا �سبق ذكره من �أهمية الإر�شاد النف�سي
كجزء ال يتجز�أ من العملية الرتبوية ،واعتبار
امل�ؤ�س�سات الرتبوية �أكرب الأماكن التي تقدم فيها
خدمات الإر�شاد النف�سي يف معظم �أنحاء العامل،
اهتمت اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التعليمية
يف �سورية بالإر�شاد النف�سي وال�صحة النف�سية
ف�أحدث كلية الرتبية باخت�صا�صاتها املختلفة
وفروعها يف املحافظات ال�سورية ،وكان ملحافظة
ال�سويداء ن�صيبا يف �إحداث كلية الرتبية الثانية،
وت�ضم ق�سمي الإر�شاد النف�سي ومعلم ال�صف،
وت�صل مدة الدرا�سة يف ق�سم الإر�شاد النف�سي
�إىل خم�س �سنوات ينهيها الطالب بتقدمي م�شروع
تخرج و�إمتام عدد من املواد والتدريبات العملية يف
املدار�س وامل�ؤ�س�سات الر�سمية.
يخ�ضع الطلبة يف ق�سم الإر�شاد النف�سي للعديد
من التدريبات العملية من خالل املواد العملية
التي يدر�سونها خالل الثالث �سنوات الأخرية.
ففي ال�سنة الثالثة لديهم مقرر التدريب العملي
يف الإر�شاد املدر�سي ،على مدار الف�صل الدرا�سي
الأول .ويف ال�سنة الرابعة لديهم مقرر التدريب
العملي يف الإر�شاد املهني ،على مدار الف�صل
الدرا�سي الثاين.
ويف ال�سنة اخلام�سة لديهم مقرر التدريب
العملي يف الإر�شاد النف�سي ،ويعد من �أهم
التدريبات العملية التي يخ�ضع لها الطلبة يف ق�سم
الإر�شاد النف�سي .حيث يتم التدرب على تطبيق
الدليل العملي يف الإر�شاد النف�سي.
والدليل العملي يف الإر�شاد النف�سي عبارة عن
خطة تت�ضمن جمموعة من الوظائف الأ�سبوعية
عددها  12وظيفة ،تطبق من قبل الطلبة يف
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املدار�س على ف�صلني درا�سيني ،مبعدل تدريب 6
�ساعات �أ�سبوعية ،حتت �إ�شراف املر�شد النف�سي
يف املدار�س احلكومية .قام ب�إعداده �سامر ر�ضوان.
وتقوم الباحثة بتدريب الطلبة على تطبيق هذا
الدليل منذ �أربع �سنوات ،وت�شرف على قيامهم
بتنفيذ الوظائف الأ�سبوعية يف املدار�س .وقد
مر الدليل بالعديد من املراحل وواجه العديد
من ال�صعوبات ،وهذا ما دعا الباحثة �إىل متابعة
تطبيق الدليل من قبل الطلبة وعمل درا�سة معمقة
على مدار �سنة كاملة لتقييم وتقومي الدليل ا�ستنادا
لآراء وخربات الطلبة املتدربني �أنف�سهم واملر�شدين
النف�سيني امل�شرفني عليهم يف املدار�س احلكومية
حتى و�صل �إىل �صورته النهائية احلالية.
ويعود دليل التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي
بالفائدة على الطلبة املتدربني من خالل تطبيقهم
للتمرينات والتدريبات التي تربط الدرا�سة النظرية
مع الواقع العملي ،خا�صة �أن الوظائف الأ�سبوعية
املت�ضمنة يف الدليل قد مت ت�صميمها ا�ستناد ًا �إىل
مهام املر�شد النف�سي الرتبوي التي �أقرتها وزارة
الرتبية ال�سورية .وبالتايل تعود الفائدة من هذا
الدليل على وزارتي الرتبية والتعليم العايل.
وعلى الرغم من االهتمام الوا�ضح بال�صحة
النف�سية والإر�شاد النف�سي و�إعداد املر�شدين
النف�سيني حمليا وعربيا وعامليا� ،إال �أن الدرا�سات
التي تناولت طلبة الإر�شاد النف�سي وت�أهيلهم يف
املرحلة اجلامعية ،والتدريبات التي يخ�ضعون لها
ومدى فاعليتها يف �إعدادهم كمر�شدين نف�سيني
للم�ستقبل من خالل اال�ستفادة منها وتطبيقها يف
املدار�س قليلة ن�سبيا.
ويف ما يلي بع�ض الدرا�سات التي تعد قريبة من
مو�ضوع الدرا�سة احلالية:
ففي درا�سة كارول ( )Carroll, 1993بعنوان:
التع ّرف على الأدوار املح�سو�سة والتوقعات
والت�صورات للمر�شدين النف�سيني يف املرحلة
االبتدائية ،وهدفت �إىل التعرف على �أدوار املر�شد
النف�سي املدر�سي ووظائفه يف املرحلة االبتدائية،
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طبقت الدرا�سة على عينة حجمها ( )95مر�شدا
ومر�شدة من والية كونيتيكت يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن �أكرث الأدوار
والوظائف ممار�سة من قبل املر�شدين هي:
اال�ست�شارات النف�سية والرتبوية املقدمة للطلبة
ولأولياء الأمور ،وللمعلمني ،يليها �إجراء االختبارات
النف�سية واملقايي�س ،واالت�صال مع �أولياء الأمور،
ثم تطبيق الإر�شاد الفردي واجلمعي فيما يتعلق
مب�شكالت الطلبة داخل املدر�سة.
و�أجرى العاجز ( )2001درا�سة بعنوان:
الإر�شاد الرتبوي يف املدار�س الأ�سا�سية العليا
والثانوية مبحافظات غزه ،واقع وم�شكالت وحلول،
هدفت �إىل التعرف على واقع الإر�شاد الرتبوي
ودور املر�شد الرتبوي بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت
التي تواجهه يف املدار�س الأ�سا�سية العليا واملدار�س
الثانوية مبحافظة غزة ،وبلغت عينة الدرا�سة
( )88مر�شدا ومر�شدة ،وجلمع البيانات الالزمة
مت تطبيق ا�ستبانة من �إعداد الباحث تكونت من
� 27س�ؤال ،بالإ�ضافة �إىل �س�ؤال مفتوح .ب ّينت نتائج
الدرا�سة �أن واقع الإر�شاد الرتبوي يف املدار�س
بحاجة �إىل عناية واهتمام �أكرب مما هو على �أر�ض
الواقع ،كما �أ�سفرت النتائج عن �أن امل�شكالت
املتعلقة بالإعداد والتدريب حازت على املرتبة
الأوىل ،ثم ظروف العمل ،ثم بعد ذلك الإدارة
والهيئة التدري�سية.
و�أجرى عبد اهلل ( )2008درا�سة بعنوان :واقع
عمل املر�شد النف�سي املدر�سي ومهاراته ،هدفت
الدرا�سة �إىل تقييم واقع عمل املر�شد النف�سي
املدر�سي يف �سورية ،و�أجريت الدرا�سة على عينة
م�ؤلفة من ( )240مر�شدا ومر�شدة من خم�س
حمافظات (دم�شق ،حلب ،حماه ،الالذقية ،دير
الزور) ،وقد ا�ستخدمت ا�ستبانة �صممت من قبل
الباحث م�ؤلفة من ( )114عبارة .وكانت �أهم
النتائج �أن �أكرث املهارات �أهمية وا�ستخداما هي
ا�ستقبال الطلبة و�إجراء املقابلة الأولية والإر�شادية،
وت�شخي�ص امل�شكالت ،و�صياغة الأهداف
الإر�شادية� .أما �أكرث الوظائف �أو التخ�ص�صات
التي يتعامل معها املر�شد فكانت �إدارة املدر�سة،
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واملدر�سني وخا�صة الريا�ضة والفنون� .أما �أبرز
املهمات ممار�سة فكانت التعرف على امل�سرت�شدين
واحل�صول على معلومات عنهم ،و�صياغة �أهداف
�إر�شادية وتطبيق الإر�شاد الفردي واجلمعي
عليهم .يف حني �أن �أقل املهارات كانت ا�ستخدام
االختبارات واملقايي�س النف�سية واال�ستفادة من
جماعات الن�شاط ،و�إجراء البحوث ،والإ�شراف
على الطلبة املتدربني يف الإر�شاد� .أما بالن�سبة
مل�شاعر املر�شدين واجتاهاتهم نحو مهنتهم فقد
تبينّ �أنهم را�ضيني عن عملهم ،كما عبرّ �أفراد
العينة عن حاجتهم �إىل معلومات ومهارات جديدة.
كما �أجرى نكرت و يل و�سري�س (Nichter, Li,
 )& Serres, 2008درا�سة بعنوان :درا�سة املعايري
الوطنية ( )ASCAيف مدار�س والية تك�سا�س .وقد
هدفت �إىل ا�ستق�صاء �آراء مر�شدي املدار�س يف
جميع املراحل التعليمية من ريا�ض الأطفال حتى
املرحلة الثانوية يف مدار�س والية تك�سا�س احلكومية
لتحديد مدى �إملام وممار�سة وتطبيق املر�شدين
للمعايري الوطنية التي و�ضعتها جمعية املر�شدين
املدر�سيني يف �أمريكا لعملية الإر�شاد ومهام املر�شد
املدر�سي وتقييم حمتوى الربامج ال�سنوية ومدى
تلبيتها حلاجات الطلبة بفاعلية .طبقت الدرا�سة
على ( )495مر�شدا� .أظهرت النتائج �أن املر�شدين
النف�سيني يف كافة املراحل التعليمية يت�شاركون يف
التزامهم بالتزود باخلربات الالزمة واملهمة التي
تعزز التح�صيل الأكادميي ،واالهتمام بتطوير
وغر�س روح التناف�س الإيجابي بني الطلبة ،وب ّينت
الدرا�سة �أن املر�شدين يف املدار�س االبتدائية
والثانوية يت�شاركون يف التزامهم يف تزويد الطلبة
باملهارات واخلربات التي تدعم النمو ال�شخ�صي
واالجتماعي لطالبهم وتنميتها.
وقامت كرمية والها�شمي ( )2013بدرا�سة حتت
عنوان :معوقات العملية ا�ﻹ ر�ﺸﺎدﻴﺔ و�آﺜﺎرﻫﺎ النف�سية
ﻋﻠﻰ القائمني ﺒﻬﺎ .والتي هدفت �إىل تقومي العملية
الإر�شادية يف م�ؤ�س�سات التعليم الثانوي وذلك من
خالل الك�شف عن خمتلف النقائ�ص التي ت�شملها
والتي من �ش�أنها �أن تعيق القائمني بالعمل الإر�شادي
عن �أداء مهامهم كما يجب ،مما يرتتب عنه
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�آثار نف�سية �سيئة يعي�شها املر�شدون ،وتتمثل هذه
النقائ�ص يف اجلانب ال�شخ�صي (التحلي ب�سمات
�شخ�صية املر�شد) ،واملهني (الإعداد الأكادميي
والتدريب املهني) هذا من جهة ومن جهة �أخرى
نقائ�ص تخ�ص املحيط �أو البيئة املهنية التي يزاول
فيها املر�شد عمله ،الجناز هذه الدرا�سة اعتمدت
وجهت �إىل عينة من املر�شدين
على ا�ستبانة ّ
النف�سيني بلغ عددهم ( )38مر�شدا� .أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن املر�شدين النف�سيني يعانون من
نقائ�ص عديدة ت�شمل �إعدادهم العلمي ،وتدريبهم
املهني ،كما ت�شمل ظروف عملهم �أو بيئتهم املهنية،
كما يرون �أن هذه النقائ�ص تعيقهم عن �أداء
مهامهم مما ي�ؤثر على نف�سيتهم �سلبا ،ويجعلهم
يعانون من الإحباط والقلق وال�ضغط النف�سي.
و�أجرت حورية وغامل ( )2013درا�سة بعنوان:
احلاجات النف�سية لدى عينة من املر�شدين
النف�سانيني والرتبويني ما قبل اخلدمة ،والتي
هدفت �إىل معرفة احلاجات النف�سية لدى املر�شد
النف�سي الرتبوي الطالب ،ومن ثم الك�شف عما �إذا
كانت احلاجات النف�سية لدى املر�شدين النف�سيني
والرتبويني الطلبة تختلف باختالف جن�سهم.
تك ّونت عينة الدرا�سة من ( )368طالبا وطالبة
من طلبة ق�سم علم النف�س وعلوم الرتبية بجامعة
قا�صدي مرباح بورقلة ،اعتمدت الدرا�سة على
قائمة موراي  1988للحاجات النف�سية وهي �أداة
�أعدت لقيا�س  22حاجة من احلاجات النف�سية.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن احلاجات النف�سية
لدى الطلبة جاءت مرتبة تنازليا على النحو
الآتي :احلاجة للمعا�ضدة ،احلاجة للم�ساعدة،
احلاجة لتجنب اللوم والتوبيخ ،احلاجة للعب،
احلاجة لالنتماء ،الرنج�سية ،احلاجة للدونية
واال�ست�سالم ،احلاجة للعدوان ،احلاجة للإجناز.
كما ب ّينت الدرا�سة عدم وجود فروق جوهرية ما
بني متو�سطي املجموعتني (املر�شدين واملر�شدات)
يف �أغلب احلاجات النف�سية ،فيما عدا احلاجة �إىل
جتنب اللوم والتوبيخ حيث كان الفرق داال بينهما
وهو ل�صالح الذكور الذين �أبدوا حاجتهم �إىل
جتنب اللوم والتوبيخ �أكرث من الإناث.
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ومما �سبق ميكنني القول �أن الدرا�سة احلالية
ا�ستفادت من الدرا�سات ال�سابقة من خالل تدعيم
الإطار النظري ،و�صياغة عبارات اال�ستبانة،
وعبارات املقابلة وت�صميمها ،اتفقت هذه الدرا�سة
مع درا�سة العاجز ( )2001وعبد اهلل ()2008
وكرمية والها�شمي ( )2013من حيث �أنها طبقت
على املر�شدين النف�سيني يف املدار�س احلكومية،
واتفقت مع درا�سة حورية وغامل ( )2013من حيث
�أنها �أجريت على طلبة ق�سم الإر�شاد النف�سي .وقد
اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف
كونها بدرا�سة كيفية (نوعية) ،ت�ضمنت �سرب �آراء
الطلبة املتدربني واملر�شدين النف�سيني وال�صعوبات
التي يواجهونها �أثناء تطبيق الدليل الإر�شادي.
وبالعودة �إىل الدرا�سات ال�سابقة مل جتد الباحثة
على حد علمها -درا�سة مع ّمقة حاولت الربط بنيالتدريبات العملية التي يخ�ضع لها الطلبة يف ق�سم
الإر�شاد وبني واقع عمل املر�شد النف�سي يف املدار�س
احلكومية� .إ�ضافة �إىل �أن الدرا�سات ال�سابقة
جاءت يف جمملها و�صف ّية وكم ّية ونتائجها مل تكن
كافية.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
ت�شكل املرحلة اجلامعية حمطة هامة و�أ�سا�سية
يف �إعداد املر�شدين النف�سني وت�أهيلهم لدخول
معرتك احلياة العملية ،ف�أثناء هذه املرحلة يتلقى
الطلبة املبادئ الأ�سا�سية للإر�شاد النف�سي ،وكيفية
التعامل مع امل�سرت�شد ،ذلك ما ي�ؤهلهم يف امل�ستقبل
لأن يكونوا مر�شدين فاعلني �أثناء تقدمي اخلدمة
النف�سية ،من خالل امتالكهم الكفاءات ال�شخ�صية
واملهنية ،وتلقيهم التدريبات والن�شاطات مبا ي�ضمن
خمرجات عالية امل�ستوى يف الإر�شاد النف�سي عن
طريق تقدمي �أف�ضل املفردات والربامج الدرا�سية
والتدريبية ،والعمل على تقييمها وتقوميها بني
الفينة والأخرى ل�ضمان جودتها وفعاليتها يف مواكبة
متطلبات اخلدمات النف�سية املتزايدة ،وبالتايل
تقدمي �أف�ضل اخلدمات الإر�شادية ملدار�س التعليم
احلكومي .وهذا ما دفعني �إىل القيام بهذه الدرا�سة
املع ّمقة لدليل التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي
الذي يخ�ضع له طلبة ق�سم الإر�شاد النف�سي يف كلية
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الرتبية الثانية بال�سويداء ،ع ّلها تعود بالفائدة على
الطلبة املتدربني من جهة ،واملر�شدين النف�سيني
من جهة �أخرى .وبذلك حتددت م�شكلة الدرا�سة
بالإجابة على الأ�سئلة التالية:
 .1ما �آراء الطلبة املتدربني وما مدى ر�ضاهم عن
دليل التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي.
 .2ما �آراء املر�شدين النف�سيني وما مدى ر�ضاهم
عن دليل التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي.
 .3ما املراحل التي م ّر بها الدليل ،وما هي �أهم
ال�صعوبات التي يواجهونها �أثناء تطبيقه.
�أهمية الدرا�سة:
تنطلق �أهمية الدرا�سة احلالية من املعارف
الإ�ضافية واحلديثة التي �سنتقدمها ون�ضيفها حول
التدريبات والن�شاطات العملية يف الإر�شاد النف�سي،
و�إمكانية اال�ستفادة من دليل التدريب العملي بعد �أن
�أ�صبح ب�صورته النهائية يف كافة اجلامعات وكليات
الرتبية الفرعية يف باقي املحافظات ال�سورية
لتقدمي خدمات التدريب والتطوير امل�ستمرة.
كذلك اال�ستفادة من النتائج التي مت التو�صل �إليها،
من خالل العمل على �إعداد طلبة الق�سم وتدريبهم
وت�أهيلهم لرفد مدار�س التعليم احلكومية م�ستقب ًال
باملر�شدين واملر�شدات لأداء مهام الإر�شاد النف�سي
الرتبوي على �أكمل وجه .وهذا بدوره يعود بالنفع
على �أق�سام الإر�شاد النف�سي يف كليات الرتبية
التابعة لوزارة التعليم العايل من جهة ،وعلى
املدار�س احلكومية التابعة لوزارة الرتبية من
جهة �أخرى ،وت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من خالل
عر�ض املراحل التي م ّر بها دليل التدريب العملي،
والك�شف عن �آراء الطلبة املتدربني واملر�شدين
النف�سيني ومدى ر�ضاهم عن دليل التدريب العملي
يف الإر�شاد النف�سي ،وال�صعوبات التي يواجهونها
�أثناء تطبيقه ،يف حماولة لتعديله و�إ�ضافة بع�ض
الن�شاطات والتدريبات.
ونظرا لندرة الدرا�سات املحلية التي تناولت
�إعداد وت�أهيل طلبة ق�سم الإر�شاد النف�سي وربط
ذلك مع الواقع العملي ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة
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لتكون مبثابة دعوة ت�شجيع على املزيد من الأبحاث
والدرا�سات امليدانية.
حمددات الدرا�سة:
حمدد مكاين :اقت�صرت هذه الدرا�سة على عينة
من طلبة ال�سنة اخلام�سة يف ق�سم الإر�شاد
النف�سي يف كلية الرتبية الثانية بال�سويداء.
وعينة من املر�شدين النف�سيني العاملني يف
املدار�س احلكومية يف حمافظة ال�سويداء.
حمدد زماين :مت تطبيق هذه الدرا�سة على مدار
عام درا�سي كامل� ،أي خالل العام الدرا�سي
 .2013/2012من خالل متابعة تطبيق الدليل
من قبل الطلبة املتدربني يف املدار�س ومتابعة
�إ�شراف املر�شدين النف�سيني عليهم ،ومن ثم
�إجراء مقابلة �شبه مقننة مع الطلبة املتدربني
من ق�سم الإر�شاد من جهة ،ومع املر�شدين
النف�سيني امل�شرفني عليهم من جهة �أخرى،
وبعد ذلك مت تطبيق ا�ستبانة على الطلبة
املتدربني من �أجل التو�صل �إىل تقييم وتقومي
�شامل للدليل من وجهة نظر الطلبة املتدربني
�أنف�سهم ،ومن وجهة نظر املر�شدين النف�سيني
يف املدار�س احلكومية.
حمدد الأدوات :تتحدد نتائج الدرا�سة باالدوات
امل�ستخدمة بها ،وبالتايل ال ميكن تعميم
النتائج �إال يف �ضوء ما تتمتع به هذه املقايي�س
من خ�صائ�ص �سيكومرتية.
حمدد املفاهيم :تتحدد نتائج الدرا�سة يف �ضوء
املفاهيم وامل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذه
الدرا�سة وما تت�ضمنه من الأبعاد.
التعريفات اال�صطالحية والإجرائية:
الإر�شاد النف�سي :هو عملية ب ّناءة وخمطط لها
تهدف �إىل م�ساعدة الفرد لكي يفهم نف�سه،
ويحدد م�شكالته وينمي �إمكاناته ويحل ما
يواجهه من م�شكالت ،كي ي�صل �إىل حتقيق
التوافق يف جميع اجلوانب ال�شخ�صية والرتبوية
(النعيم� ،2008 ،ص � .)11أما �إجرائيا فيع ّرف
ب�أنه عالقة �إن�سانية بني طرفني �أحدهما مر�شد
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نف�سي متخ�ص�ص وم�ؤهل مل�ساعدة الطرف
الثاين وهو امل�سرت�شد الذي جاء لطلب امل�ساعدة
من �أجل التو�صل �إىل حل مل�شكالته.
املر�شد النف�سي :هو ال�شخ�ص الذي يقوم
مب�ساعدة امل�سرت�شدين يف حل م�شكالتهم
النف�سية وال�سلوكية واالجتماعية ،واالنفعالية
والتعليمية با�ستخدام �أ�ساليب الإر�شاد الفردية
�أو اجلماعية �أو املبا�شرة �أو غري املبا�شرة� .أما
�إجرائيا فيع ّرف ب�أنه املر�شد الذي يعمل ر�سمي ًا
يف �إحدى املدار�س احلكومية يف حمافظة
ال�سويداء ،ويحمل �إجازة يف الإر�شاد النف�سي �أو
علم النف�س� ،أو علم االجتماع.
الطلبة املتدربني :هم الطلبة امل�سجلون ر�سمي ًا يف
ال�سنة اخلام�سة يف ق�سم الإر�شاد النف�سي يف
كلية الرتبية الثانية بال�سويداء.
دليل التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي :عبارة
عن خطة تت�ضمن جمموعة من الوظائف
الأ�سبوعية عددها  12وظيفة ،تطبق من قبل
طلبة ق�سم الإر�شاد النف�سي يف املدار�س على
ف�صلني درا�سيني ،مبعدل تدريب � 6ساعات
�أ�سبوعية.
املقابلة �شبه املقننة :الأ�سئلة فيها ال يتبعها
اختيارات حمددة ولكن ت�صاغ بحيث ت�سمح
بالإجابات الفردية ،فال�س�ؤال املفتوح حمدد
للغاية يف حمتواه ،ومتتاز املقابلة �شبه املقننة
ب�أنها ت�سمح بوجود عالقة تفاعلية بني الباحث
وامل�ستجيب ،مما يجعله يقبل على املقابلة
ويبذل جهده يف �إعطاء املعلومات ال�ضرورية
(�أبو عالم.)383-382 ،2004 ،
�آراء املر�شدين النف�سيني واجتاهاتهم :هي وجهات
نظرهم جتاه دليل التدريب العملي ،وم�ستوى
ر�ضاهم عنه ،والتي تت�ضح وميكن حتديدها
من خالل �إجاباتهم على �أ�سئلة املقابلة �شبه
املقننة.
جمتمع الدرا�سة:
بالن�سبة للمر�شدين النف�سيني :يتكون املجتمع
الأ�صلي من جميع املر�شدين النف�سيني العاملني يف
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املدار�س الر�سمية يف حمافظة ال�سويداء املدينة دون
الريف ،نظرا لأن دليل التدريب العملي يف الإر�شاد
النف�سي يطبق يف هذه املدار�س ح�صرا .وقد بلغ عدد
�أفراد املجتمع الأ�صلي ( )135مر�شد ًا ومر�شد ًة،
بواقع ( )33من الذكور ،و( )102من الإناث للعام
 2013-2012ا�ستناد ًا �إىل الإح�صائية ال�صادرة
عن مديرية الرتبية يف حمافظة ال�سويداء.
بالن�سبة لطلبة الإر�شاد النف�سي :يتكون
املجتمع الأ�صلي من جميع طلبة ال�سنة اخلام�سة
يف ق�سم الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية الثانية
بال�سويداء .وقد بلغ عددهم ( )67طالبا وطالبة،
بواقع ( )4من الذكور ،و( )63من الإناث للعام
2013-2012ا�ستناد ًا �إىل الإح�صائية ال�صادرة
عن كلية الرتبية يف حمافظة ال�سويداء.
عينة الدرا�سة:
بلغ عدد �أفراد العينة الأوىل التي �أجريت
الدرا�سة عليها ( )55طالبا وطالبة من طلبة ال�سنة
اخلام�سة ،ق�سم الإر�شاد� .أما العينة الثانية فقد بلغ
عدد �أفرادها ( )75مر�شدا ومر�شدة .مت اختيار
العينتني بطريقة العينة الق�صدية (الغر�ضية)
وهي العينة التي ي�ستخدم فيها الباحث احلكم
ال�شخ�صي على �أ�سا�س �أنها هي الأف�ضل لتحقيق
�أهداف الدرا�سة (عبا�س و�آخرون-229 ،2007 ،
 ،)230و�شعور الباحثة �أن هذه الفئة من الطلبة
واملر�شدين النف�سيني هي من متتلك املعلومات التي
ت�سعى يف بحثها للو�صول �إليها .ال�س ّيما �أن طلبة
ال�سنة اخلام�سة يف ق�سم الإر�شاد النف�سي هم من
يقومون بالتد ّرب على تطبيق دليل الإر�شاد النف�سي
حتت �إ�شراف املر�شدين النف�سيني يف املدار�س
احلكومية ح�صرا ،وممن لديهم خربة مهنية ال
تقل عن اخلم�س �سنوات كحد �أدنى.
�أدوات الدرا�سة:
الباحث يف البحوث الكيفية هو �أداة جمع
البيانات ،فهو يتحدث مع امل�شاركني يف موقف ما،
ويالحظ �أن�شطتهم ،ويقر�أ وثائقهم و�سجالتهم،
وي�سجل هذه البيانات يف دوريات علم ّية ،ويعتمد
اال�ستق�صاء الكيفي على الطرق امليدانية مثل
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املقابالت ال�شخ�صية ،واملالحظة غري املحددة،
وحتليل الوثائق ،ك�أدوات رئي�سية يف جمع البيانات.
ويتعامل الباحث الكيفي مع البيانات يف هيئة
كلمات بد ًال من الأرقام والإح�صاء ،و�إن جمع من
حني لآخر بع�ض البيانات الرقم ّية (�أبو عالم،
.)268 ،2004
لذا ا�ستخدمت يف الدرا�سة احلالية الأداتني
التاليتني:
�أوال :ا�ستمارة قامت الباحثة ب�إعدادها لقيا�س
اجتاهات الطلبة املتدربني و�آرائهم حول الدليل،
وت�ضمن هذا الإعداد عدة خطوات:
• الإحاطة النظرية مبهام املر�شد النف�سي
والتدريبات العملية والن�شاطات التي يقوم
بتطبيقها من خالل العودة �إىل الدرا�سات
ال�سابقة والرتاث النظري.
• الإطالع على جمموعة من املقايي�س التي مت
ا�ستخدامها يف عدد من الدرا�سات التي قاربت
مو�ضوع الدرا�سة احلالية مثل :مقيا�س الر�ضا
عن املر�شد النف�سي (ر�ضا املحيطني) لـ �ش ّنري
( ،)2011مقيا�س واقع عمل املر�شد النف�سي
ومهاراته لـ عبد اهلل (.)2008
• حتديد العنا�صر الأ�سا�سية املراد قيا�سها يف
الدليل الإر�شادي.
• حتويل كل عن�صر �إىل عبارة �أو فقرة.
• التحكيمُ :عر�ضت اال�ستمارة ب�صورتها الأولية
على املحكمني يف كلية الرتبية ،بجامعة دم�شق،
وقد بلغ عددهم ثالثة حمكمني ،وقد مت االلتزام
بالتعديالت التي �أجمعوا عليها.
• ت�صحيح اال�ستمارة :تتدرج خيارات الإجابة
على اال�ستمارة وفقا ملا يلي( :دائم ًا� ،أحيان ًا،
�أبد ًا) .ومبا �أن اال�ستمارة حتتوي على عبارات
�سلبية وعبارات �إيجابية ف�إن ت�صحيحها يكون
على النحو التايل:
• العبارات الإيجابية هي-8 -7 -6 -4 -2 -1 :
 .9يكون ت�صحيحها .)1 - 2 - 3( :
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• العبارات ال�سلبية هي 10 -5 -3 :يكون
ت�صحيحها بعك�س العبارات الإيجابية �أي (– 1
.)3 -2
• اال�ستمارة ب�صورتها النهائية :بعد هذه املراحل
التي مرت بها اال�ستمارة �أ�صبحت جاهزة
ب�صورتها النهائية للتطبيق اال�ستطالعي،
وبعدها للتطبيق النهائي حيث �شملت على
بيانات عامة (اجلن�س ،ال�سن) من جهة،
و( )10عبارات من جهة ثانية تقي�س اجتاهات
الطلبة و�آرائهم حول دليل التدريب العملي يف
الإر�شاد النف�سي.
�صدق الأداة وثباتها:
ال�صدق الظاهري :للت�أكد من �صدق اال�ستمارة
قامت الباحثة بعر�ضها على املحكمني يف كلية
الرتبية ،وقد بلغ عددهم ثالثة حمكمني .وذلك
لإبداء ر�أيهم وتقدمي مقرتحاتهم حولها ،ولقد
وافق جميعهم على بنود اال�ستمارة من حيث
قدرتها على قيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ،مع
تقدمي جمموعة من التعديالت اقت�صرت على
�إعادة ال�صياغة لبع�ض العبارات.
الثبات :مت ح�ساب االت�ساق الداخلي ال�ستمارة قيا�س
اجتاهات الطلبة و�آرائهم حول دليل التدريب
العملي با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ وقد بلغ
 ،0.87ومت تقدير الثبات بالإعادة من خالل
تطبيق اال�ستمارة على عينة مكونة من ()10
طالب ،وبعد ثالثة �أ�سابيع من التطبيق الأول
ٍ
�أُعيد تطبيق اال�ستمارة مرة ثانية على العينة
نف�سها ،ومت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني
نتائج التطبيق الأول ونتائج التطبيق الثاين،
وقد بلغ  0.84وبناء على ما �سبق ميكن القول
�أن اال�ستمارة تتمتع بال�صدق والثبات املنا�سبني
الأمر الذي يجعلها �صاحلة لال�ستخدام.
ثانيا :املقابلة �شبه املقننة :قامت الباحثة
ب�إعدادها لقيا�س ر�ضا الطلبة يف ق�سم الإر�شاد
من جهة ،ور�ضا املر�شدين النف�سيني من جهة
�أخرى عن دليل التدريب والفائدة التي جنوها من
تطبيقه ،وت�ضمن هذا الإعداد عدة خطوات:
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• الإحاطة النظرية بالوظائف التي يكلف
بها املر�شد النف�سي ،والتدريبات العملية،
والن�شاطات التي يقوم بتطبيقها من خالل
العودة �إىل الدرا�سات ال�سابقة والرتاث
النظري.
• الإطالع على جمموعة من بطاقات تقييم
الأداء لعمل املر�شد النف�سي واملدر�سي واملتابعة
الإ�شرافية للعمل الإر�شادي كال�صادرة عن
�إدارة التوجيه والإر�شاد يف وزارة الرتبية
والتعليم ال�سعودية ،ومقيا�س الر�ضا عن املر�شد
النف�سي لـ �ش ّنري (.)2011
• حتديد العنا�صر الأ�سا�سية املراد قيا�سها يف
الدليل الإر�شادي.
• حتويل كل عن�صر �إىل �س�ؤال.
• التحكيمُ :عر�ضت �أ�سئلة املقابلة ب�صورتها
الأولية على املحكمني يف كلية الرتبية ،بجامعة
دم�شق ،وقد بلغ عددهم ثالثة حمكمني ،وقد مت
االلتزام بالتعديالت التي �أجمعوا عليها.
• املقابلة ب�صورتها النهائية :تكونت املقابلة
ب�صورتها النهائية من (� )5أ�سئلة تقي�س ر�ضا
الطلبة يف ق�سم الإر�شاد من جهة ،ور�ضا
املر�شدين النف�سيني من جهة �أخرى عن دليل
التدريب العملي والفائدة التي جنوها من
تطبيقه.
�صدق الأداة:
ال�صدق الظاهري :مت عر�ض بنود املقابلة على
ثالثة من املحكمني يف كلية الرتبية ،وقد وافقوا
على بنود املقابلة من حيث قدرتها على قيا�س ما
و�ضعت لقيا�سه ،مع تقدمي جمموعة من التعديالت
مت الأخذ بها.
منهج الدرا�سة:
اعتمدت الباحثة يف هذا البحث املنهج النوعي
(الكيفي) يف �سبيل احل�صول على فهم متع ّمق
وو�صف �شمويل للظاهرة الإن�سانية� ،إذ ت�ؤمن
البحوث الكيفية ب�أن ال�سلوك الإن�ساين مرتبط
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دائما بال�سياق الذي حدث فيه ،فاال�ستق�صاء
الكيفي يحاول فهم ال�سلوك االجتماعي والإن�ساين
من منظور داخلي� ،أي كما يعي�شه امل�شاركون يف
موقع اجتماعي معينّ  .وهذا النوع من البحث
�شخ�صي جد ًا ،يرتتب عليه جلب الإدراك الذاتي
وحت ّيز امل�شاركني والباحثني �إىل املوقف (�أبو عالم،
.)264 ،2004
الإجراءات التي قامت بها الباحثة
يعد دليل التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي
ب�صورته النهائية كما ُذكر �آنفا عبارة عن خطة
تت�ضمن جمموعة من الوظائف الأ�سبوعية عددها
 12وظيفة ،تطبق من قبل الطلبة يف املدار�س
على ف�صلني درا�سيني ،مبعدل تدريب � 6ساعات
�أ�سبوعية ،قام ب�إعداده �سامر ر�ضوان .وتقوم
الباحثة بتدريب الطلبة يف ق�سم الإر�شاد النف�سي
على تطبيق هذا دليل منذ عام � ،2010أي منذ �أربع
�سنوات ،وت�شرف على قيامهم بتنفيذ الوظائف
الأ�سبوعية يف املدار�س احلكومية .وقد الحظت
الباحثة يف العامني الأول والثاين خالل تطبيق
طالبها للوظائف الأ�سبوعية ال�صعوبات التي
يواجهونها والعقبات التي تعرت�ض طريقهم نتيجة
كثافة هذه الوظائف من جهة وظروف املدار�س من
جهة �أخرى ،ومن خالل زياراتها املتكررة لبع�ض
املدار�س ملتابعة الطلبة املتدربني يف تطبيقهم
للدليل والوظائف الأ�سبوعية ب�شكل ميداين على
مدار عام درا�سي كامل  .2013 /2012وبالتايل
فقد مر الدليل بالعديد من املراحل وواجه العديد
من ال�صعوبات ،وطر�أ عليه العديد من التعديالت
حتى و�صل �إىل هذه �صورته النهائية احلالية .وفيما
يلي �شرح ًا مف�ص ًال لهذه املراحل:
املرحلة الأوىل :بد�أت الباحثة كمالحظة لطلبتها
املتدربني يف ق�سم الإر�شاد من خالل تطبيقهم
الدليل يف البداية لف�صل درا�سي واحد ،فوجد
�أنه كثيف والوظائف الأ�سبوعية حتتاج لوقت
�أطول ،وبالتايل مت �أول تعديل على الدليل،
ومتثل تق�سيم الدليل �إىل جز�أين وتطبيقه على
ف�صلني درا�سيني متتاليني.
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املرحلة الثانية� :أ�صبح الدليل الإر�شادي يطبق على
ف�صلني درا�سيني ،ولكن بعد العودة �إىل املهام
املوكلة للمر�شد النف�سي يف املدر�سة ومتابعة
الطلبة املتدربني �شعرت الباحثة �أن الدليل
بحاجة لإ�ضافة بع�ض الن�شاطات واملهمات التي
ت�ساعد الطلبة على القيام بعملهم ب�شكل �أف�ضل
عندما ي�صبحون مر�شدين يف امل�ستقبل ،ودمج
�أو حذف بع�ض املهمات والوظائف الأ�سبوعية،
فبد�أت بو�ضع فرو�ض و�أ�سئلة م�ؤقتة ،والقيام
بزيارات متكررة للمدار�س احلكومية ،الكت�ساب
الألفة مع املكان ومع املر�شدين النف�سني،
واالطالع على ظروف هذه املدار�س على �أر�ض
الواقع ،ومن ثم مراجعة البحوث والدرا�سات
ال�سابقة لتعميق الفهم بالظاهرة التي �أدر�سها،
والختبار الفرو�ض والأ�سئلة التي و�ضعتها قمت
مبجموعة من الإجراءات كان �أهمها:
 القيام بزيارة ميدانية �أ�سبوعية على مدارف�صليني درا�سيني خالل العام 2013 /2012
�إىل �إحدى املدار�س احلكومية التي يقوم الطلبة
املتدربون بتطبيق الدليل الإر�شادي فيها ،لر�ؤية
ومراقبة تنفيذهم للوظيفة الأ�سبوعية املطلوبة
منهم بدقة ،ومالحظة �سلوكهم ب�شكل مبا�شر.
 تنفيذ لقاء �أ�سبوعي مع الطلبة املتدربنيملناق�شتهم ب�شكل جماعي مبا قاموا به،
واكت�سبوه من خربات ،وال�صعوبات التي
واجهوها ،وما �سجلوه من مالحظات يف الدفرت
الأ�سبوعي املخ�ص�ص لهذا الأمر ،وللإجابة
عن ا�ستف�ساراتهم وتوجيههم بال�شكل ال�سليم،
وكتابة املالحظات الهامة.
 مما �سبق ومن املعلومات التي مت احل�صولعليها �أ�ضفتُ للدليل املهمات التالية :ت�صميم
خطة مقرتحة لإدارة وتنظيم جمل�س الأولياء
(جدول �أعمال) ،ت�صميم وابتكار فعاليات
و�أن�شطة م�شرتكة بني الطالب املتدرب وبني
الطلبة ،وتنفيذ جل�سة �إر�شاد وقائي يف واحد
من ال�صفوف الدرا�سية.
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 وبذلك وبعد التعديالت الآنفة الذكر يكون قدو�صل الدليل �إىل �صورته النهائية احلالية.
املرحلة الثالثة :بعد �أن و�صل الدليل �إىل �صورته
النهائية وللتحقق من م�صداقية العمل ،ودعم
ما تو�صلت �إليه الباحثة من ا�ستنتاجات ،قامت
الباحثة ب�إجراء درا�سة م�سحية ب�سيطة لآراء
الطلبة املتدربني بتطبيق ا�ستمارة م�ؤلفة من
 10بنود تقي�س اجتاهاتهم و�آرائهم حول دليل
التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي .وب�إجراء
مقابلة �شبه مقننة مع امل�شاركني (طلبة ق�سم
الإر�شاد النف�سي من جهة ،واملر�شدين النف�سيني
من جهة �أخرى) لقيا�س ر�ضاهم عن دليل
التدريب والفائدة التي جنوها من تطبيقه.
م�ؤلفة من (� )5أ�سئلة مفتوحة معدة �سلف ًا .مع
حماولة التق ّيد ب�شروط الإعداد وتطبيق املقابلة
قدر امل�ستطاع.
مت اختيار عينة الطلبة املتدربني يف ق�سم الإر�شاد،
ال�سنة اخلام�سة وقد بلغ عددها ( )55طالب ًا
وطالبة ،ممن يتمتعون باملثابرة واالهتمام والن�شاط
وامتالك املعلومات ومت الك�شف عن هذه ال�صفات
من خالل قيامي بتدري�س عدة مقررات جامعية
له�ؤالء الطلبة على مدار �أكرث من عام درا�سي،
كما اختريت عينة املر�شدين النف�سيني وعددها
( )75مر�شدا ومر�شدة ممن يعملون يف املدار�س
احلكومية ح�صر ًا ويقومون بالإ�شراف على الطلبة
املتدربني يف مدار�سهم ،ولديهم خربة مهنية ال تقل
عن اخلم�س �سنوات كحد �أدنى ،وميتلكون املهارات
الإر�شادية ولديهم ح�س اجلد ّية يف العمل وامل�س�ؤولية
واملتابعة ،وقد مت التو�صل �إىل هذه ال�صفات عن
طريق املعرفة العميقة له�ؤالء املر�شدين عن قرب
من خالل ممار�ستي للعمل الإر�شادي املدار�س لعدة
�سنوات �إ�ضافة �إىل مزاولة مهنة التدري�س الأكادميي
يف اجلامعة .وقد مت اختيار العينتني بطريقة العينة
الق�صدية (الغر�ضية).
و�أخريا قامت الباحثة بتحليل وتف�سري البيانات
والن�سب املئوية والإجابات التي ح�صلت عليها
من الطلبة املتدربني ،واملر�شدين النف�سيني من
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خالل تطبيقهم اال�ستمارة واملقابلة �شبه املقننة.
و�سنعر�ض ذلك مف�صال.
حتليل نتائج البحث ومناق�شتها:
�أو ًال :نتائج �أ�سئلة املقابلة املوجهة للمر�شدين
النف�سيني:
ال�س�ؤال الأول :ما الفائدة التي قدمتها لك
مادة التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي كمر�شد
نف�سي؟ �أكد حوايل  %80من املر�شدين واملر�شدات
�أن الدليل ميثل فائدة حقيقية للطالب املتدرب يف
املدر�سة من خالل ربط املادة النظرية مع التطبيق
العملي .كما �أف�صح بع�ض املر�شدين عن فائدة
ق ّيمة قدمها لهم الدليل كمر�شدين هي اال�ستفادة
من خربات جديدة واالطالع على معارف هامة
ميتلكها بع�ض الطلبة املتدربون ،خا�صة �أن بع�ض
املر�شدون كانوا يحملون �إجازة يف الرتبية �أو علم
االجتماع وبالتايل مل يخ�ضعوا �أو ينفذوا مثل تلك
التدريبات والوظائف الأ�سبوعية املوجودة يف
الدليل العملي .ومن �ضمن الأجوبة التي قدمها
املر�شدون النف�سيون امل�شاركون على �سبيل املثال:
"تقول مر�شدة تعمل يف االخت�صا�ص منذ 10
�أعوام مادة التدريب العملي جيدة ،وفيها جمال
لتقييم عمل الإر�شاد ،فهو مبثابة تغذية راجعة.
وجتيب مر�شدة �أخرى كان الدليل مبثابة خربة
جديدة وغن ّية بالن�سبة يل ،فعندما كنت طالبة يف
ق�سم النف�س مل �أحظى مبثل هذا التدريب .ويقول
مر�شد ثالث اكت�سبت من الدليل الإر�شادي ومن
الطلبة املتدربني خربات ومهارات جديدة مل
�أطلع عليها �سابق ًا ،ال�س ّيما �أنني �أحمل �إجازة يف
علم االجتماع .وي�ضيف مر�شد �آخر الدليل ق ّدم يل
فائدة ها ّمة من حيث مراجعتي ملعلوماتي ال�سابقة،
والعودة لقراءة بع�ض الكتب املتعلقة بالعملية
الإر�شادية ".
�أما بالن�سبة لـ  %20من املر�شدين النف�سيني
فكانت �إجاباتهم �أن الدليل ق ّدم مادة علمية وعمل ّية
للطلبة املتدربني� ،أما لهم كمر�شدين فلم ي�ضف
لهم معلومات �أو مهارات جديدة.
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وترى الباحثة �أن دليل التدريب العملي جاء
مبثابة تطبيق للمهارات التي اكت�سبها الطلبة يف
الكلية ،واحتوى عل مادة علم ّية غن ّية ،ا�ستفاد
منها املر�شدون النف�سيون امل�شرفون على الطلبة
�أنف�سهم ،فنجاح العمل الإر�شادي باملدر�سة يعتمد
بدرجة كبرية على فعالية املر�شد النف�سي ومهاراته
يف االت�صال ،وتوظيفه للخربات واملهارات بال�شكل
املنا�سب ،وعلى �أهمية املعلومات التي ميتلكها
وكيفية اال�ستفادة منها وحتويلها من واقع نظري
�أكادميي بحت �إىل واقع عملي تطبيقي.
واتفقت نتيجة هذا ال�س�ؤال مع نتيجة درا�سة
كرمية والها�شمي ( )2013من حيث �أن بع�ض
املر�شدين النف�سيني يعانون من نق�ص يف �إعدادهم
العلمي وتدريبهم املهني.
ال�س�ؤال الثاين :ما مدى ر�ضاك عن دليل
التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي من حيث:
(الوظائف الأ�سبوعية ،الزمن ،مدة التطبيق
را�ض
.....الخ)؟ جاءت  %85من �إجابات املر�شدين ٍ
ب�شدة عن الدليل من حيث الوظائف الأ�سبوعية،
من حيث �شمولها وتنظيمها وترتيبها ،لكن %15
را�ض �إىل حدا ما،
من املر�شدين كانت �إجاباتهم ٍ
واقرتحوا عدة اقرتاحات منها :زيادة زمن تطبيق
بع�ض الوظائف ،وزيادة عدد اللقاءات مع الطلبة
على �أن يتم ذلك باالتفاق والتن�سيق مع املدر�سة كي
ال تت�ضارب مع �أوقات احل�ص�ص الدرا�سية.
وفيما يلي بع�ض االقتبا�سات من �إجابات
را�ض ب�شدة" :الدليل
امل�شاركني الذين �أجابوا ٍ
العملي �شامل ملهام املر�شد النف�سي ،والوظائف
الأ�سبوعية جاءت انطالق ًا من مهام املر�شد
النف�سي وتطبيقا لها .زمن ومدة تطبيق الدليل
كافية لتغطية كافة الوظائف الأ�سبوعية .جاء
ت�سل�سل الوظائف وتنظيمها دقيقا بحيث تد ّرج من
الأ�سهل �إىل الأ�صعب".
را�ض �إىل حدا ما
�أما امل�شاركني الذين �أجابوا ٍ
فكانت �إجاباتهم على ال�شكل التايل" :كانت بع�ض
الوظائف الأ�سبوعية كثيفة وحتتاج �إىل �أكرث من
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جل�سة لتطبيقها ،كت�صميم وابتكار فعاليات و�أن�شطة
م�شرتكة بني الطالب املتدرب وبني الطالب ،هذا
الن�شاط على �سبيل املثال يحتاج �إىل �أكرث من جل�سة
للقيام به على �أكمل وجه .زيادة عدد اللقاءات مع
الطلبة لتحقيق فر�ص �أكرب من التوا�صل الفعال مبا
ال يتعار�ض مع احل�ص�ص الدرا�سية".
وترى الباحثة بناء على ما �سبق� :أن الدليل
العملي �شامل ّ
ب�شكل منطقي،
ومنظم ومت�سل�سل
ٍ
ويقدم الوظائف الأ�سبوعية على �شكل ن�شاطات
ومهارات م�شرتكة بني الطلبة املتدربني واملر�شدين
النف�سيني من جهة وطلبة املدار�س احلكومية من
جهة �أخرى ،وهذه الوظائف كافية من حيث عددها
لتغطية مهام املر�شد ومن حيث مدة تطبيقها.
ال�س�ؤال الثالث :لو قدّر لك �أن ت�ضيف �شيئا
على دليل التدريب العملي فماذا ت�ضيف؟ جاءت
 %75من الإجابات ال �أ�ضيف �شيئا على الدليل ،بينما
حوايل  %25من املر�شدين طلبوا �أن ال ُيكتفى بدر�س
واحد �أو ح�صة واحدة من قبل الطالب املتدرب ،بل
يف�ضل �أن ت�ضاف ح�صة درا�سية ثانية لكي ي�ستطيع
الطالب املتدرب خلق جو من التوا�صل مع الطلبة،
ويقدم �أكرث من ن�شاط تدريبي �أو مو�ضوع �أو فكرة
تهم الطلبة ح�سب مرحلتهم العمرية .من �ضمن
الإجابات التي وردت من الطلبة املتدربني على
�سبيل املثال:
"�أمتنى �أن ي�ضاف للدليل وظيفة �أ�سبوعية
تت�ضمن ن�شاط تدريبي �أو مو�ضوع �أقدمه لطلبة
املدر�سة .ال تكفي ح�صة درا�سية واحدة خللق جو
من الألفة مع الطلبة ،الدليل بحاجة �إىل �إ�ضافة
در�س �آخر وح�صة درا�سية �أخرى" .بينما تقول
مر�شدة نف�سية متتلك من اخلربة املهنية � 9سنوات:
"الدليل �شامل ومل �أجد فيه ثغرة لكي �أملأها ".
وترى الباحثة �أن النتيجة تدل على �شمولية
وظائف الدليل ،وتغطيته ملعظم وظائف املر�شد
النف�سي ،لكن مع �إمكانية �إ�ضافة وظيفة �أ�سبوعية
جديدة هي تقدمي مو�ضوع �أو فكرة يف ح�صة در�سية
لتغني الدليل وت�ساعد الطلبة املتدربني يف اختبار
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�إمكاناتهم وقدراتهم الذاتية يف التعامل مع الطلبة،
وخلق قنوات و�سبل للتوا�صل الفعال معهم ال�س ّيما
�أنهم ميرون مبرحلة املراهقة التي ت�صاحبها
العديد من التغريات وامل�شكالت.
ال�س�ؤال الرابع :لو قدّر لك �أن تعدّل �شيئا
على دليل التدريب العملي فماذا تعدّل؟%90
من �إجابات املر�شدين النف�سيني ال �أع ّدل �شيئ ًا،
و %10من املر�شدين طلبوا �أن ال يتم تدريب طلبة
ق�سم الإر�شاد النف�سي على الدليل يف ال�سنة
اخلام�سة فقط ،و�إمنا البدء بتطبيقه من ال�سنة
الثالثة ،ليكت�سب الطلبة خربة �أكرب« .قالت �إحدى
املر�شدات :التدريب العملي يق ّدم للطلبة العديد
من اخلربات ،ف�أرى من الأف�ضل اك�سابهم هذه
اخلربات واملهارات منذ ال�سنوات الأوىل يف الكلية.
�أمتنى �أن يبد�أ التدريب وتطبيق الدليل العملي
منذ ال�سنة الثالثة ليت�سنى للطلبة املتدربني ربط
املو�ضوعات النظرية مع الواقع العملي مبكر ًا».
وترى الباحثة �أن املر�شد النف�سي هو املوجه
لربامج وخدمات التوجيه والإر�شاد باملدر�سة مبا
يعزز دورها يف رعاية جوانب �شخ�صية الطالب،
والو�صول �إىل م�ستوى عال من ال�صحة النف�سية
ال�سليمة ،وهذا يتطلب امتالكه العديد من املهارات
وال�صفات والتد ّرب عليها من خالل تطبيق الربامج
الإر�شادية ،وقد يكون من املفيد تد ّرب الطلبة على
تطبيق الدليل العملي منذ ال�سنة الثالثة الكت�سابهم
مهارات ومعارف جديدة ت�صقل �شخ�صياتهم.
ال�س�ؤال اخلام�س :ما هي �أكرث الوظائف
الأ�سبوعية فائدة من وجهة نظرك؟ تطابقت
�إجابات املر�شدين واملر�شدات على هذا ال�س�ؤال،
فالكل �أك ّد �أن جميع الوظائف الأ�سبوعية التي
يت�ضمنها الدليل والبالغ عددها  12وظيفة مفيدة
وق ّيمة ،لكن �أكرث الوظائف فائدة و�أهم ّية من وجهة
نظرهم كانت �أربع وظائف هي:
 .1الدر�س الذي يحتوي على مو�ضوع �أو ن�شاط
الذي يخلق التوا�صل احلقيقي بني املتدربني
والطلبة وي�ضعهم يف مناخ املدر�سة والإر�شاد
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املدر�سي" .تقول �إحدى املر�شدات طرح مو�ضوع
�أو فكرة ما من قبل الطلبة املتدربني يف �إحدى
ال�صفوف يخلق نوع من االت�صال الأويل بني
الطالب املتدرب والطالب ،وهذا من �أولويات
املر�شد النف�سي".
 .2درا�سة احلالة لأنها ت�ساعد الطالب املتدرب
على اجلمع املنهجي للمعلومات وتوثيقها
بالطريقة ال�صحيحة" .هنا يجيب �أحد
املر�شدون النف�سيون بقوله من �أهم الأ�ساليب
التي ن�ستخدمها يف جمع املعلومات مع احلاالت
الفردية هي درا�سة احلالة ".
 .3ت�صميم وابتكار فعاليات و�أن�شطة م�شرتكة بني
الطالب املتدرب وبني الطلبة ،فهذا يقربهم من
الطلبة ويع ّرفهم على حاجاتهم �أكرث" .تقول
مر�شدة نف�سية :الأن�شطة وامل�شاريع امل�شرتكة
حتبب الطالب بالإر�شاد النف�سي وحتفزهم
على اللجوء للمر�شد النف�سي للح�صول على
اال�ست�شارة ".
 .4تنفيذ جل�سة �إر�شاد وقائي يف واحد من
ال�صفوف الدرا�سية ،لأنها ت�ؤدي �إىل توعية
وتب�صري الطلبة بامل�شكالت التي قد تواجههم،
يف حياتهم االجتماعية �أو الدرا�سية" .يذكر
مر�شد نف�سي �أن الإر�شاد الوقائي يوفر الوقت
واجلهد .درهم وقاية خري من قنطار عالج،
لكن هذه الوظيفة الأ�سبوعية ت�أتي يف املرتبة
الرابعة من حيث �أهميتها بني مهام املر�شد
النف�سي ".
ترى الباحثة من خالل ر�صدها لواقع اخلدمة
النف�سية والإر�شادية املق ّدم يف املدار�س احلكومية
�أهمية الواجبات الأ�سبوعية ( )12التي يغطيها
الدليل العملي من حيث �ضرورتها و�شمولها على
مهام املر�شد النف�سي ،وهذا ما �أك ّده املر�شدون
النف�سيون وقاموا برتتيبها تنازل ّيا ح�سب الأهمية
من وجهة نظرهم ،فجاءت الأربع مهمات ال�سابقة
الذكر هي الأوىل من حيث الأهمية بالن�سبة له�ؤالء
املر�شدون ،وقد يعود ال�سبب يف ترتيبها بهذا ال�شكل
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�إىل �أهمية هذه الوظائف �ضمن �أكرث املهام والأدوار
ممار�سة من قبل املر�شد النف�سي ،واالعتماد عليها
مع كثري من احلاالت الفردية واجلماعية.
ثانياً :نتائج �أ�سئلة املقابلة املوجهة للطلبة
املتدربني من ق�سم الإر�شاد:
ال�س�ؤال الأول :ما الفائدة التي قدمتها لك
مادة التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي كمر�شد
نف�سي يف امل�ستقبل؟ �أجمع كل الطلبة املتدربني �أن
الدليل قدم لهم فوائد ج ّمة كان �أهمها:
 .1التعرف على ميدان العمل اخلا�ص باملر�شد
م�ستقب ًال ،وطبيعة عمله داخل املدر�سة،
واملهمات والواجبات امللقاة على عاتقه كمر�شد
نف�سي مدر�سي" .وهنا تقول طالبة متدربة :كان
لدي رهبة من الدخول �إىل املدر�سة ومقابلة
الطلبة عن قرب ،لكن مادة التدريب العملي
بددت يل هذه الرهبة .مادة التدريب العملي
ك�سرت حاجز اخلوف بداخلي .التدريب العملي
�أطلعني على مهامي احلقيقية كمر�شد نف�سي
على �أر�ض الواقع".
 .2ربط املواد النظرية التي در�سها الطلبة
املتدربني يف الكلية مع الواقع العملي ،من خالل
التطبيقات والأن�شطة والوظائف التي يت�ضمنها
الدليل" .وهنا يذكر طالب متدرب� :إن مادة
التدريب العملي قدمت يل فائدة كبرية عن
طريق تطبيق ما تعلمته يف الكلية على �أر�ض
الواقع .لقد ا�ستطعت من خالل التدريب
العملي الربط بني موادي ومقرراتي النظرية
التي در�ستها وبني الواقع احلقيقي والعملي
لعمل املر�شد النف�سي ".
 .3جاءت مادة التدريب العملي مبثابة تغذية
راجعة وتقومي ذاتي بالن�سبة للطلبة املتدربني
من خالل اختبارهم لقدراتهم و�إمكاناتهم
ومهاراتهم يف التوا�صل مع الطلبة والتفاعل
معهم" .وت�ؤكد طالبة متدربة هذه النتيجة
بقولها� :إن قيامي بتنفيذ جل�سة �إر�شاد وقائي
يف واحد من ال�صفوف الدرا�سية منحني الثقة
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ب�إمكاناتي وقدراتي ،و�أعطاين فر�صة للتقييم
والتقومي الذاتي .التدريب العملي جعلني �أدرك
�إمكاناتي وحدودي يف التفاعل مع الآخرين ".
 .4اكت�ساب الطلبة املتدربني خربات جديدة،
وزيادة ثقتهم ب�أنف�سهم وبقدراتهم ملزاولة
مهنة الإر�شاد النف�سي م�ستقب ًال" .ويف هذا
اخل�صو�ص يقول طالب متدرب :مادة التدريب
العملي مبثابة خربة كبرية ،عملت على تنمية
روح االبتكار لدي .مقرر التدريب �أدخلتني
باجلو احلقيقي ملهنة الإر�شاد النف�سي ،وق ّدم
يل �صورة مالئمة للمر�شد النف�سي امل�ستقبلي ".
وترى الباحثة �أن الطالب املتدرب ي�ستطيع
من خالل الدليل العملي �أن يطبق ما تعلمه خالل
ال�سنوات املا�ضية من مفاهيم الإر�شاد النف�سي
داخل املدر�سة ،فهو فر�صة ملعرفة الفرد لإمكاناته
وقدراته وتطبيقها باملكان املنا�سب ،ففي كل مرة
كان يعود فيها الطلبة املتدربون من املدار�س بعد
�إجناز الوظيفة الأ�سبوعية املطلوبة ،كانوا يحملون
معهم خربات جديدة ومواقف جديدة حفزتهم
وع ّلمتهم الكثري.
ال�س�ؤال الثاين :ما مدى ر�ضاك عن دليل
التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي من حيث:
(الوظائف الأ�سبوعية ،الزمن ،مدة التطبيق
.....الخ)؟  %97من الطلبة املتدربني �أعربوا عن
را�ض ب�شدة عن دليل
ر�ضاهم وجاءت �إجابتهم ٍ
التدريب العملي من حيث الوظائف الأ�سبوعية
املطلوبة ،والزمن الذي ي�ستغرقه تطبيق املهمة،
مدة تطبيق الدليل ب�شكل عام.
ومن �أقوال الطلبة امل�شاركني« :طب ّقتُ الوظائف
الأ�سبوعية يف الوقت والزمن املخ�ص�ص لها
دون �صعوبات ُتذكر .كانت الن�شاطات واملهمات
الأ�سبوعية �شاملة وكافية لتغطية مهام املر�شد
النف�سي .تطبيق الدليل العملي على ف�صلني
درا�سيني يعطي كل وظيفة �أ�سبوعية ح ّقها من
الوقت الكايف لتطبيقها» .بينما  %3من الطلبة
را�ض �إىل حدا ما ،ب�سبب
املتدربني كانت �إجاباتهم ٍ
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كثافة بع�ض الوظائف الأ�سبوعية وحتتاج �إىل وقت
�إ�ضايف .ومن �أقوال الطلبة امل�شاركني على �سبيل
املثال" :تطلبت مني بع�ض الوظائف الأ�سبوعية
وقت �أطول لتنفيذها ،كتنفيذ جل�سة �إر�شاد وقائي
يف واحد من ال�صفوف الدرا�سية .تعار�ض زمن
تطبيق بع�ض الوظائف مع احل�ص�ص الدرا�سية.
كنت � ّ
أف�ضل زيادة زمن تطبيق امله ّمات الأ�سبوعية".
وترى الباحثة �أن الوظائف الأ�سبوعية جاءت
�شاملة ،و�آخذة حقها من الزمن الالزم لتطبيقها
يف املدر�سة ،لكن قد تكون هناك بع�ض املهمات
الأ�سبوعية التي �أثقلت على كاهل بع�ض الطلبة
املتدربني من حيث الزمن واملدة ،وبالإمكان
تق�سيمها �إىل مهمتني �أو تطبيقها على �أ�سبوعني
بد ًال من �أ�سبوع واحد .فكثافة الوظائف الأ�سبوعية
�أحيانا قد تعود �إىل �أهمية دور املر�شد يف املدر�سة،
وكرثة الأعباء امللقاة عليه ،وعمق الأدوار واملهام
الإر�شادية املطلوبة منه ،فمهنة املر�شد النف�سي،
مهنة �صدق و�أمانة� ،صرب وم�شقة.
ال�س�ؤال الثالث :لو قدّر لك �أن ت�ضيف �شيئا
على دليل التدريب العملي فماذا ت�ضيف؟ %85
من الطلبة املتدربني طلبوا �أن ال ُيكتفى بدر�س
واحد �أو ح�صة واحدة من قبل الطالب املتدرب ،بل
يف�ضل �أن ت�ضاف ح�صة درا�سية ثانية لكي ي�ستطيع
الطالب املتدرب خلق جو من التوا�صل مع الطلبة،
ويقدم �أكرث من ن�شاط تدريبي �أو مو�ضوع �أو فكرة
تهم الطلبة ح�سب مرحلتهم العمرية« .فقد ذكرت
�إحدى الطالبات املتدربات �أرجو �إ�ضافة ح�صة
درا�سية ثانية حتى �أمتكن من طرح �أكرث من
مو�ضوع �أو فكرة �أو ق�ضية نف�سية ما للنقا�ش»%10 .
من الطلبة املتدربني ف�ضلوا �إ�ضافة وظيفة �أ�سبوعية
تكون عبارة عن جل�سة �إر�شاد جمعي ملجموعة من
الطلبة الذين يعانون م�شكلة معينة� « .إذا قالت
طالبة متدربة كنت �أمتنى �أن يت�ضمن الدليل �أكرث
من جل�سة �إر�شاد جمعي وجماعي» %5 .من الطلبة
املتدربني اقرتحوا وظيفة �أ�سبوعية ي�شاهدون
فيها جل�سة �إر�شاد جمعي �أو توجيه جمعي ،يقوم
بها املر�شد النف�سي يف املدر�سة لكي يتمكنوا من
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اكت�ساب خرباته يف هذا املجال « .وهنا ذكر �أحد
الطالب املتدربني �أقرتح �إ�ضافة وظيفة نتمكن من
خاللها م�شاهدة املر�شد النف�سي وهو يقوم بتطبيق
جل�سة توجيه و�إر�شاد جمعي يف مدر�سته �أ�سو ًة
بطلبة ق�سم معلم ال�صف يف مادة الرتبية العملية».
وترى الباحثة �أن هذه النتيجة تطابقت �إىل
حد ما مع �إجابة املر�شدون النف�سيون على ال�س�ؤال
ٍ
ذاته من حيث �إمكانية �إ�ضافة وظيفة �أ�سبوعية
جديدة وهي تقدمي مو�ضوع �أو فكرة يف ح�صة
در�سية لتغني التوا�صل الفعال بني الطلبة املتدربني
وطالب املدار�س احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل اقرتاح
الطلبة املتدربون �إ�ضافة جل�سة �إر�شاد جمعي� ،أو
م�شاهدة جل�سة توجيه و�إر�شاد جماعي يقوم بها
املر�شد النف�سي يف املدر�سة ،وبالتايل فاالقرتاحات
ال�سابقة كلها تغني الدليل ،وتقدم اهتماما بفعالية
املر�شد النف�سي ،وحت�سني و�سائل ات�صاله مع
الآخرين عن طريق التدريب.
ال�س�ؤال الرابع :لو قدّر لك �أن تعدّل �شيئا
على دليل التدريب العملي فماذا تعدّل؟ %95
من الطلبة املتدربني �أبدوا رغبتهم يف الإبقاء على
درا�سة حالة واحدة فقط تت�ضمن تدرب الطالب
على اجلمع املنهجي للمعلومات وتوثيقها بالطريقة
ال�صحيحة ،وكتابة التقرير النف�سي يف الوقت ذاته.
خا�صة �أن درا�سة احلالة كانوا قد تدربوا عليها يف
ال�سنوات ال�سابقة.
وهذه اقتبا�سات من �إجابات الطلبة على هذا
ال�س�ؤال" :لقد تدربت على درا�سة احلالة منذ
ال�سنة الثالثة ،وال �أرى داع لوجود درا�ستي حالة يف
الوظائف الأ�سبوعية .درا�سة حالة واحدة مع كتابة
التقرير النف�سي كافية" .و %5من الطلبة املتدربني
ال �أع ّدل �شيئا" .وهنا تقول طالبة متدربة مل �أجد ما
�أع ّدله على الوظائف الأ�سبوعية يف الدليل".
وترى الباحثة �أن نتيجة هذا ال�س�ؤال جاءت
منطقية ا�ستنادا للمقررات النظرية ،والتدريبات
العملية التي يخ�ضع لها الطلبة يف ال�سنوات
الدرا�سية الأوىل ،من حيث الإبقاء على درا�سة
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حالة واحدة يف الدليل نظر ًا للتد ّرب عليها �سابق ًا،
لكن ت�ضمني دليل التدريب درا�سة حالة ثانية جاء
من باب ت�أهيل الطلبة وتد ّربهم ب�شكل �أف�ضل خا�ص ًة
�أن مهام املر�شد النف�سي تتطلب تخ�ص�ص ًا و�إعداد ًا
وكفاءة ومهارة والكثري من اخل�صائ�ص النف�سية،
واالجتماعية ،واملهنية االيجابية التي ت�شجع
الطالب على الإقبال عليه.
ال�س�ؤال اخلام�س :ما هي �أكرث الوظائف
الأ�سبوعية فائدة من وجهة نظرك؟جاءت
�إجابات الطلبة املتدربني على هذا ال�س�ؤال �شبه
متطابقة ،فالكل �أك ّد �أن جميع الوظائف الأ�سبوعية
التي يت�ضمنها الدليل والبالغ عددها  12وظيفة
مفيدة وق ّيمة ،لكن �أكرث الوظائف فائدة و�أهم ّية
من وجهة نظرهم كانت �أربع وظائف هي:
 .1الدر�س الذي يحتوي على مو�ضوع �أو ن�شاط
الذي يخلق التوا�صل احلقيقي بني املتدربني
والطلبة من جهة ،ويتيح التعامل والتفاعل مع
�أكرب عدد ممكن من الطلبة" .تقول �إحدى
الطالبات املتدربات مقابلة الطالب يف ح�صة
در�سية وطرح مو�ضوع ما عليهم للنقا�ش هو
اخلطوة الأوىل على طريق التوا�صل معهم.
التوا�صل احلقيقي مع الطالب هو من �أوائل
مهمات املر�شد النف�سي".
 .2العمل الإعالمي ،لأنه يحر�ض الطالب املتدرب
على ابتكار خطط و�أ�ساليب توعوية حول
غايات الإر�شاد النف�سي وميادينه املتنوعة،
وجتذب الطلبة وحتفزهم على اللجوء للمر�شد
النف�سي" .وهنا يقول طالب متدرب :ي�أتي
العمل الإعالمي يف املرتبة الثانية من التوا�صل
مع الطالب والتقرب منهم وتعريفهم بالإر�شاد
النف�سي ومهامه".
 .3درا�سة احلالة وكتابة التقرير النف�سي ،لأنها
ت�ساعد الطالب املتدرب على اجلمع املنهجي
للمعلومات وتوثيقها بالطريقة ال�صحيحة.
"يقول �أحد الطلبة املتدربني :درا�سة احلالة
متنحني تدريبا على �أ�ساليب جمع البيانات
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واملعلومات املختلفة ،وكتابة التقرير النف�سي
مينحني تدريبا على كتابة تقرير خا�ص
باحلاالت الفردية وفق ما در�سته ".
 .4تنفيذ جل�سة �إر�شاد وقائي يف واحد من
ال�صفوف الدرا�سية ،لأنها تنمي روح االبتكار
لدى الطالب املتدرب ت�ؤدي �إىل توعية وتب�صري
الطلبة بامل�شكالت التي قد تواجههم" .وهنا
جتيب �إحدى امل�شاركات :جل�سة الإر�شاد
الوقائي �أعطتني تدريبا على التعامل مع
الطالب و�إدارة احلوار والإ�صغاء لهم ،لكنها
ت�أتي يف املرتبة الأخرية من حيث الأهمية بني
الوظائف الأ�سبوعية".
وترى الباحثة ومن خالل متابعتها للطلبة
املتدربني �أثناء تطبيقهم الوظائف الأ�سبوعية،
�أنهم كانوا مييلون �إىل الأعمال اجلماعية ،والتي
فيها فر�صة لالحتكاك والتوا�صل مع �أكرب عدد من
الطلبة ،لذلك جاء ترتيب الدر�س الذي يحتوي على
مو�ضوع �أو ن�شاط ،والعمل الإعالمي ،وتنفيذ جل�سة
�إر�شاد وقائي� ،ضمن �أكرث الوظائف الأ�سبوعية
�أهم ّية من وجهة نظرهم.

وخال�صة القول ،ف�إن نتائج هذه املقابلة مع
املر�شدين النف�سيني والطلبة املتدربني ،جاءت
لتعك�س واقع الإر�شاد النف�سي يف املدار�س ودور
املر�شدين واجتاهاتهم نحو دليل التدريب من
جهة ،وتطبيق طلبة ق�سم الإر�شاد النف�سي لدليل
التدريب العملي يف هذه املدار�س ،وال�صعوبات التي
واجهوها من جهة �أخرى.
ومن خالل �أجوبة هذه املقابلة ميكنني القول �أن
اجتاهات الطلبة املتدربني ،واملر�شدين النف�سيني
كانت �إيجابية يف جملها جتاه الدليل ،حيث تراوحت
ن�سبة �إجابات الطلبة املتدربني واملر�شدين النف�سني
را�ض ب�شدة عن الدليل بني ( ،)%97 - %85مع
على ٍ
ُ
وجود بع�ض التعديالت التي �أخذت بعني االعتبار.
وت�أكيد ًا لنتائج املقابالت التي �أجرتها الباحثة من
جهة ،وتعميقا للنتائج الآنفة الذكر التي تو�صلت
�إليها من جهة �أخرى ،قامت الباحثة بتطبيق هذه
اال�ستمارة على الطلبة املتدربني لقيا�س اجتاهات
و�آرائهم حول دليل التدريب العملي يف الإر�شاد
النف�سي .فقد ُطلب من امل�شاركني الإجابة عليها
بدقة وكما هو الأمر فعلي ًا بالن�سبة لهم ،ولي�س كما
يتمنون �أن يكون .وجاءت نتائج �أ�سئلة اال�ستمارة
املوجهة للطلبة املتدربني على النحو التايل:

جدول رقم ()1
الن�سبة املئوية لإجابات الطلبة املتدربني على اال�ستمارة
العبارات
م
� 1سهولة تطبيق الدليل العملي يف الإر�شاد النف�سي.
 2تطابق التدريبات والتمرينات العملية املوجودة يف الدليل مع املهمات املطلوبة من املر�شد النف�سي.
 3تواجهني ال�صعوبات والتحديات �أثناء تطبيق الدليل العملي يف املدار�س.
 4يغطي الدليل العملي �أهدافا حمدودة.
 5من ال�صعب تنفيذ بع�ض الوظائف الأ�سبوعية املوجودة يف الدليل العملي.
 6ي�ساعدين الدليل العملي يف الإر�شاد النف�سي على مواجهة امل�شكالت التي قد تواجهني كمر�شد نف�سي
يف امل�ستقبل.
 7مينحني هذا الدليل فر�صة اكت�ساب اخلربات والتجارب العملية يف املدار�س.
 8يعد هذا الدليل العملي مبثابة ا�ستنتاج ملزاولة مهنة الإر�شاد املدر�سي يف امل�ستقبل.
� 9شمولية الدليل العملي يف الإر�شاد النف�سي.
 10يحتاج الدليل العملي �إىل تعديل بع�ض الوظائف الأ�سبوعية.
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دائما
73%
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�أحيانا
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�أبدا
0
0
65%
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80%
2%
0
4%
%2
68%
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من اجلدول ال�سابق ومن خالل الن�سب املئوية
لأجوبة الطلبة املتدربني على اال�ستمارة املوجهة
للطلبة املتدربني يف ق�سم الإر�شاد يتبينّ �أن:
 الدليل �سهل وممكن التطبيق و�شامل يغطي معظماملهام التي �سيطلب منهم تنفيذها كمر�شدين
يف امل�ستقبل ،وي�ساعدهم على مواجهة
امل�شكالت التي قد تواجههم يف امل�ستقبل .فقد
تراوحت الن�سبة املئوية للإجابة بـ (دائما) على
الأ�سئلة الثالث :الأول وال�ساد�س والتا�سع بني
( %73و .)%86
 كان الدليل فر�صة الكت�ساب اخلربات والتجاربالعملية يف املدار�س ،فالدليل جاء مبثابة ا�ستاج
ملزاولة مهنة الإر�شاد النف�سي املدر�سي يف
امل�ستقبل .وت�ؤكد هذه النتيجة الن�سبة املئوية
للإجابة ب ـ (دائما) على ال�س�ؤالني :ال�سابع
والثامن فقد بلغت ( )%83لل�س�ؤال ال�سابع،
و( )%70لل�س�ؤال الثامن.
 ال�صعوبات التي تواجه الطلبة املتدربني �أثناءتطبيق الدليل العملي يف املدار�س كانت قليلة،
ومن املمكن جتاوزها .فقد بلغت الن�سبة املئوية
للإجابة ب ـ (�أبد ًا) على ال�س�ؤال الثالث (.)65%
 تطبيق الدليل العملي وتنفيذ الوظائف الأ�سبوعيةمن قبل الطلبة املتدربني مبثابة اقتحام للحياة
العملية وربط املواد النظرية التي در�سوها
�سابقا مع الواقع العملي .فقد بلغت الن�سبة
املئوية للإجابة ب ـ (دائم ًا) على ال�س�ؤال الثاين
(.)89%
 على الرغم من �شمولية الدليل وتغطيتهملهام املر�شد النف�سي� ،إال �أنه يحتاج لبع�ض
التعديالت بناء على االقرتاحات التي قدمها
املر�شدون النف�سيون والطلبة املتدربون .وت�ؤكد
هذه النتيجة الن�سبة املئوية للإجابة ب ـ (�أبد ًا)
على ال�س�ؤال العا�شر (.)%86
اال�ستنتاجات:
تطرق البحث احلايل �إىل واقع جتربة الإر�شاد
النف�سي يف كلية الرتبية الثانية بال�سويداء ،و�إحداث
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هذا االخت�صا�ص املهم وال�ضروري لتخريج دفعات
من الطلبة املخت�صني الذين �سيمار�سون ويزاولون
مهنة الإر�شاد النف�سي املدر�سي يف امل�ستقبل،
معتمدين يف ذلك على اخلربات النظرية والعملية
التي تلقوها يف كليتهم طوال اخلم�س �سنوات
الدرا�سية .وخا�صة مواد التدريب العملية التي
تعد مبثابة «ا�ستاجات» لدخول معرتك الإر�شاد
يف امل�ستقبل القريب .جاءت الدرا�سة احلالية
كر�صد لآراء الطلبة املتدربني واملر�شدين النف�سيني
واجتاهاتهم نحو مادة التدريب العملي من جهة،
وكر�صد لواقع اخلدمات النف�سية املقدمة يف
املدار�س احلكومية من جهة �أخرى ،وهل الواقع
الفعلي يعك�س الطموح وامل�أمول؟
لكن يبقى ال�س�ؤال الأهم ،هل تكفي املواد العملية
التي يتدرب عليها الطلبة يف ق�سم الإر�شاد النف�سي،
مبا فيها مقرر التدريب العملي يف الإر�شاد النف�سي
لت�صنع منهم مر�شدين نف�سيني �أكفاء ،ميتلكون
املهارات واخلربات الكافية مل�ساعدة الطلبة يف
حل م�شاكلهم و�إر�شادهم بالطرق ال�صحيحة وفق
�أ�ساليب دقيقة عملية ومدرو�سة؟
�أعتقد ومن خالل خربتي ال�شخ�صية يف
جمال الإر�شاد النف�سي ،ومعرفتي بواقع املدار�س
وامل�شكالت التي يتعر�ض لها الطلبة ح�سب مراحلهم
العمرية� .أن طلبة ق�سم الإر�شاد يحتاجون للمزيد
من الإثراء فيما يخ�ص امتالك املهارات واخلربات
والأ�ساليب الإر�شادية من خالل تطوير املقررات
واملناهج النظرية با�ستمرار ،وااللتحاق بالدورات
التدريبية املخت�صة ،ومواكبة كل ما هو حديث
وجديد يف جمال الإر�شاد النف�سي ،لأن اخت�صا�ص
الإر�شاد النف�سي �ش�أنه �ش�أن الطب الب�شري .ولهذا
ف�إنه يجب االهتمام ب�إعداد املر�شدين النف�سيني
وتكوينهم ،وتهيئتهم مبا ميكنهم من ممار�سة
كافة املهام املوكلة �إليهم وفق االحتياجات الفعلية
لطالب املدار�س العاديني منهم وذوي االحتياجات
اخلا�صة.
هذا يقودين �إىل التطرق �إىل م�شكلة عدم
وجود املراكز الإر�شادية املخت�صة املرخ�ص لها
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من قبل اجلهات الر�سمية يف حمافظة ال�سويداء،
التي من املفرت�ض �أن ي�شرف عليها �أخ�صائيون
مدربون يف جمال الإر�شاد والعالج النف�سي .وال
يفوتني �أن �أ�ؤكد على �ضرورة نهو�ض املر�شدون
النف�سيون مبهمة البحث العلمي ،وعلى املعنيني �أن
يوفروا با�ستمرار امل�ستلزمات ال�ضرورية للبحث
العلمي ،وتهيئة الأجواء املنا�سبة للمر�شد لقيامه
بهذا الن�شاط احليوي ،والق�ضاء على املعوقات التي
تعيقه عن ممار�سة ن�شاطه البحثي.
و�أخريا ال ي�سعني �إال املرور على م�شكلة هامة
تواجه الإر�شاد النف�سي وهي اجلهود املبعرثة غري
التكاملية مع الوزارات ذات ال�صلة كوزارة ال�صحة
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،خللق فرق
العمل متكاملة متعاونة ،تر�سخ �إمكانية العمل بروح
الفريق.
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