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 الملخص :

ي ف هدفت الدراسة الحالية إلى قياس أثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة لدى االختصاصيين االجتماعيين
ين يصمنطقة الظاهرة بسلطنة عمان وذلك من خالل قيام الباحث بقياس المتغير التابـع ) مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة ( لدى االختصا

ي والبعدي لاالجتماعيين قبل إدخال المتغير المستقل ، وبعد تنفيذ البرنامج التدريبي على المجموعة التجريبية فقط ، ثم مقارنة نتائج القياس القب
موعة التجريبية جوالمتابعة ، وتحديد داللة الفروق بينها إن وجدت على المجموعة التجريبية نفسها ؛ وكذلك مقارنة نتائج القياس البعدي بين الم

( اختصاصيًا اجتماعيًا اختيروا من االختصاصيين االجتماعيين 30والمجموعة الضابطة ، وتحديد داللة الفروق بينها إن وجدت . شملت العينة )
(  15وضابطة من )  ( ، 15الذين لديهم احتياج تدريبي في مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة ، وزعوا في مجموعتين ، تجريبية مؤلفة من) 

 ،ة اإلرشاد المتمركز على المسترشدنظري( جلسة تدريبية ، اعتمد في أنشطته على  13) ، أُعد برنامج تدريبي مكون من اختصاصي اجتماعي 
 االتصال( دقيقة . كما أعد الباحث  مقياس تقدير أداء االختصاصي االجتماعي لمهارات 120ونظرية التعلم بالنمذجة ، مدة كل جلسة فيه )

ر ثباته ) كما حدد مؤش ،والصدق البنائي الفقرات باستخدام أسلوب التحكيم حددت مؤشرات صدقه  بطريقتين : صدقاإلرشادية في المقابلة ، و 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع الفرضيات لصالح االختبار البعدي للمجموعة كرونباخ ( ،  –مل ألفا بمعا

اإلرشادية في المقابلة  تعزى للبرنامج التدريبي مما دل على أثر البرنامج التدريبي في تطوير تلك المهارات . كما  االتصالالتجريبية في مهارات 
لبعدي  االباحث بتطبيق مقياس متابعة لبيان أثر التدريب على البرنامج التدريبي لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد أسبوعين من تطبيق المقياس  قام

ار بللمجموعة نفسها ؛ وباستخدام اختبار ولكوكسن للمجموعات المترابطة أظهرت المقارنة بين القياسين وجود فروق دالة إحصائيا لصالح اخت
 المتابعة ، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة تم الخروج بتوصيات ومقترحات لدراسات مستقبلية . 

 المقابلة اإلرشادية Counselingاإلرشاد  Counseling Communication Skillsمهارات االتصال اإلرشادية : الكلمات المفتاحية

Counseling Interview  تدريبي  برنامجA Training Program  االختصاصيين االجتماعيينSocialists  

 

 المقدمة

  Applied Psychologyفرعًا مهمًا من فروع علم النفس التطبيقي   Counseling Psychologyيعد اإلرشاد النفسي أو علم النفس اإلرشادي  

التي تهدف إلى مساعدة  ، كما أنه يقع مع مجموعة أخرى من التخصصات مثل : علم النفس العيادي ، والطب النفسي ، والخدمة االجتماعية؛ 

 helpingالناس على مواجهة مشكالت ومواقف الحياة وضغوطها وتغيير حياتهم إلى األفضل تحت مجموعة تعرف بتخصصات مهن المساعدة 

professions  (  1981تشترك هذه التخصصات من وجهة نظر جورج وكرستياني). وGeorge & Cristiani  كما ورد في

( في " الغاية التي تسعى لتحقيقها ، كما أنها تفترض بأن السلوك له سبب وأنه من الممكن تعديل هذا السلوك ، ولذلك فهي  9،ص1996الشناوي)

 عون ، كما أنها تقوم على أساس من تدريب متخصص" .تستخدم العالقة المهنية وسيلة أساسية لتقديم ال

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

248 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

اللفظي وغير  االتصالتتطلب فنيات ومهارات خاصة لتفعيل عملية  األداة الفاعلة في تقديم العون والمساندة، لذا فهي المقابلة اإلرشادية وتعد  

اللفظي بين االختصاصي االجتماعي والمسترشد ، فضاًل عن أن  نجاحها يتوقف على كيفية استخدام االختصاصي االجتماعي  لتلك الفنيات 

لوكه نحو سوالمهارات التي تساعده كثيرا في تنفيذ اإلستراتيجية اإلرشادية ، والتمهيد للتدخل المهني المناسب الذي يصل بالمسترشد إلى تعديل 

مثلة  بالمهارة في ( أن " يتقن االختصاصي االجتماعي المهارات الضرورية ألداء عمله المت 1982األفضل؛ وهذا يستلزم ، كما ورد في توفيق ) 

يل ة وتحل، والمهارة في مالحظم ، والمهارة في استخدام الموارد، والمهارة في مساعدة العمالء على حسن التعبير عن مشاعرهتقدير المشاعر

يل مختلفة ؛ كتقدير العمالسلوك اللفظي وغير اللفظي، إلى جانب المهارة في إقامة عالقة مهنية ناجحة مع العمالء بما تتضمنه من عناصر 

ي ( ؛ لذا كان من األهمية بمكان أن يلم االختصاص 399، ص1982، والقدرة على اكتساب ثقته " )توفيق،واحترامه، وعدم التحيز ضده أو معه

، السيما وأن طبيعة عمله تتطلب استخدام المقابلة اإلرشادية التي تعد من األدوات  المهمة لمقابلة اإلرشاديةاالجتماعي بالمهارات الخاصة با

 للتعامل مع المشكالت الفردية في المجتمع المدرسي .

 مشكلة الدراسة :

وعة من ، إال أن هناك مجمميدان عربًيا وعالمًيالالختصاصيين االجتماعيين العاملين في العلى الرغم من االهتمام المتزايد بالممارسات المهنية 

وخاصة ما  اإلرشادية، االتصال، ومنها ما يتعلق بمهارات صاصي االجتماعي في الحقل التربوي المعوقات والصعوبات المهنية التي تواجه االخت

أشارت نتائج  ؛ وفي هذا السياقأهداف العملية اإلرشاديةه المهني بالشكل المناسب الذي يحقق ، مما يصعب عليه تحقيق أدائيرتبط منها بالمقابلة

من إجمالي عينة دراسته  (%75.3)، بنسبة ين أساليب الدراسة في خدمة الفرد( إلى أن " المقابلة تحتل المرتبة األولى ب 1996دراسة الغمري ) 

 ( .698، ص1996اءت بقية األساليب في المرتبة التالية " )الغمري،، بينما ج( اختصاصي اجتماعي120التي بلغت )

حليل تلك ، وعن تما يواجهون صعوبات ومعوقات مهنيةضح أن االختصاصيين االجتماعيين كغيرهم من العاملين في ميادين العمل األخرى؛ ربيت

لتعرف إلى معوقات الممارسة المهنية لالختصاصي ت ل(، التي هدف 2007قد أشارت دراسة الشقصية ) الصعوبات والمعوقات المهنية ؛ ف

ي صاالجتماعي في المجال المدرسي بالسلطنة إلى أن هناك معوقات مختلفة؛ " منها ما يختص بتدني اإلعداد المعرفي والمهاري والمهني لالختصا

، ودراسة الحاالت الفردية " ) المقابالت اإلرشاديةه على إجراء االجتماعي ؛ وأن أحد أسباب هذا التدني يعود إلى نقص الخبرة والتدريب لدي

( " أن الممارسة المهنية لالختصاصي االجتماعي والتي تختص 1993( ؛ كما أظهرت دراسة السنهوري ) 163 -162، ص2007الشقصية،

 (.381،ص1993" )السنهوري، بأساليب الدراسة في خدمة الفرد تكشف عن أن هناك صعوبات مرتبطة بتنفيذ المقابالت والزيارات المنزلية
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ي مدارس اإلرشادية ف االتصالمما تقدم يتضح أن هناك ضرورة إلى توفير برامج تدريبية لتدريب االختصاصيين االجتماعيين على مهارات  

، قام قابلةة في الماإلرشادي االتصال، وطبقًا لذلك وللتحقق من مدى استخدام االختصاصيين االجتماعيين في مدارس السلطنة لمهارات السلطنة

الستطالع آراء االختصاصيين االجتماعيين العاملين في مدارس منطقة الظاهرة بلغ عددهم ) من خالل استبيان أعد  الباحث بدراسة استطالعية

هم ، وكذلك عن قابلة لدياإلرشادية في الم االتصال( اختصاصيًا اجتماعيًا ؛ فيما يتعلق بممارساتهم المهنية ، ومدى احتياجهم لتطوير مهارات  71

 الدورات التدريبية التي خضعوا لها أثناء العمل في مجال خدمة الفرد والمقابالت اإلرشادية، وقد أظهرت النتائج أن :

ة في اإلرشادي االتصال( من االختصاصيين االجتماعيين الذين شملتهم الدراسة عبروا باإليجاب عن حاجتهم إلى تطوير مهارات  % 93) -

( وهو أعلى معدل استجابة في االستبيان، مما يعطي مؤشرا لقلة وعيهم بتلك المهارات 5المقابلة لديهم، حيث وصلت درجة احتياجهم إلى ) 

 ومدى حاجتهم لها .

مستوى لذلك ، لالرتقاء باإلرشادية متى ما أتيحت لهم الفرصة   االتصال( منهم عبروا عن حاجتهم إلى برامج تدريبية على مهارات 90%)  -

 عملهم اإلرشادي وتطوير مهاراتهم الفنية في العمل اإلرشادي الفردي . 

( أشاروا إلى أنهم لم يخضعوا لدورات تدريبية في أثناء عملهم في مجال اإلرشاد الفردي ، وخاصة فيما %100كل أفراد العينة أي ما نسبته ) -

 بلة؛ مما يشير إلى وجود مشكلة حقيقية تستحق البحث والدراسة .اإلرشادية في المقا االتصاليتعلق بمهارات 

 فرضيات الدراسة :

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي والمتابعة في األداء الكلي  -1

غير اللفظي ( لدى  االتصالمواجهة ،عكس المشاعر ، اإلرشادية في المقابلة، وتشمل مهارات) التساؤل ، ال االتصاللمهارات 

 االختصاصيين االجتماعيين ؟

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي والمتابعة في األداء الفرعي لكـل  -2

 لفظي ( لدى االختصاصيين االجتماعيين ؟غير ال االتصالمن مهـارات ) التساؤل ، المواجهة ، عكس المشاعر ، 

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي في األداء الكلي لمهارات   -3

لدى  غير اللفظي ( االتصالاإلرشادية في المقابلة ، وتشمل مهارات ) التساؤل ، المواجهة ، عكس المشاعر ،  االتصال

 االختصاصيين االجتماعيين ؟
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ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  في االختبار البعدي في األداء الفرعي لكل من   -4

 غير اللفظي ( لدى االختصاصيين االجتماعيين ؟ االتصالمهارات ) التساؤل ، المواجهة ، عكس المشاعر ، 

 الدراسة :أهداف 

 اإلرشادية في المقابلة لالختصاصيين االجتماعيين في منطقة الظاهرة . االتصالإعداد برنامج تدريبي لتطوير مهارات  -1

ين اإلرشادية في المقابلة لدى االختصاصي االتصالالتعرف إلى مدى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تطوير مهارات  -2

الت الفردية بالمجال المدرسي ؛ وذلك من خالل  تحديد مستوى نموهم  المعرفي في أدائهم االجتماعيين عند العمل مع الحا

 لتلك المهارات .

ين اإلرشادية في المقابلة لدى االختصاصي االتصالالتعرف إلى مدى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تطوير مهارات  -3

 .لك من خالل  تحديد مستوى نموهم  المعرفي في أدائهم لتلك المهاراتاإلرشادية؛ وذ االتصالاالجتماعيين وفقا لنوع مهارة 

  أهمية الدراسة :

ب التدخل ، وممارسة أساليمهمة في تشخيص المشكالت الفردية أهمية موضوع المقابلة في العملية اإلرشادية في خدمة الفرد بوصفها أداة  -1

المهني لدى االختصاصيين االجتماعيين بكونها واحدة من الفنيات والمهارات المهنية والمعارف العلمية التي تساعدهم على تقديم الخدمة 

 .اإلرشادية للطالب 

عد مجاال ين بالمجال المدرسي، الذي يأهمية البرامج التدريبية بكونها إحدى وسائل التعليم المستمر لالختصاصيين االجتماعيين العامل  -2

 .عوقهم عن التحصيل الدراسي بكفاءةمهمًا يضم عددًا كبيرًا ممن لديهم مشكالت فردية قد ت

 تافتقار البرامج والورش التدريبية في السلطنة المتعلقة بإعداد وتدريب االختصاصيين االجتماعيين إلى المعارف العلمية المرتبطة بمهارا -3

رشادية في المقابلة ومهارات تطبيقها مع الحاالت الفردية من جهة حسب ما أظهرته نتائج بعض الدراسات السابقة في اإل االتصال

يين في االجتماع، وتقارير المشرفين عن مشاهداتهم لالختصاصيين ة للباحثالسلطنة ، وعلى وفق ما أظهرته الدراسة االستطالعي

 .المدارس بالسلطنة
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  حدود الدراسة:

غير  تصالاالاإلرشادية في المقابلة ، المتمثلة بمهارات ) التساؤل ، المواجهة ، عكس المشاعر ، و  االتصالصر الدراسة الحالية على مهارات تقت 

 .اللفظي ( لدى االختصاصيين االجتماعيين العاملين في جميع مدارس الحلقة األولى والثانية لمنطقة الظاهرة في سلطنة عمان

 الدراسة:مصطلحات 

يعرف التدريب بأنه " التنمية المنتظمة لنموذج من المعرفة والمهارات واالتجاهات لشخص ما لكي يؤدي األداء    :  Trainingالتدريب 

 (  215، ص 1984الصحيح للواجب أو العمل الذي أسند إليه ، وهو يتكامل غالبًا بزيادة واستمرارية التعلم " ) بدوي ، ومصطفى،

( أن التدريب هو " عملية ديناميكية يتم من خاللها تعديل سلوكي  2003، كما ورد في دراسة عبد الفتاح)    (1988) يفر وباليوسويرى بيف 

يح تجوهري في أداء المتدربين ألعمالهم بعد التدريب إلى األفضل ، ويكون ذلك من خالل التدخل المقصود إلكسابهم مهارات أدائية أو سلوكية ت

 ( .   10،ص2003ظائفهم بكفاءة وفعالية " )عبد الفتاح،لهم أداء و 

يعرف البرنامج التدريبي بأنه " مجموعة عناصر مخططة ومتكاملة ومتفاعلة مع بعضها البعض   :  Training Programالبرنامج التدريبي  

 ( .  353، ص  1992موجهة لعدد من األعضاء لتحقيق أهداف معينة في فترة زمنية محددة ") النجار، وراغب،

( أن البرنامج التدريبي هو " نشاط هادف ومخطط لتحقيق أهداف العملية التدريبية في فترة زمنية محددة ، وهو نتيجة  1991ويرى عليمات ) 

( ، ومما  15، ص  1991تحديد االحتياجات التدريبية للمتدربين ، ومن خالله يتم التفاعل المتبادل بين عناصر العملية التدريبية ") عليمات،

 .االحتياجات التدريبية للمتدربين يالحظ هنا أن عليمات قد أضاف بعدًا آخر وهو أن البرنامج التدريبي يأتي نتيجة تحديد

" العملية  ورد في قاموس وبستر أن مفهوم االتصال يتحدد أنه     Communication skill in counselingمهارة االتصال اإلرشادية  

 Webster)، تتمثل بالكالم واإلشارات والكتابة وغيرها "وسائل ةبين األفراد من خالل عداللها تبادل المعلومات واإلشارات والرسائل التي يتم من خ

, 1998,p 232 )   ، ( أنه " العملية التي يتم فيها تبادل األفكار والمعلومات  1973قاموس التربية ) كما يتحدد مفهوم االتصال اإلرشادي في

 Goodبين المرشد والمسترشد في الجلسة اإلرشادية من خالل الكالم المنطوق والتعبيرات غير اللفظية مثل التنغيم وأوضاع الجسم والصمت " )

Carter ,1973,p119 ). 
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صر على الكالم المنطوق فقط بل يشمل كذلك التعبيرات غير اللفظية ، التي يعرفها ناب يتضح مما تقدم أن االتصال في العملية اإلرشادية ال يقت

Knapp ( 1978 )  ( ( أنها " كل وقائع االتصال اإلنساني التي تتجاوز الكلمات المنطوقة أو المكتوبة " ) الشناوي  1996، كما ورد في الشناوي

 همية في اإلرشاد جانب كبير بسبب المعلومات الهائلة التي توصلها . ( ، فالتعبيرات غير اللفظية لها من األ 71،ص1996،

رب ( على االجتماعي ) المتد االختصاصيويتحدد المفهوم اإلجرائي لمهارة االتصال اإلرشادية في الدراسة الحالية أنه" الدرجة التي يحصل عليها 

من مهارات  االجتماعي االختصاصيي الدراسة الحالية والتي تعكس ما يمتلكه مقياس تقدير مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة المستخدم ف

 االتصال اإلرشادية في المقابلة " .

(  أنها  " 1992المقابلة اإلرشادية ، كما ورد في عمر)Strang (1949  عرفت سترانج )      Counseling Interviewالمقابلة اإلرشادية  

على عدد من الفنيات التي تسهم في نجاحه ، وأنها عبارة عن عالقة  دينامية وجهًا لوجه بين المسترشد الذي  قلب اإلرشاد النفسي ، حيث تشمل

 ( . 33، ص  1992يسعى في طلب المساعدة لتنمية استبصارا ته التي تحقق ذاته ، وبين المرشد القادر على تقديم المساعدة "  ) عمر، 

عن " مواجهة إنسانية تتم بين المرشد النفسي والمسترشد في مكان محدد وبناء على موعد سابق ولفترة ( أنها  عبارة  1992يعرفها عمر) كما 

 ( .34، ص  1992زمنية معينة من أجل تحقيق أهداف خاصة " )عمر،

ديه العديد رشاد ، وشخص آخر ل( فإن المقابلة اإلرشادية عبارة عن " لقاء يتم بين شخص قد تلقى تدريبًا عمليًا في كيفية اإل 2006وبرأي غانم )  

 قمن المشاكل واألزمات التي عجز عن حلها أو مواجهتها ، وبالتالي استدعى الموقف)التدخل اإلرشادي بصورة علمية ( ، وأن المقابلة تتم وف

 ( .134، ص  2006شروط محددة سلفا مثل : عدد األسئلة ، تحديد المكان ، وقت الجلسة ...الخ " )غانم،

 عليه فإن المقابلة اإلرشادية في الدراسة الحالية يمكن أن  يحددها الباحث أنها  " مواجهة تتسم بطابع اإلنسانية بين اختصاصي اجتماعيوبناء 

 يمتلك مهارات إرشادية ومسترشد ينشد المساعدة لتحقيق أهداف خاصة به .

جتماعي أنه " الشخص المهني المسئول عن ممارسة مهنة اال االختصاصي( 1997يعرف  حبيب )  socialist االختصاصي االجتماعي   

لعلمية ، وبالتالي االخدمة االجتماعية في مجاالتها المختلفة واألداة التي يتم من خاللها تحقيق أهدافها من خالل االلتزام بفلسفتها ومبادئها وأساليبها 

  ( .149، ص1997المرغوبة في المجتمع " )حبيب، االجتماعي مع غيره من المهنيين في تحقيق التنمية االختصاصييساهم 

في المجال المدرسي فإن االختصاصي االجتماعي هو " ذلك الشخص المهني الذي يمارس عمله في ضوء مفهوم الخدمة االجتماعية وعلى  

( 2006ل االختصاصي االجتماعي)وفي دليل عم ( 35، ص 2004، وفرماوي ،) قاسمأساس فلسفتها ، ملتزمًا بمبادئها ومعاييرها األخالقية " 
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لذي ا الذي يصدر عن دائرة التوعية واإلرشاد التربوي بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان فإن االختصاصي االجتماعي ينظر إليه أنه " الشخص

جاد ة ، والعمل على مساعدتهم في إييدرس المشكالت التي يواجهها الطالب سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أم تربوية أم مهنية أم صحية أم تغذي

 .(  9، ص  2006الحلول المناسبة  لها " ) وزارة التربية والتعليم ، 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة 

يرى بعضهم عندما يقوم المرشد بعملية اإلرشاد النفسي يجب أن يعمل في ضوء نظرية نفسية يفسر من خاللها السلوك وكيفية تعديله على وفق 

 ، بينما يرى آخرون أن على المرشد النفسي أن ينتقي فنياتهوحيدًا لبرنامجه وخطته اإلرشاديةالمنهج الذي تتبعه تلك النظرية محكًا ومرجعًا 

 ( . 2005إلرشادية من بين النظريات المختلفة دون التقيد بنظرية واحدة ) صديق ، ا

 :  اعتمد في بناء برنامجه التدريبي اإلرشادي على نظريتي لذا فإن الباحث

  Clint-Centered  Counseling Theoryاإلرشاد المتمركز على الفرد لكارل روجرز  -1

 Modeling Learning Theoryالتعلم بالنمذجة لباندورا    -2

 في الً ، وتركيز الثانية على مهارات النمذجة أسلوبًا فّعااإلرشادية بين المرشد والمسترشد وذلك نظرًا لتركيز األولى على تفعيل مهارات العالقة

 تصالاالمرتبطة بمهارات ؛ والمعطيات الجية؛ وكذلك باالعتماد على المقومات النظرية للعملية اإلرشادية والعالالتدريب على تلك المهارات

 اإلرشادية في المقابلة وفنياتها .    

 العملية اإلرشادية والعالجية : 

، وتشتمل هذه العملية على جميع الخطوات والتفاعالت التي تتم بين المرشد والمسترشد منذ الجلسة إلرشاد عملية تعلم وعملية مساعدةيعد ا

لمتتابعة أو ولتفصيل الخطوات ا بتحقيق أهدافه أو باإلحالة أي بتحويل المسترشد إلى مختصين آخرين . ، إماى إنهاء اإلرشاداإلرشادية األولى حت

)  تصف تلك الخطوات، من بينها ما ورد في حسين    Modelsمراحل العملية اإلرشادية ، فقد قدم الكثير من الباحثين في مجال اإلرشاد نماذج 

 رابطة وحددها في ست مراحل هي : متداخلة ومت ( التي وصفها أنها 2004

 بناء العالقة اإلرشادية  -1

 جمع المعلومات وتفسيرها  -2
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 التشخيص وتحديد المشكلة  -3

 يد طرق وفنيات اإلرشاد المناسبة تحد -4

 تقييم العملية اإلرشادية  -5

    اإلنهاء والمتابعة  -6

اإلرشاد النفسي إذ أنها تتيح الفرصة للمرشد النفسي للتعرف إلى طبيعة تعد المقابلة اإلرشادية قلب    المقابلة اإلرشادية ومهارات االتصال :

المشكلة التي حضر المسترشد من أجلها، ومعرفة الخصائص والسمات الشخصية للمسترشد، وكذلك المعلومات األخرى التي تفيد العملية 

 حل مشكلة. تي تساعد المسترشد علىاإلرشادية، وذلك تمهيدًا لوضع خطة العالج المناسبة ال

نجاح المقابلة اإلرشادية يتوقف على مدى كيفية استخدام المرشد النفسي للفنيات الخاصة بتلك المقابلة ، التي تساعده كثيرا في تنفيذ  ان

اعًا كثيرة ( إلى أن هناك أنو   1992اإلستراتيجية اإلرشادية التي تصل بالمسترشد إلى تعديل سلوكه نحو األفضل؛ وفي هذا السياق يشير عمر )

 من فنيات المقابلة اإلرشادية أو المعبر عنها بمهارات االتصال اإلرشادية في الدراسة الحالية ، يمكن إجمالها على النحو اآلتي : 

د رش، وهي تتمركز على الماإلرشاد النفسي ( أنها تعد العصب المحرك للمقابلة في1996، إذ يرى الشناوي)  فنيات الفعل أو استجابات التصرف

مسترشد لالنفسي نفسه ألنه يقع عليه العبء األكبر في استخدامها، حيث يستخدمها المرشد النفسي للحصول على معلومات فيما يختص بحالة ا

ما ،التي تعد الوسيلة األساسية الكتشاف المجهول في Probesالتساؤل ) المسابر (  ومما يقع ضمن فنيات الفعل  مهارة وزيادة استبصاره لنفسه .

،التي تعد وسيلة فعالة يستخدمها المرشد  Confrontationالمواجهة  وتتضمن المقابلة كذلك مهارة . يختص بحالة المسترشد من جميع جوانبها

 ارجي .اخله فيعكسه على سلوكه الخالنفسي في كشف التناقضات بين ما يقوله المسترشد وما يفعله، مما يجعله أكثر استبصارًا لما بد

وتتميز بكونها فنيات استجابية بطبيعتها ، حيث أنها تؤكد على مدى اهتمام المرشد في كل ما يقوله المسترشد وما يفعله خالل  : رد الفعلفنيات 

، وهي األداة الرئيسة التي  Listening اإلنصات ) اإلصغاء (المقابالت اإلرشادية ، ولذلك فهي تتمركز حول المسترشد نفسه ويقع ضمنها مهارة 

يستخدمها المرشد النفسي لفهم المسترشد بعمق أكثر، كما أنها تحقق الشعور بالرضا والسعادة لدى المسترشد لإلحساس بمدى تقبله من جانب 

، التي تتميز بتكرار المضمون األساسي لتواصل المسترشد اللفظي مع المرشد   Restatementإعادة العباراتالمرشد . كما تتضمن كذلك مهارة 

ي متضمنًا المعنى الكلي لعباراته وإن لم يكن متضمنًا نفس الكلمات التي احتوتها تلك العبارات، بحيث تعد بمثابة صدى لكل ما يقوله النفس

 Reflection of االنعكاس المسترشد، مما يشجعه على االستمرار في الكالم واالسترسال فيه ؛ ومما يقع ضمن فنيات رد الفعل أيضا مهارة

feelings ،،عبر عنها  سواء التي تعد بمثابة مرآة صادقة يعكس بها المرشد أحاسيس المسترشد وتعبيراته وانفعاالته، ما ظهر منها وما بطن
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،التي تعد بمثابة تغذية راجعة مباشرة من جانب المرشد للمسترشد لتوضيح  Clarificationاإليضاح مهارة  بصراحة أو أخفاها؛ كما أنها تتضمن 

 ( . 1992التي قد تكون غامضة وغير مفهومة في المناقشة التي تدور بينهما خالل المقابلة اإلرشادية ، )عمر ، بعض النقاط 

لة ، وتعمل على تسهيل مهنة وعمل المرشد النفسي في إدارة المقابص بالتفاعل بين المرشد والمسترشدوهي فنيات وسيطة تخت:  فنيات التفاعل

،التي يستخدمها المرشد النفسي في المراحل األخيرة من العملية اإلرشادية بعد  Interpretationالتفسير مهارة  وتنشيط فعاليتها ، ويقع ضمنها

ا مهارة . ويقع ضمن فنيات التفاعل أيضي مشاعر قد تكون غائرة في أعماقهأن يثق فيه المسترشد ويطمئن إليه، مما يساعده على فهم وإدراك أ

أهميتها في مساعدة المسترشد على االرتقاء بـأفكاره وارتياد المجهول في نفسه، مما يوضح رؤيته لها وتنقيتها من  التي تكمن ،Leadingاإليحاء 

التغذية هارة م شوائبها وازدياد استبصاره الداخلي ألعماقها، فيفكر تبعا لذلك بعقالنية متحررة فيما يتعلق بالحالة . كما تتضمن فنيات التفاعل أيضاً 

، التي تكمن أهميتها في كونها استجابة فورية من المرشد للمسترشد، حيث يركز المرشد على كل ما يقوله المسترشد ويدعم  Feed Backالراجعة 

ما يصدر عنه من ايجابيات ويطفئ سلوكه غير المرغوب فيه، باإلضافة إلى إشباع رغبة المسترشد في معرفة رد فعل سلوكه على اآلخرين )عمر 

 ،1992 . ) 

 دراسات السابقة :ال

د من فاعلية ياتجهت الكثير من البحوث والدراسات في السنوات األخيرة نحو إعداد البرامج التدريبية لتنمية وتطوير المهارات واالستراتيجيات التي تز 

ي تنمي لالهتمام بالبرامج التدريبية التالعاملين في الميدان التربوي بشكل عام ، " إال أنه فيما يتعلق  بمجال اإلرشاد وخدمة الفرد فهناك حاجة 

فيما يقع ضمن موضوع الدراسة الحالية ) و  ( .176، ص 2002وتطور مهارات العاملين وخاصة في مجال المقابلة اإلرشادية " )عبد التواب، 

اتي وتدريب تمييز االتصال على تطوير " تأثيرات التعليم الذ بدراسة بعنوان  BECK ( 1982 )  مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة (؛ قام

هارة م مهارة المواجهة لدى طلبة اإلرشاد والتوجيه بجامعة سينسياتي بنيويورك "، وهدفت الدراسة إلى اختبار ثالثة أساليب مختلفة للتدريب على

تتعلق  جهة قد تفوقتا بخمسة من أصل تسعة معاييرقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المجموعتين اللتين تلقتا تدريبًا في ممارسة المواو المواجهة ، 

    .(BECK, 1982,182 )  ير بأنواع مختلفة من المواجهةبمهارة المواجهة على المجموعة الضابطة التي تلقت تدريبًا في كيفية التعب

التغيرات في مهارات "  Anthony(  1988 ولمعرفة التغيرات في مهارات اإلرشاد لدى المرشدين بعد إدخالهم في برنامج تدريبي، هذفت دراسة )

في  ناإلرشاد لدى المرشدين المتخرجين والمستمرين في الدراسة "  إلى معرفة التغيرات في مهارات اإلرشاد لدى المرشدين المتخرجين والمستمري

الدراسة استخدام المرشدين المتخرجين وقد أظهرت نتائج  .) (Hill,1981الدراسة بعد إدخالهم في برنامج تدريبي على وفق نظام نموذج هل 
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رشدون المتخرجون أظهر الم، و استجابة المواجهة واألسئلة المفتوحة بدرجة كبيرة ، واستخدام التفسير بدرجة قليلة مقارنة مع الطلبة غير المتخرجين 

 ( Anthony , 1988 , p 65- 72تبار القبلي ) زيادة في استخدام استجابة المواجهة واألسئلة المفتوحة   في االختبار البعدي مقارنة باالخ

والتي بعنوان " بناء وتطبيق برنامج تدريبي لتنمية مهارات االتصال باستخدام اإلرشاد التربوي  ( 1995صخيل )وفي السياق نفسه هدفت دراسة 

رشادية إلالمصغر " هدفت إلى بناء برنامج تدريبي لطلبة المرحلة الرابعة لطلبة اإلرشاد التربوي في بغداد على بعض مهارات االتصال في العملية ا

المهارات لديهم باستخدام أسلوب اإلرشاد التربوي المصغر ، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التدريبية  ، والتعرف إلى أثر تطبيقه في تنمية

( ، في أداء مهارة األسئلة بشكل عام  0,001في االختبار البعدي بعد تدريبها باستخدام أسلوب اإلرشاد المصغر وبداللة إحصائية عالية بلغت ) 

 ( . 48-47، ص1997لة المغلقة بشكل خاص ، ومهارة التلخيص ، والمهارات الثالث مجتمعة ) الحديثي،واألسئلة المفتوحة واألسئ

" إستراتيجية  لتطوير مهارات إجراء المقابلة عن طريق      Carter ( 1997 )وفي سياق التدريب على مهارات المقابلة اإلرشادية هدفت دراسة 

ار وقد خلصت نتائج الدراسة بأن هدف المعيالمقابلة عن طريق التعلم الذاتي ،  ى تطوير مهارات إجراءالتعلم الذاتي من خالل شريط فيديو " إل

( من مواضيع المجموعة التدريبية النهائية للكفاءة الذاتية ، ومع ذلك ال يوجد اختالف واضح بين موضوعات المادة  % 86قوبل بنجاح مع ) 

 .( Carter, 1997,145 ) لمجموعات التدريبية ، حيث ظلت مرتفعة لدى جميع ا

" دور االتصال اللفظي وغير اللفظي بين التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ومعلميهم في المدارس المتوسطة " فقد    Dottie (2009)أما دراسة

ة التي نماذج اللفظية وغير اللفظيوقد نتج عن هذه الدراسة تأثير ال اهتمت بمهارات االتصال غير اللفظي إلى جانب مهارات االتصال اللفظي؛

ى الطلبة ديستخدمها المعلمين عند تدريس الطلبة في التغيير االجتماعي واالتصال لدى الطلبة ، كما نتج أيضا تطور الوالء  والعالقة االجتماعية ل

من  ، وتحقيق المزيدي قدراتهم على التعلمدى الطلبة فمن خالل المحافظة على تلك المهارات المحددة ، كما ساعد المعلمين على بناء الثقة ل

 ( . Dottie , 2009, 124النجاح في الفصول الدراسية والخبرة في المجتمع ) 

 الدراسة :  يةمنهج

س اتعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية التي تعتمد على التصميم ذي  المجموعتين التجريبية والضابطة ، وذلك من خالل قيام الباحث بقي

نامج ر المتغير التابـع ) مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة ( لدى االختصاصيين االجتماعيين قبل إدخال المتغير المستقل ، وبعد تنفيذ ب

بين القياسين  ق التدخل المهني ) البرنامج التدريبي ( على المجموعة التجريبية فقط ، ثم مقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي ، وتحديد داللة الفرو 
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ئج اإن وجدت على المجموعة التجريبية نفسها ؛ وكذلك مقارنة نتائج القياس البعدي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ؛ ومقارنة نت

  على المجموعة التجريبية نفسها . قياس البعدي والمتابعة وتحديد داللة الفروق بينها إن وجدت

 مجتمع الدراسة :  

م في ايتكون مجتمع الدراسة من االختصاصيين االجتماعيين العاملين في مدارس منطقة الظاهرة للحلقة األولى والثانية من التعليم األساسي والع

 ( اختصاصية 47( اختصاصيًا اجتماعيًا و )  31( اختصاصيًا اجتماعيًا ، منهم )   78سلطنة عمان ، حيث يبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة ) 

 .( 2010اجتماعية ؛ على وفق إحصائية  قسم التوعية واإلرشاد بمنطقة الظاهرة عام   ) 

 عينة الدراسة : 

 لغرض الحصول على عينة ممثلة من االختصاصيين االجتماعيين العاملين في مدارس منطقة الظاهرة بسلطنة عمان تم وضع المعايير اآلتية :

حقيقية لفنيات مهارة االتصال اإلرشادية في المقابلة ، كما أظهرته نتائج االستبيان المقدم  أن تكون لدى االختصاصي االجتماعي حاجة -1

 إليه في الدراسة االستطالعية.

 أن يكون قد مضى على عمله في المجال اإلرشادي مدة ال تقل عن ثالث سنوات . -2

 أن يوافق على االنتظام في البرنامج التدريبي المقترح طيلة مدة تنفيذه . -3

 ال يكون قد سبق انتظامه في أي دورة تدريبية تتعلق بمهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة .أ -4

لغرض الحصول على مجموعتين متكافئتين في المتغيرات التي يرى الباحث أنها يمكن أن يكون  إجراءات تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة 

إلرشادية ا التجريبية من االختصاصيين االجتماعيين في المتغير التجريبي )مستوى المهارة في المقابلة لها تأثير في االختبار البعدي في المجموعة 

ق تلك لمجموعتين على وف، والتأهيل العلمي ، وسنوات الخبرة بالمجال المدرسي ، قام الباحث بتحديد خصائص أفراد ا( التي تتعلق  بالعمر

 30ي التوزيع العشوائي بين عينتي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بالنسبة للعينة المختارة البالغة ) ، ولتحقيق التكافؤ المبدئي فالمتغيرات

حيث حدد األرقام الفردية دالة ألفراد المجموعة التجريبية ،  ، ) 30 – 1(( اختصاصيًا اجتماعيًا ؛ قام الباحث بترقيم أفراد العينة بتسلسل من

 15( اختصاصيًا اجتماعيًا إلى )  30ة ألفراد المجموعة الضابطة ؛ وباستخدام الطريقة العشوائية ، تم توزيع العينة المختارة ) واألرقام الزوجية دال

 ( فردًا يمثلون المجموعة التجريبية .  15( فردًا يمثلون المجموعة الضابطة ، و) 
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لعينتين  Mann – Whitney u .testوالضابطة استخدم الباحث اختبار مان وتني وألجل تحقيق التكافؤ إحصائيًا بين أفراد المجموعتين التجريبية 

ر حجم غمستقلتين للتحقق من انعدام وجود فروق داله إحصائيًا بين المجموعتين في متغيرات العمر ، والتأهيل العلمي ، وسنوات الخبرة ؛ وذلك لص

 تين.عة التوزيع االعتدالي للعينالعينة وتجنبًا الفتراضية طبي

 الدراسة :  اةأد

 .استبانه تحديد االحتياجات التدريبية في مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة -

من تصميم ضإذ يعد تحديد االحتياجات التدريبية الخطوة األساسية في بناء البرنامج التدريبي ؛ لذلك قام الباحث باعتماد أسلوبين في ذلك األول يت

االحتياجات التدريبية حول مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة ؛ والثاني استخدام المقابالت الشخصية مع عدد من مشرفي استبانة لتحديد 

  تماعي واالختصاصيين االجتماعيين.اإلرشاد االج

 مقياس تقدير أداء االختصاصي االجتماعي لمهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة -

ت لمهارا ، وتقدير أداء االختصاصيين االجتماعيينمن خالل تطبيق البرنامج التدريبيالدراسة ، وقياس أثر التدريب  لغرض تحقيق أهداف وفروض

 ، فقد أعد الباحث مقياسًا حسب اإلجراءات اآلتية :االتصال اإلرشادية في المقابلة

 االتصال اإلرشادية في المقابلة والمتمثلة بمهارات : وهو " إكساب االختصاصيين االجتماعيين بعض مهارات  تحديد الهدف العام للمقياس

 التساؤل ، المواجهة ، عكس المشاعر ، واالتصال غير اللفظي " .

  بعد صياغة الهدف العام للمقياس ، عمد الباحث إلى تحديد مفردات محتوى تحديد مفردات محتوى مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة :

 ؛ وذلك من خالل االستعراض الفاحص ألدبيات اإلرشاد النفسي والدراسات السابقة ذاتاالتصال اإلرشادية في المقابلة تالمقياس المتعلق بمهارا

 .، وأيضًا من خالل آراء الخبراء من المختصين في مجال التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي العالقة بموضوع الدراسة الحالية

  محتوى المقياس لمهارات االتصال اإلرشادية في المقابلةصياغة األهداف السلوكية لمفردات  : 

ة على ضوء ياشتقاق األهداف السلوكبلصياغة األهداف السلوكية لمفردات محتوى المقياس لمهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة قام الباحث 

( هدفًا لمهارة عكس  11( هدفًا لمهارة المواجهة و) 15اؤل و)( هدفًا لمهارة التس27( هدفًا منها ) 65حيث تم صياغة )، الهدف العام للمقياس

( من المختصين في العلوم التربوية  3( عرضت تلك األهداف على )  4( هدفًا لمهارة االتصال غير اللفظي ) أنظر ملحق  12المشاعر و) 
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اهري لقائمة األهداف السلوكية بناء على اتفاق آراء تم إيجاد الصدق الظومناسبتها لما وضعت من أجله و والنفسية ، لتقرير مدى صالحيتها 

  .المحكمين على الهدف

 صدق المقياس : 

البنائي )  ، والصدقق الفقرات من خالل أسلوب التحكيماستخدم الباحث طريقتين للتحقق من صدق المقياس المستخدم في هذه الدراسة هما صد

 .المقياس كله وكل مجال فيه التكويني ( للمقياس باستخدام معامل االرتباط بين 

 :مقياس الثبات 

لالتساق الداخلي باستخدام برنامج   Alpha-Cronbach Formulaقام الباحث بالتحقق من ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ   

وقد أظهرت  ،معامالت ثبات المقياس كلهتخراج ، وألجل ذلك اختار الباحث عينة من خارج عينة الدراسة الس  SPSS / PCالحزمة اإلحصائية 

تائج أن معامالت ثبات مجاالت المقياس األربعة تراوحت الن أظهرت كما ،(  0.84)  إلى مساو   كله للمقياس الثبات معامل  إن ،نتائج التطبيق

 .( ، حيث تشير إلى أن المقياس يمتلك تجانسًا داخليًا عاليًا مما طمأن الباحث إلى استخدامه في هذه الدراسة  0.81 – 0.80بين ) 

   البرنامج التدريبي لتطوير مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة :

 دد من الموجهات التي ساعدته في بناء برنامجه التدريبي وهي : اعتمد الباحث على ع

 ، وما أشارت إليه الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة ، فيما يخص مقومات إعداد البرنامج التدريبي . الخلفية النظرية للموضوع  -أ

إبداء آرائهم في محددات وخطوات وأدوات البرنامج التدريبي موضوع  في االستعانة بالخبراء والمختصين في مجال اإلرشاد والتوجيه النفسي  -ب

 الدراسة . 

ل اعتمادهم على مهارات االتصا ، واستشعاره ألهمية تحليل الباحث لواقع الممارسة المهنية لالختصاصيين االجتماعيين بالمجال المدرسي  -ج 

   .اإلرشادية في المقابلة، وذلك من خالل إجرائه دراسة استطالعية على االختصاصيين االجتماعيين في مدارس منطقة الظاهرة بسلطنة عمان 

مهارات ياجاتهم من فنيات و ، والتي أسفرت عن تحديد احت المقابالت التي أجراها الباحث مع االختصاصيين االجتماعيين والمشرفين عليهم  -د

 .االتصال اإلرشادية في المقابلة 
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، وكذلك وسائل هائل واألساليب التدريبية لتنفيذوالوس، ، قام الباحث الحالي بتصميم وبناء البرنامج التدريبيء على الموجهات السابقة في أعالهوبنا

 البرنامج التدريبي المقترح وكما يأتي : تقويمه وإنهائه وذلك على مراحل ثالث ، تمثل اإلطار العام لنموذج 

 مرحلة اإلعداد :

ساسية تضمنت تحديد االحتياجات التدريبية لالختصاصيين االجتماعيين في مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة ؛ وهذه الخطوة تعد األولى واأل

تم والتطوير بتحديد نوع المهارة ومدى الحاجة للتدريب عليها ، بحيث ي في العملية التدريبية ، إذ من خاللها يمكن للباحث تحديد أولويات التدريب

 .ضمن البرنامج التدريبي المقترحاحتساب ما أسفرت عنه هذه الخطوة 

 تضمن تصميم البرنامج التدريبي في هذه المرحلة ما يأتي :   مرحلة التنفيذ :

: بعد تحديد المهارات األساسية للمقابلة اإلرشادية في مرحلة اإلعداد ، قام الباحث بصياغة الهدف  تحديد الهدف العام للبرنامج التدريبي - 1

 العام للبرنامج التدريبي وهو " إكساب االختصاصيين االجتماعيين بعض مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة ؛ واعتمد في ذلك على آراء

 .لدراسة الحاليةفسي ، وكذلك الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع االمختصين في مجال التوجيه واإلرشاد الن

بعد صياغة الهدف العام للبرنامج التدريبي ، قام الباحث بتحديد مفردات محتوى البرنامج التدريبي  تحديد مفردات محتوى البرنامج التدريبي : - 2

 كما يلي :المتعلق بمهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة 

 ة التساؤل : مفهومها ، أهميتها ، تصنيفاتها ، قواعد أساسية في ممارستها، أمثلة من الممارسات الجيدة والرديئة لمهارة التساؤل .مهار  -

مهارة المواجهة : مفهومها ، أهميتها ، تصنيفاتها ، االعتبارات المهمة في استخدامها ، أمثلة من الممارسات الجيدة والرديئة  لمهارة  -

 .المواجهة 

 مهارة عكس المشاعر : مفهومها ، أهميتها ، قواعد أساسية في ممارستها، أمثلة من الممارسات الجيدة والرديئة لمهارة عكس المشاعر . -

مهارة االتصال غير اللفظي : مفهومها ، أهميتها ، مظاهر االتصال غير اللفظي ، أمثلة من الممارسات الجيدة والرديئة لمهارة االتصال  -

 ظي .غير اللف

 أسلوب اإلرشاد الجمعي غير المباشر . -
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 اشتقاق األهداف السلوكية : - 3

في خطوات إعداد مقياس تقدير أداء  ج التدريبي على ضوء ما تقدم ذكرهقام الباحث بصياغة األهداف السلوكية لمحتوى مفردات البرنام

 .االختصاصي االجتماعي لمهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة

 تحديد االستراتيجيات والوسائط التدريبية المناسبة :  - 4

ية ذمن خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة وجد أن معظمها استخدمت استراتيجيات : تقديم التعليمات ، والنمذجة ، ولعب الدور ، والتغ

التدريبي  ، ضمن البرنامجث هذه االستراتيجيات في التدريبحالراجعة ، والواجبات البيتية ، والمحاضرة ، والمناقشات الجماعية وقد تبنى البا

، وفيما يأتي وصف موجز لتلك االستراتيجيات كما ورد في دراسة الحديثي ) لمقابلة المستخدم في هذه الدراسةلمهارات االتصال اإلرشادية في ا

 :   ( 85، ص  1997

للمتدرب وكيفية أدائها ، باإلضافة إلى أهمية اكتسابها ، والنتائج اإليجابية  ويقصد بها وصف المهارة  Instructionsتقديم التعليمات  -أ 

 المترتبة على إتقانها .

 وتعني أداء المدرب للمهارة على وفق خطواتها بالتعاون مع أحد األشخاص وذلك أمام أفراد المجموعة التجريبية .  Modelingالنمذجة  -ب 

ني قيام اثنين من أفراد المجموعة بتأدية المهارة التي تمت نمذجتها أمام المجموعة ؛ وكذلك لعب دور ويع  Role – playingلعب الدور   -ج 

 ( .  344، ص  2006المرشد والمسترشد في الحاالت التي تم دراستها ) الخطيب 

ة التدريبية إلى المرشدين النفسيين (  أنها " استجابة فورية من المدرب في الممارس 1992يعرفها عمر )  Feed backالتغذية الراجعة  -د

 من إيجابيات لفظية وغير لفظية . المتدربين عن كل ما يقوله الفرد المستقبل لهذه التغذية الراجعة ، وما يفعله مدعمة ما قد يبديه

موضوع المناقشة ،  ويقصد بها تكليف أفراد المجموعة ببعض األنشطة التي تثري   Home Work Assignmentالواجبات البيتية  -هـ

 وتقديم تقرير بذلك في بداية الجلسة القادمة .

يقوم على إلقاء المدرب المحاضرة مستعينًا بوسائل  أسلوب تعليمي وتدريبي في طريقة اإلرشاد الجمعي المباشر،   Lectureالمحاضرة  -و

 رة التعليمية ، والوسائل السمعية البصرية .تدريبية مختلفة ، كالرسوم التوضيحية ، وأجهزة العرض ، والشفافيات ، والسبو 
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ل أفكارهم وآرائهم في وهي طريقة تعليمية تنتج عندما يقوم مجموعة من األعضاء بإيصا"   Group discussionsالمناقشات الجماعية  -ز 

بعض المعينات التي إعداد أيضًا ب كما قام الباحث( ،  305، ص  2005، يحظى باالهتمام المتبادل في مشكلة معينة " ) زهران موضوع معين

 .لنظري ا يمكن استخدامها في البرنامج التدريبي المقترح من إعداد الكراس التدريبي التي يتضمن الفعاليات المتعلقة باألسلوب التدريبي والمحتوى 

 تحديد فترة التدريب :  - 5

، حيث بلغ عدد الجلسات دل ثالثة أيام في األسبوع الواحدأسبوعين ؛ أي بمع( أيام ، ولمدة  6بلغت المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج التدريبي ) 

؛ ألخيربرنامج التدريبي في اليوم ا( جلسة تدريبية، من ضمنها جلسة ما قبل البرنامج التدريبي في اليوم األول ، وجلسة ما بعد ال 13التدريبية ) 

حد فقد لوا، أما عدد الساعات التدريبية في اليوم اراد المجموعة التجريبية والضابطةعلى أفوذلك لتطبيق مقياس األداء قبل وبعد البرنامج التدريبي 

ب فترة دري، وهي المدة الزمنية لكل جلسة تدريبية ما عدا الجلسة االفتتاحية ) ساعة واحدة ( ، وتتوسط ساعات الت( ساعات تدريبية 4بلغت ) 

  .( ساعة تدريبية  24، أي أن العدد اإلجمالي للساعات التدريبية كاماًل بلغت ) استراحة لمدة نصف ساعة

 لبرنامج التدريبي :اتطبيق  - 6

معدل ثالثة أيام في ولمدة أسبوعين ؛ أي ب تم تطبيق البرنامج التدريبي في مركز التدريب التابع للمديرية العامة للتربية والتعليم بمنطقة الظاهرة ،

سّوغات م األسبوع ؛ حيث تم إجراء االختبار القبلي للعينة التجريبية في اليوم األول ، بعد الترحيب  والتعارف بين المتدربين والباحث ، وتوضيح

ة بمهارات داف الدراسة ، ثم جرى تنفيذ أوراق العمل الخاصتكوين المجموعة التدريبية ، وشرح قواعد السلوك الجيد لسير العملية التدريبية وتحقيق أه

نفيذ الجلسة تم إجراء االختبار البعدي للبرنامج التدريبي ، سبقه تاالنتهاء من البرنامج التدريبي وبعد ، االتصال اإلرشادية المتعلقة بالدراسة الحالية 

 .رنامج التدريبي كلهاعاتهم عن البعليها أفراد العينة التجريبية ، وعرض آرائهم وانطب الختامية للبرنامج ؛ وذلك للربط بين جميع المهارات التي تدرب

 مرحلة التقويم :

داء أتضمنت هذه المرحلة تقدير أداء المتدربين  للمهارات المحددة قبل تطبيق البرنامج التدريبي من خالل المقياس الذي أعده الباحث لتقدير    

في المهارات المحددة في البرنامج التدريبي ) اختبار قبلي ( ، ثم التقويم المستمر في أثناء تطبيق البرنامج التدريبي  االختصاصيين االجتماعيين

، وأخيرًا تقدير أداء المتدربين  للمهارات المحددة  بعد تطبيق البرنامج التدريبي )اختبار بعدي( لتغذية الراجعة أو مالحظة األداءمن خالل استمارة ا

لى عالصيغة المقدمة للمتدربين في االختبار القبلي ؛ لغرض قياس نتائج التجربة . كما قام الباحث بتطبيق مقياس متابعة لبيان أثر التدريب  بنفس

 .ديختبار البعالبرنامج التدريبي لمهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد أسبوعين من تطبيق اال
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 ئج الدراسة :نتا

لمجموعتين اتم استخراج المتوسطات الحسابية لمستوى األداء الكلي واألداء الفرعي لكل مهارة من مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة عند أفراد 

 كما يوضحه الجدول التالي : التجريبية والضابطة في االختبارات القبلية والبعدية

 يللقبا االختبار المجموعات المهارة
االختبار 

 البعدي
اختبار 
 المتابعة

 التساؤل
 58.13 56.60 43.40 التجريبية

 - 47.67 44.67 الضابطة

 المواجهة
 52.73 51.13 40.40 التجريبية

 - 42.53 41.53 الضابطة

 عكس المشاعر
 43.33 41.53 33.0 التجريبية

 - 35.80 32.80 الضابطة

االتصال غير 
 اللفظي

 38.93 35.33 30.60 التجريبية

 - 31.27 30.20 الضابطة

 المهارات كلها
 193.13 184.60 147.40 التجريبية

 - 157.26 149.20 الضابطة

 

 الفرضية األولى ، ونصها : 

دية اإلرشا الاالتصال توجد فروق دالة إحصائيًا بين درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي والمتابعة في األداء الكلي لمهارات 

 (لدى االختصاصيين االجتماعيين   غير اللفظي االتصال) التساؤل ، المواجهة ، عكس المشاعر ، في المقابلة  وتشمل مهارة  
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مقارنة بين متوسطي درجات االختبارين البعدي والقبلي لمقياس مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة في المجموعة التجريبية من أظهرت ال

 - Wilcoxonباستخدام اختبار ولكوكسن للمجموعات المترابطة لي لمهارات االتصال اإلرشادية االختصاصيين االجتماعيين في األداء الك

Signed Ranks . test  أن الفروق بين متوسطي الدرجات القبلية والبعدية في المجموعة التجريبية كانت دالة إحصائيًا ، حيث بلغ المتوسط ،

( عند مستوى داللة إحصائية  = Z 3.411( وبلغت القيمة الزائية ) 184.60(، وفي االختبار البعدي ) 147.40الحسابي في االختبار القبلي  ) 

تضح أن الفروق كانت دالة إحصائيًا بينهما لصالح االختبار البعدي في المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي في ( ، مما ي 0.001) 

ية ادشمهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة ، مما يؤشر إلى أن البرنامج قد أدى إلى تزويد االختصاصيين االجتماعيين بمهارات االتصال اإلر 

 ة بعد تطبيقه عليهم.في المقابل

دي عوللتحقق من أن تدريب االختصاصيين االجتماعيين على جلسات البرنامج التدريبي كانت فعالة لديهم ، قارن الباحث بين درجات االختبار الب

؛ وقد أظهرت المقارنة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات البعدي والمتابعة، حيث بلغ المتابعة الذي طبقه بعد أسبوعين ودرجات اختبار 

باستخدام اختبار   حيث بلغت القيمة الزائية (،  193.13( ، وفي اختبار المتابعة )  184.60المتوسط الحسابي في االختبار البعدي ) 

(، مما  0.001(، عند مستوى داللة إحصائية )  = 3.299 Z)   Wilcoxon - Signed Ranks . testولكوكسن للمجموعات المترابطة 

ن ؛ مما يعني أن هناك عائدًا تدريبيًا  نتيجة خضوع االختصاصيين االجتماعيية إحصائية لصالح اختبار المتابعةيتضح أن الفروق بينهما ذات دالل

 .ية في المقابلة لديهمصال اإلرشادللبرنامج التدريبي ، قد أسهم في تطوير مهارات االت

 الفرضية الثانية ، ونصها : 

التسـاؤل  )ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين درجات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي والمتابعة في األداء الفرعي لكـل من مهـارة 

 ( لدى االختصاصيين االجتماعيين  غير اللفظي االتصال، المواجهة ، عكس المشاعر ، 

 : Probesمهارة التساؤل 

( ، وفي االختبار البعدي البالغة )  43.40في االختبار القبلي البالغة )  Probesوجود فروق داله إحصائيًا بين متوسطي درجات مهارة التساؤل 

(  0.001( عند مستوى داللة إحصائية )  = Z 3.412( حيث بلغت القيمة الزائية باستخدام اختبار ولكوكسن للمجموعات المترابطة )  56.60

البعدي في المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي في مهارات ، وهذا يعني أن الفروق ذات داللة إحصائية بينهما لصالح االختبار 

  .االتصال اإلرشادية في المقابلة 
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 : Confrontationمهارة المواجهة 

 في االختبار القبلي البالغة   Confrontationوجود فروق داله إحصائيًا بين متوسطي درجات مهارة المواجهة 

، وهذا يعني أن الفروق بينهما ذات داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي في المجموعة ( 51.13لبعدي البالغة ) ختبار ا( ، وفي اال 40.40) 

 .التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي 

 :  Reflection of feelingsمهارة عكس المشاعر 

( ، وفي  33.0في االختبار القبلي البالغة )  Reflection of feelingsوجود فروق داله إحصائيًا بين متوسطي درجات مهارة عكس المشاعر 

د تطبيق بية بع( وهذا يعني أن الفروق بينهما ذات داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي في المجموعة التجري 41.53االختبار البعدي البالغة ) 

 البرنامج التدريبي.      

 :  non-verbal communicationمهارة االتصال غير اللفظي  

في االختبار القبلي البالغة )  non-verbal communicationوجود فروق داله إحصائيًا بين متوسطي درجات مهارة االتصال غير اللفظي

 Z 3.119( ، حيث بلغت القيمة الزائية باستخدام اختبار ولكوكسن للمجموعات المترابطة )  35.33( ، وفي االختبار البعدي البالغة )  30.60

ر البعدي في المجموعة التجريبية ( ، وهذا يعني أن الفروق بينهما ذات داللة إحصائية لصالح االختبا 0.002( عند مستوى داللة إحصائية )  =

 .بعد تطبيق البرنامج التدريبي في مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة 

 تكما تم اإلجراء نفسه بالنسبة لكل مهارة بصورة مستقلة للتحقق من أن تدريب االختصاصيين االجتماعيين على جلسات البرنامج التدريبي كان

حث بين درجات االختبار البعدي ودرجات اختبار المتابعة الذي طبقه بعد أسبوعين لبيان أثر التدريب في البرنامج فعالة لديهم ؛ لذلك قارن البا

، ةبار ولكوكسن للمجموعات المترابطالتدريبي لمهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة لدى أفراد المجموعة التجريبية ، وذلك باستخدام اخت

تضح أن الفروق ذات داللة إحصائية بينهما لصالح اختبار المتابعة ؛ والكل مهارة من المهارات األربع بصورة مستقلة ؛  وباستخدام القيمة الزائية

ال اإلرشادية في ص، قد أسهم في تطوير مهارات االتن االجتماعيين للبرنامج التدريبيمما يعني أن هناك عائدًا تدريبيًا  نتيجة خضوع االختصاصيي

 التدريبي قد تحققت بصورة جيدة. ، وأن أهداف البرنامجمالمقابلة لديه
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 الفرضية الثالثة ، ونصها :   

ية في إلرشادا االتصالال توجد فروق دالة إحصائيًا بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  في االختبار البعدي في األداء الكلي لمهارات 

 ( لدى االختصاصيين االجتماعيين  غير اللفظي االتصالهة ، عكس المشاعر ، ) التساؤل ، المواج المقابلة وتشمل مهارة 

أظهرت نتيجة مقارنة درجات االختبار البعدي  لالختصاصيين االجتماعيين في المجموعة التجريبية بدرجات االختبار البعدي لالختصاصيين  

حيث بلغ  ،الفروق ذات داللة إحصائية بينهما؛ أن اإلرشادية في المقابلة االتصال االجتماعيين في المجموعة الضابطة في األداء الكلي لمهارات

( ، وفي االختبار  184.60) تبار البعدي للمجموعة التجريبية متوسط الدرجات في أداء مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة ككل في االخ

( ، دالة  = Z 4.191( ، وباستخدام اختبار مان وتني للمجموعات المستقلة  فقد كانت القيمة الزائية )  157.26البعدي للمجموعة الضابطة  )

ق مجموعة التجريبية بعد تطبي(  ، وهذا يعني أن الفروق ذات داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي في ال 0.000عند مستوى داللة إحصائية ) 

 .البرنامج التدريبي في مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة 

 الفرضية الرابعة ، ونصها : 

ل ، ؤال توجد فروق دالة إحصائيًا بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  في االختبار البعدي في األداء الفرعي لكل من مهارة ) التسـا

 جتماعيين غير اللفظي ( لدى االختصاصيين اال االتصالكس المشاعر ، المواجهة ، ع

أظهرت نتيجة مقارنة درجات االختبار البعدي  لالختصاصيين االجتماعيين في المجموعة التجريبية بدرجات االختبار البعدي لالختصاصيين 

جتماعيين في المجموعة الضابطة في األداء الفرعي لكل من مهارة ) التسـاؤل ، المواجهة ، عكس المشاعر ، االتصال غير اللفظي ( لدى اال

؛ أن الفروق ذات داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي في المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي في االختصاصيين االجتماعيين 

 .ت االتصال اإلرشادية في المقابلة مهارا
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 :التوصيات

اعتماد البرنامج التدريبي الذي أسفرت عنه الدراسة الحالية ضمن برامج تدريب وتأهيل االختصاصيين االجتماعيين وتعميمه على مناطق  -1

 السلطنة .

التدريبية التي تم تحديدها في هذه الدراسة إلنجاح البرنامج دراسة إمكانية اعتماد قائمة المهارات اإلرشادية والممارسات واألنشطة واألساليب  -2

 التدريبي لتكون دليل عمل لالختصاصيين االجتماعيين في أداء مهماتهم اإلرشادية .

ختصاصي اإليعاز إلى قسم التوعية واإلرشاد بوزارة التربية والتعليم بالسلطنة بدراسة سبل تطوير األدوات المعتمدة حاليًا في تقويم أداء اال -3

 االجتماعي ، ويمكن اإلفادة في ذلك من األداة المستخدمة في الدراسة الحالية .

اهتمام كلية العلوم واآلداب قسم التربية في جامعة نزوى باألساليب التدريبية المستخدمة في الدراسة بوصفها أحد األساليب الحديثة في  -4

 لنفسي بالكلية .التدريس والتدريب ضمن مناهج ومقررات تخصص اإلرشاد ا

 : مقترحاتال

بلة لدى اإلرشادي في المقا التصالفاعلية األساليب التدريبية المستخدمة في الدراسة الحالية في تطوير مهارات أخرى ل حول إجراء دراسة  -1

 االختصاصيين االجتماعيين ؛ كاإلنصات والصمت والتفسير واإلقناع والتغذية الراجعة .

 اإلرشادية في المقابلة . االتصالءة برامج إعداد طلبة اإلرشاد النفسي في جامعة نزوى في ممارسة مهارات مدى كفاحول إجراء دراسة  -2

 إجراء دراسات مقارنة ألثر البرنامج التدريبي الحالي في ضوء متغيرات ديمغرافية أخرى . -3
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 المراجع 

القاهرة : ايتراك  الشفوي ) التحدث واالستماع ( دراسة عملية تطبيقية.تنمية مهارات التواصل ( . 2001أبو صواوين ، راشد محمد عطية )

 للتوزيع والنشر .

الخدمة  مجلة دراسات في.  ( . العالقة بين تطبيق برنامج تدريبي لألخصائيين االجتماعيين وتنمية أدائهم المهني1997حبيب ، جمال شحاته ) 

 . 149أبريل ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، صالعدد الثاني، االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، 

. رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية أثر برنامج تدريبي لتطوير مهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة ( . 1997الحديثي ، زينات فاضل ) 

 التربية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد .

 كندرية : المكتب الجامعي. اإلسالخدمة االجتماعية مناهج الممارسة وخدمة العمل .  ( 2004خاطر ، أحمد مصطفى ) 

 . العين : مكتبة الفالح . اإلرشاد النفسي( .  2000الرشيدي ، بشير ، والسهل ، راشد ) 

 والتوزيع .عمان : دار الفكر للطباعة والنشر  .نظريات اإلرشاد والعالج النفسي( . 1998الزيود، نادر فهمي ) 

 . . القاهرة : عالم الكتب التوجيه واإلرشاد النفسي( . 2005زهران ، حامد عبد السالم ) 

 . عّمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية ( .2006سمارة ، نواف ؛ والعديلي ، عبد السالم )

 ةمجلة القاهرة للخدمة االجتماعيراسة النفسية االجتماعية في خدمة الفرد صعوبات الواقع وآفاق المستقبل . (. الد1993السنهوري ، عبد المنعم )

 . 388 – 381، المعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة ، العدد الرابع ، يناير ، 
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. رسالة ماجستير في المجال المدرسي بسلطنة عمان . معوقات الممارسة المهنية لألخصائي االجتماعي (  2007الشقصية ، كاذية راشد .) 

 غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان .

( . فعالية استخدام التدريب المصور في إكساب مهارات التعامل مع الحاالت الفردية لدى طالب الخدمة  2001شلبي ، نعيم عبد الوهاب)

مايو ، الخدمة االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، كلية  3 – 2الثاني عشر، الجزء الثالث ، من  المؤتمر العلمياالجتماعية . 

 ، الفيوم ، جامعة القاهرة .الخدمة االجتماعية 

 .القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر .العملية اإلرشادية( . 1996الشناوي ، محمد محروس )

راه . رسالة دكتو يق برنامج تدريبي لتنمية مهارات االتصال باستخدام اإلرشاد التربوي المصغر . بناء وتطب(  1995صخيل ، صباح خلف ) 

 غير منشورة  ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ، العراق .

 .. بني سويف : مطبعة كلية العلوم  دليل المرشد النفسي( . 2005صديق ، محمد أحمد )

 . االحتياجات الالزمة لتنمية مهارات األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بمجال رعاية الشباب .(  2002عبد التواب ، ناصر عويس ) 

 ، جامعة حلوان ، القاهرة . مارس ، كلية الخدمة االجتماعية 21 – 20المؤتمر العلمي الخامس عشر 

( . العالقة بين استخدام برنامج تدريبي وتحقيق التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمدن 2003عبد الفتاح ، يوسف محمد ) 

 ، جامعة حلوان،القاهرة .مارس ، كلية الخدمة االجتماعية   20 – 19المؤتمر العلمي السادس عشر الجامعية . 

 .    عّمان : دار الخواجة للنشر والتوزيع  . االتجاهات الحديثة في التعليم والتدريب واإلدارة.  ( 1991عليمات ، محمد عليان )

 .اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية .المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي( .  1992عمر ، ماهر محمود ) 
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 -27المؤتمر العلمي التاسع من ( . القواعد اإلجرائية للمقابلة في خدمة الفرد المطبقة في المجال المدرسي . 1996الغمري ، محمد الشوادفي )

 ، فرع الفيوم ، جامعة القاهرة .مارس ، كلية الخدمة االجتماعية  29

 درية : المكتب الجامعي الحديث .. اإلسكن التوجيه واإلرشاد النفسي( . 2001القذافي ، رمضان محمد )

( .األخصائي االجتماعي بين أدوار متوقعة وأخرى مفروضة. حوار مع العاملين في مجال التوجيه واإلرشاد  2007مجلة التطوير التربوي )

نة السادسة ، ، السسلطنة عمان  اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ، وزارة التربية والتعليم،االجتماعي في منطقة الظاهرة ، 

 ( .12-9العدد الثامن والثالثون ،) 

( . دراسة االحتياجات التدريبية لالختصاصيين االجتماعيين العاملين بالمجال المدرسي دراسة ميدانية مطبقة على  2005محمد ، عماد فاروق ) 

مارس ، كلية الخدمة  17 -16ي الثامن عشر المجلد الثالث من المؤتمر العلماالختصاصيين االجتماعيين بمرحلة التعليم األساسي .  

 ، جامعة حلوان ، القاهرة : مطبعة المهندسين . االجتماعية

 . الجامعة المستنصرية ، بغداد : مطبعة دار القادسية .نظريات اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ( . 1986المعروف ، صبحي عبد اللطيف ) 

المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر المجلد ( . دراسة ميدانية لمشكالت المقابلة المهنية في خدمة الفرد.  2000لرحمن )همام ، سامية عبد ا

 ، كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة حلوان . األول ، الخدمة االجتماعية في مواجهة المشكالت االجتماعية

 .دائرة اإلرشاد والتوجيه التربوي ، وزارة التربية والتعليم ، سلطنة عمان  صي االجتماعي .. دليل عمل االختصا ( 2006وزارة التربية والتعليم ) 

Anthony ( 1988 ) . Change in counseling skills during graduate                                                           and undergraduate 

study  Journal of Counseling Psychology , Washington , vol.33,No.1 

Carter, J. A . ( 1997 ) The systematic development of a video-based self-instructional interview training package   Ph.D., 

The University of Mississippi , AAT 9816956 .USA . 

Good Carter . V(1973 ) Dictionary of Education . New York , Mc Grow Hill book  , Inc ,p  
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 االجتماعي لمهارات االتصال اإلرشادية في المقابلة مقياس تقدير أداء االختصاصي

 الفـقـرة م

 االستجــــابة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

      أتجنب استخدم األسئلة المباشرة 1

2 
أرى أن عكس المشاعر استجابة منعكسة لتواصل المسترشد مع 

 المرشد
     

3 
التي قد تدفع المسترشد إلى اإلجابة غير أّسلم بأن من األسباب 

 المناسبة نقص في مقدرته على التواصل مع اآلخرين
     

      أواجه المسترشد ألي تناقض بين أقواله وأفعاله من أول مقابلة معه 4

5 
أقوم بعكس المشاعر الظاهرة في انفعاالت المسترشد وليست 

 المشاعر الداخلية أو الخفية
     

      السؤال عندما يكون المسترشد مستعدا لإلجابة عنهأطرح  6

7 
أصدق الرسالة اللفظية إذا تعارضت مع سلوك المسترشد غير 

 اللفظي
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8 
أعتقد أن األسئلة المباشرة تسهم في بناء األلفة وتحقيق التواصل 

 الجيد بين المرشد والمسترشد
     

9 
 على توصيل االتجاهات أرى أن التعبيرات غير اللفظية أكثر قدرة

 والمشاعر من التعبيرات اللفظية
     

      أقوم بتأنيب المسترشد في المواجهة  لزيادة استبصاره بنفسه 10

11 
أنتبه لتعبيرات وجه المسترشد لكشف التناقضات بين سلوكه اللفظي 

 وغير اللفظي
     

12 
واالنفعاالت أرى أنه من الضروري أن أذكر سبب وجود المشاعر 

 لدى المسترشد
     

13 
أطلب من المسترشد توضيح ما لم أفهمه في بداية حديثه بعد 

 االنتهاء من حديثه كامالً 
     

      أتجنب االتصال البصري مع المسترشد حتى يتكلم بحرية تامة 14

      ) لماذا ؟ ( أتجنب األسئلة التي تبدأ بكلمة االستفهام 15

16 
السلوك غير اللفظي للمسترشد إذا تعارض مع رسالته أتجاهل 

 اللفظية
     

      أتجنب استخدام األسئلة التي تحمل معنى التأنيب للمسترشد 17

18 
أرى أنه يمكن البدء باستخدام مهارة عكس المشاعر في مرحلة 

 االفتتاح في المقابلة اإلرشادية
     

19 
في أول مقابلة معه : ما  اآلتيةأتجنب مواجهة المسترشد بالممارسة 

زلت تخبرني عن معاناتك من الشعور بالوحدة بينما تذكر اآلن أنك 
 كنت برفقة جماعة من األصدقاء ليلة أمس!

     

20 
 أتجنب  مواجهة المسترشد بنقاط الضعف لديه
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21 

 أرى أنه يوجد اختالف في استجابة المسترشد لهذين السؤالين:

 مشاهدة التلفاز في أثناء تناولك  للطعام ؟< هل تفضل 

 < هل تفضل تناول الطعام في أثناء مشاهدة التلفـاز ؟

     

22 
أعتقد أنه من األفضل مسايرة المسترشد في حالة البكاء في المواقف 

 الوجدانية الصعبة
     

      أظهر مشاعر االنفعال والغضب في المواجهة اللفظية  مع المسترشد 23

24 
أستخدم األسئلة المقفلة عندما أريد من المسترشد أن يعبر عن 

 مشاعره
     

25 
أمارس تحريك الرأس يمينا ويسارا تدعيما للتواصل اللفظي مع 

 المسترشد
     

26 
أتجاهل القليل من المتناقضات بين أقوال المسترشد وأفعاله في 

 البداية على أن أرجع إليها فيما بعد
     

      األسئلة المزدوجة التي تكون إجابتها نعم أو ال أستخدم 27

28 
أراعي االستجابات غير اللفظية للمسترشد في أثناء حديثه عن 

 مشاعره
     

29 
 رأستدل من تقطيب الحاجبين للمسترشد على حدة في التفكي

 والمشاعر مما يعكس مشاعر الحزن 
     

30 
: أرى أنه ال فائدة  من  اآلتيةأتجنب مواجهة المسترشد بالممارسة 

الجلسات اإلرشادية معك ألنك  تحاول التهرب من اإلجابة على 
 لة ، ما الحل معك إذن ، أخبرني ؟األسئ

     

31 
يتبين لي من بروز الشفة السفلى للمسترشد وذبولها إلى األسفل وجود 

 مشاعر الغضب لديه
     

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

274 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

32 

للمرشد جيدة في عكس مشاعر المسترشد :  اآلتيةأرى أن الممارسة 
 أنا ال أرى سببا واحدا يجعلهم يؤخرون ترقيتي في الوظيفة

المرشد : أنت ترى أنه ال يوجد سبب واحد لتأخير ترقيتك في 
 الوظيفة

     

      الخلفية العامة لثقافة المسترشد أراعي في أسئلتي  33

34 
لة مع المسترشد في المقاب أستخدم الهمهمة تدعيما للتواصل اللفظي

 اإلرشادية
     

      لة البناء في المقابلة أستخدم مهارة المواجهة في آخر مرح 35

36 
جميعها تمثل مفاتيح للتعامل بها مع مشاعر  اآلتيةأرى أن الكلمات 

 المسترشد المؤلمة والحزينة : تشعر ، تغضب ، تحزن ، تتألم ، تكره
     

      المسترشد : كم دخلك الشهري ؟أتجنب سؤال  37

38 
أرى أن المرشد الجيد في عمله يتدرج بالمواجهة تدرجًا منطقيًا على 

 مستويات تصاعدية إال في حاالت كاإلدمان على الخمر
     

39 
 : أستدل من التعبيرات غير اللفظية التالية على وجود مشاعر القلق

، إطباق الشفتين اتساع حدقة العين والتحديق إلى شيء ما 
 واستقامتها ، اتساع األنف

     

40 

 جيدة : اآلتيةأرى أن الممارسة 

لقد قلت بأن جهدك في الدراسة قد تضاعف هذا العام بينما تدل 
 تقاريرك الدراسية على رسوبك؟

     

41 
أستخدم المواجهة غير اللفظية بتركيز نظري على وجه المسترشد 

 سلوكهالكتشاف  التناقضات في 
     

42 
ة من أستطيع أن أتعرف إلى مشاعر المسترشد حول أحداث معين

 خالل سؤال مفتوح
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43 

للمرشد غير جيدة : إن والدي دائما  اآلتيةأرى أن الممارسة 
يحاسبني على أي خطأ ، بينما لم يقل كلمة واحدة ألخي األصغر 
مني بعامين إذا أخطأ !المرشد : يبدو لي أنك تعاني من الحساسية 

 المرهفة تجاه أخيك األصغر منك

     

44 
يجلس المسترشد على مقعده  اآلتيةأقوم بعكس مشاعر المسترشد 

غاضا من بصره ، خافضا لرأسه بما يلي :من الطريقة التي تبدو 
 أنك تشعر بالخجل  عليها يخيل لي

     

 

 

 Abstract  

This study aimed at measuring the effect of a proposed training program to develop Counseling Communication skills in 

the Interview among the socialists in AL- Dhahira District in Oman. That will be achieved through the researcher's 

measurement of the dependent variable (Counseling Communication Skills in the Interview) among Socialists before the 

introduction of the independent variable, and after the implementation of the training program on the experimental group 

only. Then the researcher will compare the results of measurement of tribal and post and follow-up, and to identify 

significant differences between them, if any, to the experimental group; as well as compare the results of dimensional 

measurement between the experimental group and control group, and to identify significant differences between them, if 

any. 

A sample of (30) socialists were randomly selected according to their need for training in Counseling Communication 

skills in the Interview. They divided into two groups, in which they proved to be equivalent. 

The researcher construct two  groups , the first in the training program consists of (13) training session , with a time of 

(120) minutes for each a adopted in its activities on the Clint-Centered  Counseling Theory and the Modeling Learning 

Theory ; and measurement of the performance of socialists of the Counseling Communication skills in the Interview, in 

which it validated in two ways using the item validity construct validity ; the reliability coefficient was extracted using an 

Alpha-cronbach equation. 

Results of this study revealed that there are significant statistical differences between the experimental group and the 

control group. That means for the all hypothesis attributed to the training program, which revealed to the effectiveness of 

the program in developing those skills.  

Finally in accordance with the results of the study many recommendations and proposals were formulated. 
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