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 امتالك المرشدين المتدربين في الجامعة األردنية لمهارات إرشاد األزماتدرجة 

 * محمد خلف الخوالدة
               *عادل جورج طنوس  د.

 ملخص:
امددت م مرددارا   رادداد األدمددا  لددد  المراددديف المتدددربيف تددي درجددة  تيديدددهددت  الدراةددة الياليددة  لدد  
لمردارا   راداد المتددربيف  امدت م المرادديفدرجدة  الفروق تيعل   تعرفالالجامعة األردنية، باإلضاتة  ل  

( طالبدددا، 205. وقدددد اادددتمل  عيندددة الدراةدددة علددد   لمةدددتو  الدراةددديدمدددا  وتلدددا لمت يدددرا و الجدددن ، وااأل
( تلددر ت تع دد  80 ا  تيليددأ دهددداف الدراةددة، تددم تطددوهر مليددا  مرددارا   رادداد األدمددا  م ددوف مددف ول ايدد

ناةدددبة. توادددل  نتدددا   دمدددا ، وقدددد اةدددت رج  د    الاددددق والثبدددا  لردددا و انددد  ممردددارا   راددداد األ
النتدا    ف مةدتو  امدت م المرادديف المتددربيف لمردارا   راداد األدمدا  من فضدات.  مدا دادار دالدراةة  ل  

 ل  عدم وجود تروق تي مةتو  امت م المراديف المتددربيف لمردارا   راداد األدمدا  تبعدات لمت يدر الجدن . 
 مددا نيندد  النتددا   وجددود تددروق تددي مةددتو  امددت م المراددديف المتدددربيف لمرددارا   رادداد األدمددا  بددا ت ف 

مددا  لددد  المراددديف المتدددربيف مددف ؛  ذ  دداف مةددتو  امددت م مرددارا   رادداد األد مةددتو  الدراةدديمت يددر ال
 .طلبة الدراةا  العليا مرتفعات ملارنة بمةتو  امت م المراديف المتدربيف مف طلبة الب الورهو 

 .، الجامعة األردنيةدما ، المرادوف المتدربوف مرارا   رااد األ الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Trainees Counselors Possession at the University of 
Jordan for Crises Counseling Skills  

Abstract 

The aim of this study was to investigate the degree of Trainees Counselors 
possession, at the University of Jordan, for crises counseling skills, in addition 
to investigating differences in crises counseling skills, based in various 
variables: gender and study level. The study sample comprised of (205) 
students. For the purposes of achieving the objectives of the study, the 
researchers developed a rating scale of crises counseling skills, consisting of 
(80) items, covering crises counseling skills. The questionnaire showed 
accepted validity and reliability indicators. The results of the study showed that 
the crises counseling skills indicators in a low level. There are no significant 
differences in the level of crises counseling skills, based on gender. There are 
significant differences in the level of crises counseling skills, based on the study 
level, where the level of Crises Counseling Skills among postgraduates was 
high compared to undergraduates.  
Key Words: Crises Counseling Skills, Trainees Counselors, the University of 
Jordan. 
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 :المقّدمة
 اعد  األتراد والجماعا  با ت فيعد اإلرااد مف ال دما  اإلنةانية المرنية التي تُلدم لمة

، للواول بم تلف دنواعراتواجررم  ، وترم اآل رهف، والتكيف والت لب عل  الما    التيت اترم
للاية النفةية. ويلوم نتلديم هذه ال دما  مراد مت اص تي اإلرااد ياال عل  مؤهل علمي 
اراف مت اايف، ويمتلم ويمار  المرارا  واألةاليب اإلراادية الم تلفة التي تم نه  وتدرهب وا 

  اإلراادية بأا الرا الم تلفة والمتنوعة مف تلديم ال دمة الفّعالة والمةاعد  لطالنيرا. وتردف ال دما
 ل  مةاعد  األتراد عل  يل ما  ترم، واكتااف مواهنرم وطاقاترم، واةتثمارها بالا ل األمثل، 
ومةاعدترم عل  الواول  ل  ترم دتضل ألنفةرم، واللدر  عل  الت يير نيو األتضل  دهراف، 

2004.) 
يرا  الةرهعة والمفاج ة تي العالم يواجه اإلنةاف تي ونتيجة للتطور الة اني والتكنولوجي والت 

وغير متوقعة ينجم عنرا دضرار نفةية ومادية تؤثر تي ا تراد والجماعا   ،يياته ديداثا مفاج ة
والمؤةةا ، وهذا ما يعرف باألدما ، وهراتأ األدما  مجموعة مف اآلثار النفةية مثل اإليةا  

د مف التد ل اإلراادي (. وهنا   ن2003وا ندعاج   امل،  ،والللأ ،واليأ  ،والتاويش ،بال طر
تراد لينظروا  ل  يياترم بطرهلة تاجع اإليةا  باألمف والتفاؤل؛ لذلم تإف  رااد لمةاعد  األ
ييتل م انا باردا تي الممارةا  المرنية لإلرااد  (Crises Counseling)األدما  

 (Borders & Brown, 2005).النفةي
؛ دي بمعند   (KIPVEW)مادتأ داد ت مدف الكلمدة اليونانيدة (Crisis) األدمدة  ف مادطل 

، وهدي عبدار  عدف  لمتديفو  (Ji-Wet)نطأت لمة ددمة ت الل ة الاينية دما تي، (To.decide) لتلرر
وتكمدف النراعدة هندا  ،لد   الفرادة( التدي يم دف اةدتثمارهاواأل در  تددل ع ،األول  تددل علد   ال طدر(

تي تاور  م انية تيوهل األدمة ومدا تيملده مدف م داطر  لد  ترادة إلطد ق اللددرا  اإلنداعيدة التدي 
يجا  ,Cavaiola & Colford)د اليلول المناةبة تةتثمر األدمة  فراة إلعاد  اياغة الظروف، وا 

يالددة  ( بأنرددا1994ويلدددم البددايثوف عددددات مددف التعرهفددا  لماددطل  األدمددة؛ تيعّرترددا  مددال   (2011
طار ة يعاني منرا الفرد بةنب وجود طارئ معيف يولد ض وطات، وردود تعل   يةتطيع الفدرد الةديطر  

وتعدرف األدمددا   ،ة تلددم األيدداإ نإم اناتده العاديددةجردعليردا، ويفادل الفددرد تدي هدذه المواقددف تدي موا
بأنرا يوادإ نادر  الوقوع، وطار ة، وبال ة ال طور  تؤثر ةلبات تي المجتمع الذي يتأثر نردا لدرجدة دنردا 
تعيأ دداءه الوظيفي التلليدي، وا ةتجابة لرا تتطلب قدرا  وطاقا  ومرارا  تفوق ما لديده، والةدنب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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جتمع والنظام المدادي والع قدا  بالكارثدة، ممدا يدؤدي  لد  دضدطراب  درام األتدراد يعود  ل   اابة الم
 (. 1994وا  راجرم عف دنماط ةلو رم ا عتيادية  الربييا  ود رها، 

ندوع مدف الضد    و( األدمدة بأنرداMuro & Kottman, 1995 مدا يعدرف مدورو و وتمداف  
ت طددي  والتعامددل بفاعليددة مددع هددذه المواقددف. ويمددر الادديد يددؤثر ةددلبات تددي قدددر  الفددرد علدد  التف يددر، وال

األتراد   ل األدمدة بأيدداإ متتاليدة   يم دف التنندؤ نردا، تردم يعيادوف يددثات تجا يدات  اادات، وهددر وف 
اليدإ عل  دنه ترديد ومثيدر للللدأ وال ضدب، وبالتدالي تكدوف اةدتجاباترم لليددإ غيدر منتظمدة وغيدر 

 اجرة ومعالجة للض   الناائ عنه.اةتراتيجيا  مو  تعالة، ولذلم ترم يلوموف نتطوهر
ف األدمة هي تتر  مف عدم التوادف النفةي تيدإ نتيجة ليدإ  طير دو لوضع يا ل ماد لة  

تعددرف األدمددة بأنرددا  مددا  ، نيددر    يم ددف ع جرددا باةددت دام اةددتراتيجيا  التعامددل المألوتددة والتلليديددة
 اددعوبة دو ترديددد   يةددتطيع التعامددل معرددا بمددوارده  ،ادو موقددف مدد ،ددرام دو ا تبددار الفددرد ليدددإ
 .(James,2008)وآليا  التعامل اليالية لديه 

يذاء توقعة، مثل الكوارإ الطنيعية واإلدما  مف ديداإ ر يةة غير مألوتتراوح دوضاع ا
 ق، الجةدي، دو المو   ل  ددما  انفعالية تأتي مف المرايل ا نتلالية تي ييا  الا ص، مثل الط

 ما يم ف  ،(Hoff, Hallisey & Hoff, 2009) ةري، والمدرةيألوالدواج، واليمل، والعنف ا
تانيفات  (Slaikeu,2006)تانيف األدما  با عتماد عل  معايير متعدد ؛ تلد عرض ة ي يو 

 ولألدما  وتأ مجموعة مف المعايير  ما يلي
دما  يم ف تلةيمرا  ل و ددما  تردية، مثل نناءت عل  عدد األتراد المتأثرهف باألدمة، تإف األ .1

األدما  الايية والمالية، وددما  جماعية، مثل انريار ديد المنادل، ويا   التةمم، وددما  
 مجتمعية، مثل الفيضانا  والةيول.

واعتبارها  ،ددما  يم ف توقعرا نناءت عل  م اف يدوإ األدمة، تإنه يم ف تلةيم األدما   ل و .2
 ييا  اإلنةاف، وددما    يم ف توقعرا وتيدإ تجأ . جدءا مف دور 

ددما  مادية، مثل انريار مندل، وددما   نناءت عل  نوع األدمة، يم ف تلةيم األدما   ل و .3
 معنوية، مثل الط ق والفلداف.
تاةتجابا  األطفال التي  ،وبدرجا  متفاوتة ،دما  بطرق م تلفةويةتجيب النا  ألوضاع األ

واةتجابا   ،ليلية، وتجنب المدرةة، والعدواف تذمر، وةلو يا  ضيلة وميدد و م اوفتكوف ربما بال
المراهليف يم ف دف تامل ا او  جةدية، وتا ت دكاديميات، وعايانات، نينما تكوف اةتجابا  المراهليف 
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ر يد، األكنر ةنات متضمنة تريجات دو نلاانات تي مةتويا  الطاقة، وعدم المةؤولية، وما    تي الت
واهتمامات دقل بالجن  اآل ر. وغالبات ما يتعرض الراادوف لما    تتعلأ بانع اللرار، واللاور 

 .(Cowie & Sharp,1998)الذاتي، وعدم ا ةتلرار العاطفي
  ةيما مع عدم  ،دما الي الياجة ملية ل دما   رااد األوتندو تي العار الي

د    اإلراادية المتنوعة، وعدم وجود مارتيف الت ااية، وضعف المرارا  واألةاليب والت
توجود مراديف ددما  متدربيف  ،وا كتفاء تل  باإلاراف اإلداري   كلين ييف يرتموف بالجانب العيادي،

اراف وتدرهب مت اص ضرور  يتمية؛ وذلم  دكفاء يااليف عل  اراد  علمية مت ااة، وا 
واألدما  التي تواجررم مف   ل ممارةة المراد لمةاعد  األتراد عل  مواجرة الت يرا  والمااكل 

 ,Borders & Brown).ددوار ومرارا  دقيلة تتجاود المرارا  العامة واألدوار التلليدية للمراديف 
2005) 

عاد  ما ، و (Brief  Counseling)ويعد  رااد األدما  مف مجا   اإلرااد قاير  األمد 
لتر يد عل  ما لة ميدد  تةننب للفرد اعورات دا مات يأ ذ تتر  ارر  ل  ث ثة دارر، وغالب ا

بالادمة لعدم اللدر  عل  الت لب عليرا، ييإ  ف مثل هذه ال نر  تؤدي ديضات  ل  مدهد مف المعانا  
النفةية. تإرااد األدما  يلدم الدعم والمةاند  النفةية، وهو تي الملانل لي  ندي  لإلرااد الفردي 

 ,Richard & Gilliland) رات عل  مواعيد ميدد  بالمر د اإلرااديطوهل األمد، ولي  ملتا
2012) . 
هنام تطر  طنيعية لد  جميع النا   ي يت طوا  ل ما لة يواجرونرا بةنب األدما  و 

والاعوبا  التي يتعرضوف  ليرا تي يياترم الماضية، ييإ تمنيرم هذه ال نرا  المنعة واللو  
مواجرة األدمة قلب وهدف  رااد األدما ، تفي معظم اليا    لموجرة األدما  ال يلة، وتعد

ترم الةلوم غير العادي دو  تتضمف األدما  ردود تعل غير عادية، يم ف وافرا بأنرا تةاعد عل 
وهدّود  رااد األدما  الفعال األتراد الذيف يمروف نرذه المعانا  بالمعلوما  والنااطا  ، الااذ

ف  رااد دي تلم األدمة، واألكثر دهمية هو ةاعدهم عل  ت طي ماضوالتمارهف التي تؤهلرم وت
 ,Miller)األدما  يتضمف مةاعد  الفرد عل  المواجرة مف   ل التدود بالمعلوما  ومناقاترا 

2011). 
وه تلف  رااد األدما  عف مجا   اإلرااد األ ر  مف ييإ عدد مف األبعاد، تمف ييإ 

  نإعاد  التوادف  ل  الفرد؛ تدور د اا ي اإلرااد النفةي هنا الردف يتمثل هدف  رااد األدما
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تاعل ونا ، ترو الذي يلرر وضع الردف العاجل، و  ينتظر مف الفرد دف يلرر ما يرهد مف دهداف؛ 
ألف الوضع يةتلدم هدتات بعينه، والموقف بياجة  ل  اةتثمار الوق  واةت  له.  ما دف الردف اآل ر 

تارف ما دكثر مف مجرد ا ةتماع واإلا اء. ومف نايية د ر  يعتنر هدف  هو الليام بعمل دو
اإلرااد التلليدي هو تدرهب الفرد عل  ا ةتل لية، تيما يعد ا عتماد عل  ا ص دو د اا ي 
اإلرااد دمر ضروري تي  رااد األدما ، باإلضاتة  ل  دف اإلرااد المباار هو األةلوب األمثل 

 (. 2010ودةاليبه األ ر  الفاعلة تي المواقف العادية  الديادية،  ملانل مناه  اإلرااد
وهنام الكثير مف التاانرا  نيف  رااد األدما  واإلرااد التلليدي،   ةيما تي مرارا  
اإلا اء الفعال، وبناء الثلة، وع   المااعر، وا عاد  نناء دت ار ومعارف المةتراد والتل يص، 

ل والفرم والدعم ومرارا  التفرهغ والتنفي  ا نفعالي، ومرارا   دار  التوتر باإلضاتة  ل  مرارا  التلن
. وهنام عل  األقل  م  (Richard & Gilliland, 2012)والض وط والتكيف مع ال ةار  

األدما ، وهي عبار  عفو ورش  اةتراتيجيا   راادية تةاعد عل  الوقاية مف يدوإ معظم دنواع
ا ي والوقا ي والكاف عف الما    ودراةترا وتيليلرا، وا ةتاارا  عمل وبرام  اإلرااد النم

 .  (Slaikeu, 2006)النفةية، باإلضاتة  ل   جراء الدراةا  والبيإ العلمي
ومف هنا، تإف األمر يتطلب مف المراديف النفةييف امت كرم لمرارا   ااة للتعامل مع 

 تي لتدرهب المراديف عل  المرارا  واألةاليباألدما ؛ لذا ير  البايثاف دهمية وجود دور  ارا
اإلراادية المناةبة للتعامل مع األدما  الم تلفة التي يواجررا األتراد والجماعا ، ومةاعدترم عل  

ومف دجل الليام نرذا الدور  ،هبة والبعيد  المد  التي تواجررمالت لص مف اآلثار النفةية اللر 
وقد  ،المتدربيف لمرارا   رااد األدما مد  امت م المراديف اإلاراتي   ند مف الكاف دو ت عف 

تناول  مجموعة مف الدراةا  الةابلة مرارا   رااد األدما  لد  المراديف  ما يلي وهي مرتبة مف 
 األيدإ  ل  األقدمو

( دراةة هدت  التعرف  ل  مد  امت م المراد التربوي للمرارا  2015دجر  ننراف  
مع الدراةة مف تكوف مجت ،بالمدار  الي ومية بمياتظا  غد  عامل مع األدما اإلراادية تي الت

درةية، دما  المرارا  اإلراادية للتعامل مع األاةت دم البايإ ددا  الموقد  ،( مراد ومراد 141 
مرارا  التد ل داار  نتا   الدراةة  ل  دف مةتو  امت م المراد لو  ،وبطاقة الم يظة للمرارا 

 ما داار  النتا    ل  عدم وجود تروق تي مةتو  امت م المراد لمرارا   ،دما  مرتفعوق  األ
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التعامل مع األدما  تبعات لمت ير الجن ، وجامعة الت رج، والت اص، والمؤهل العلمي، وةنوا  
  ال نر .

دراةة هدت   (Sawyer, Peters & Willis, 2013) ما ودجر  ةاواير وبيتير  ووهلي  
مدر ة للتعامل وقدراترم ال ،  دثر اإلعداد عل  مةتويا  الكفاء  الذاتية للمراديف المنتد يف ل  قيا

( طالبا مف مةتو  الماجةتير والمةجليف تي 34تكون  عينة الدراةة مف  و  ،مع تد    األدما 
ة مراد الذاتياةت دم البايثوف مليا   فاء  الو  ،داد لتد    ددما  الاية النفةيةمةاق اإلع

داار  نتا   الدراةة  ل  دف طلبة اإلرااد ممف يدرةوف ا ةتراتيجيا  و  ،للتعامل مع اإلدما 
النظرهة للتعامل مع األدما  الم تلفة قاموا نتلييم اليلا أ المرتبطة بالمةتراد، باإلضاتة  ل  

ف، الذيف تي الت طي  لنماذج تد    مرنة تاعرهم بالثلة بلدراترم  ت اذ قرارا  تدعم المةترادي
 دوضاع ددما .       

ندراةة هدت  ال  قيا  مةتو   (Morris & Minton, 2012)موره  ومينتوف وقام 
تكون  و  ،المراديف لتطنيأ تد    األدما  ا عداد والكفاء  الذاتية لتد    األدما  ومد   نر 

  ل ةنتيف مف   رجواوالذيف ت ،( مرادا مف المراديف المرنييف الجدد193عينة الدراةة مف  
داار  نتا   الدراةة  ل  دف نرنام  الماجةتير لم يوتر للمراديف الماار يف  ،نرنام  الماجةتير
عداد الكاتية للتعامل والتد ل مع األدما ،   ا   ل التدرهب الميداني  نر  اإلبالدراةة و اوا

  يف تي مواقف ددما .    ةيما دف معظم المراديف تعاملوا تي الميداف العملي مع مةتراد
( دراةة هدت   ل  نناء ماروع نرنام  تدرهني ةلو ي لتطوهر 2007 ما قام  الرواري  

 ذ  ،ما  النفةية للمراهليف تي األردفمرارا  المراديف التربوهف وقيا  دثره تي التعامل مع األد 
( مراد 24رهنية مف  ( مراد ومراد ، وتكون  عينة الدراةة التج116تكوف مجتمع الدراةة مف  

ومراد . اةت دم  البايثة مليا  مرارا  المراديف التربوهف تي التعامل مع األدما  النفةية 
داار  نتا   الدراةة  ل  وجود تروق ذا  د لة و  ،ل  النرنام  التدرهنيللمراهليف، باإلضاتة  

  مليا  مرارا  اياا ية نيف متوةطا  درجا  دتراد المجموعتيف التجرهنية والضابطة عل
المراديف تعد  للنرنام  التدرهني لاال  دتراد المجموعة التجرهنية،  ما داار  النتا    ل  عدم 
وجود تروق ذا  د لة  ياا ية نيف متوةطا  درجا  دتراد المجموعتيف التجرهنية والضابطة عل  

 مليا  مرارا  المراديف تعد  للجن ، دو ال نر ، دو الت اص.
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( دراةة هدت   ل  تيديد مد  امت م المراد التربوي لمرارا  التد ل 2007مد   ودجر  يوا
( 200نة الدراةة مف  وتكون  عي ،ع األدما  تي مياتظا  وة  تلةطيفاإلراادي تي التعامل م

ييإ  ،المراديف تي التد ل وق  األدما  اةت دم  البايثة مليا  مرارا وقد  ،مراد ومراد 
ة  ل  دف مةتو  امت م المراد لمرارا  التد ل وق  األدما  مرتفع،  ما داار  نتا   الدراة

داار  النتا    ل  عدم وجود تروق تي مةتو  امت م المراد لمرارا   رااد األدما  تبعات لمت ير 
وجود  ما داار  نتا   الدراةة  ل   الجن ، دو الت اص، دو المؤهل العلمي، دو لةنوا  ال نر .

تو  امت م المراد لمرارا   رااد األدما  با ت ف مت ير نوع المدرةة؛  ذ  اف ا ت ف تي مة
مةتو  امت م المراديف لمرارا  التد ل وق  األدما  تي مدار  الو الة مرتفعات ملارنة بمةتو  

 امت م المراديف لمرارا  التد ل تي المدار  الي ومية.
ااء مد  امت م المراد التربوي لمرارا  ( دراةة هدت   ل  اةتل2006 ما دجر  العطوي  

( مراد 601نة الدراةة مف  تكون  عيو  ،مدار  المملكة العربية الةعودية التعامل مع األدما  تي
اةت دم البايإ ددا  مرارا  التعامل مع األدما . داار  نتا   الدراةة  ل  دف وقد  ،ومراد 

 ، ومرارا  التعرف  ل  الطلبة الذيف لديرم المراديف يمتلكوف مرارا  الت طي  إلدار  اإلدما
دعراض قلأ ما بعد األدمة، ومرارا  التد ل دثناء األدمة، ومرارا   دار  التلييم والمتابعة ندرجة 

 من فضة ودوف المتوة .
ديف المدرةيف دراةة هدت  التعرف  ل  دثر  عداد المرا (Durkan, 2002)دجر  دور اف و 

ف ( مراد مف المراديف المنتةني400تكون  عينة الدراةة مف   ، ييإللتد ل وق  األدما 
( مف الماار يف بالدراةة درةوا ٪64داار  نتا   الدراةة  ل  دف  ، و للجمعية األمره ية لعلم النف 

مةاقا  تامل موضوعا  مرتبطة بالتد ل وق  األدما ،  ذ دااروا  ل  دهمية اإلعداد الجامعي 
( مف الماار يف تي الدراةة بأنرم ااتر وا ٪54ا ،  ذلم تلد داار  للمراديف للتد ل وق  األدم

  ل التدرهب الميداني عل  التد ل وق  األدما  تي مواقف ددما   ةاء  جنةية وجةمية، 
ومياو   انتيار، وتلداف دعداء، وعنف مدرةي،  ما داار دتراد عينة الدراةة  ل  دف اإلاراف 

 مرمات تي تيديد المواقف الواجب التد ل تيرا. اإلكليني ي المدرةي لعب دورات 
 ,Allen, Burt, Bryan, Carter)ودجر  اليف وبير  وبرايف و ارتير واورةي ودور اف 

Orsi & Durkan, 2002) ييف المدرةيف دراةة هدت  التعرف  ل   عداد األ اا ييف النفة
ل  عليرم ملايي  تناول  اإلعداد ( مرادات طب286تكون  عينة الدراةة مف  و  ،للتعامل مع األدما 
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إلعداد لفرهأ التد ل وق  الجامعي، وا ةتمرار تي التطور المرني بعد الت رج، والت طي ، وا
( مف الماار يف تي الدراةة دتادوا دنرم لم ٪58داار  نتا   الدراةة  ل  دف يوالي  ييإ  ،األدما 

 ل وق  األدما ،  ما داار اثناف تل  مف يتللوا اإلعداد المناةب   ل الدراةة الجامعية للتد
الماار يف  ل  دنرم تللوا  عدادات جيدات   ل الدراةة الجامعية للتعامل وق  األدما .  ذلم داار 

( مف الماار يف  ل  دنرم التيلوا ندورا  مرنية دةرم  تي  عدادهم وتيضيرهم للتد ل وق  81٪ 
ماار يف بأنرم قاموا نإعداد  طة لتد ل وق  ( مف األ اا ييف ال٪91األدما ،  ما داار  

( منرم قاموا نإعداد  طة للتد ل تي مواقف العنف المدرةي، ومياو   ٪53األدما ،  ما دف  
 ا نتيار. 

مد  امت م المراد التربوي للمرارا   عل التعرف   ل  هدت  ،( ندراةة1998وقام دهاد   
( مرادا ومراد  مف مرادي 140عينة الدراةة مف   تكون و  ،اإلراادية تي التعامل مع األدما 

اإلراادية تي التعامل اةت دم البايإ مليا  المرارا  وقد  ،ياتظا   ربد وجرش وعجلوف والمفرق م
داار  نتا   الدراةة  ل  دف المراديف يمتلكوف المرارا  اإلراادية األةاةية ندرجة و  ،مع األدما 

دية المتلدمة جاء ندرجة متوةطة،  ما داار  النتا    ل  وجود عالية، وامت كرم للمرارا  اإلراا
تروق ذا  د لة  ياا ية تي المرارا  اإلراادية تعد  لمت يري ال نر ، والدرجة العلمية،  ما 

 .دظرر  عدم وجود تروق تعد  لمت يرا  الجن ، والت اص
 :التعقيب على الدراسات السابقة

( 2007؛ الرواري، 2006العطوي،  ؛1998لة  دهاد ، ومف   ل اةتعراض الدراةا  الةاب
ي يظ بأف هذه الدراةا  ر د  عل   رااد األدما ،   ةيما المرارا  التي يجب دف يمتلكرا 

، و ذلم األةاليب وا ةتراتيجيا  التي يجب تواترها لد  المراد للنجاح تي العامل المراد التربوي 
 ,Durkan)نتيار، والعنف المدرةي، واإلةاء ، مثل دراةة التعامل مع األدما    ةيما ددمة ا 

 & Morris ؛2007؛ يوامد ،  2015مثل  ننراف،  ،، وقد جاء  نتا   غالنية الدراةا (2002
Minton, 2012 ; Allen, 2002 لتؤ د دف المراد التربوي يجب دف يمتلم مرارا  التد ل )

د  عل  الكاف عف مرارا  وتد    التعامل وق  األدما .  ما ي يظ دف غالنية الدراةا  ر 
مع األدما  المدرةية لد  المراديف التربوهيف العامليف تي المدار .  ما ي يظ مف اةتعراض 
الدراةا  الةابلة دف الدراةا  التي ر د  عل  مرارا   رااد األدما  لد  المراديف المتدربيف تي 

ليلة جدا عند ملارنترا بالدراةا  ا جننية، مثل الني ة العربية با ل عام واألردف با ل  اص ق
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 .(Sawyer, Peters & Willis, 2013)دراةة 
ف ما يميد الدراةة اليالية عف ةابلاترا تإ ة،مف هنا ومف   ل اةتعراض الدراةا  الةابل

عملية التدرهب وا اراف عل   عداد مرادي ددما  تر يدها عل  المراديف المتدربيف   ةيما اف 
معا  العربية واألردنية با ل  اايف ياجة وضرو  ملية تي نرام   عداد المراديف تي الجامت

ومف دجل الليام نرذا الدور اإلاراتي   ند مف الكاف دو  عف مد  امت م المراديف  ، اص
 جراء هذه الدراةة. دما ؛ وهذا ما دتع البايثيف  ل  المتدربيف لمرارا   رااد اإل

 :أسئلتهامشكلة الدراسة و 
دعوا  التوجرا  اليديثة واللضايا المعاار  تي مجال  ضوء الدراةة اليالية تي ما لة تنرد

اإلرااد النفةي  ل  الياجة  ل  نوع مت اص مف اإلرااد يعرف نإرااد األدما , ونظرات ألهمية 
ا  اليياتية مرارا  ا تراد والجماعا  والمؤةةا  عل  التعامل مع األدم  رااد اإلدما  تي تطوهر

الم تلفة التي يواجرونرا، ونظرات لميدودية الدراةا  العربية التي تناول  موضوع مرارا   رااد 
لكاف عف درجة  ل  اه الدراةة األدما    ةيما لد  المراديف المتدربيف، يةع  البايثاف تي هذ

ية، وع قترا نبعض ردنامت م مرارا   رااد اإلدما  لد  المراديف المتدربيف تي الجامعة األ
 وتتل ص ما لة الدراةة بمياولة اإلجابة عل  األة لة اآلتيةو ،المت يرا 

الةؤال ا ولو ما درجة امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة األردنية لمرارا   رااد 
 األدما ؟

ة ( تي درجα≤0.05الةؤال الثانيو هل توجد تروق ذا  د لة  ياا ية عند مةتو  الد لة  
 امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة األردنية لمرارا   رااد األدما  تعد  لمت ير الجن ؟

( تي درجة α≤0.05الةؤال الثالإو هل توجد تروق ذا  د لة  ياا ية عند مةتو  الد لة  
  مةتو امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة األردنية لمرارا   رااد األدما  تعد  لمت ير ال

 ؟الدراةي
  :أهمية الدراسة

ةاليب  رااد األدما  التي دل  الكاف عف مرارا  و   ونرا تردف تي  دراةةتنبع اهمية هذه ال
ييتاجرا المراد النفةي المت اص تي التعامل مع المةتراديف الذيف يعانوف مف ددما  يياتية 

اليديثة، لذلم تكمف األهمية م تلفة؛  ذ يعد  رااد األدما  مف مجا   ودنواع اإلرااد النفةي 
 النظرهة والتطنيلية لرذه الدراةة بما يليو
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 ثراء األدب النظري المتعلأ نإرااد األدما  نردف ت يير النظر  التلليدية لإلرااد النفةي،  .1
 والتعرف  ل  مجا ته اليديثة، وتلديم نيانا  عف دهمية  رااد األدما .

اديف تي الميداف وتنمية اتجاهاترم نيو اةت دام  رااد مف المتوقع دف تفيد هذه الدراةة المر  .2
 األدما  تي التعامل مع مةتراديرم دا ل المدار  والجامعا  ومؤةةا  المجتمع الم تلفة. 

توتير ددا  تتمتع ن اا ص ةي ومترهة جيد  يم ف اةت دامرا لليا  مرارا  المراد تي  رااد  .3
 األدما 

يانا  تفيد مارتي اإلرااد عل  تطوهر نرام   اراتية وتدرهنية مف المتوقع دف تلدم هذه الدراةة ن .4
 راادية للتدرهب عل  مرارا  واةاليب وتد     رااد األدما ؛ ييإ توتر لرم موجرا  

 وبيانا  لنناء وتطوهر تلم النرام  اإلاراتية والتدرهنية.
 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

   مرارا   رااد اإلدماCrises Counseling Skills)) التد    مف مجموعة هيو 
 األدما  يل دو التعامل  ل  والرادتة المت ااة اإلراادية وال طوا  واإلجراءا  وا ةتجابا 

 وا نفعالية المعرتية الةلنية النتا   مف الت فيف دو ؛والجماعا  األتراد تواجه التي الم تلفة
  .(Davenport, 2015   عنرا الناتجة والةلو ية

   المرادوف المتدربوف(Trainees Counselors و وهم طلبة الب الورهو  تي اإلرااد والاية
النفةية المةجليف تي مةاقي التدرهب الميداني، واإلعداد للتدرهب الميداني تي اإلرااد، وطلبة 
الدراةا  العليا تي اإلرااد النفةي والتربوي المةجليف تي مةاق التطنيلا  الميدانية تي 

 .2016/2017إلرااد، وذلم تي الفال الدراةي ا ول للعام الجامعي ا
 :حدود الدراسة

اقتار  الدراةة عل  طلبة الب الورهو  تي اإلرااد والاية النفةية، وطلبة  واليدود البارهة -
 الدراةا  العليا تي اإلرااد النفةي والتربوي.

 .2016/2017األول للعام الجامعي ل  ددا  الدراةة تي الفال الدراةي طباليدود الدمانيةو  -
 .و دجره  هذه الدراةة تي الجامعة األردنيةاليدود الم انية -

 :محددات الدراسة
 منرجية الدراةة المتبعة  ونرا دراةة وافية. -
 .تتيدد الدراةة بمد  ادق األدا  المةت دمة وثباترا -
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 :الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة

افي المةيي، وااتمل  عل  مت ير دةاةي هو مرارا  و الاعتمد  هذه الدراةة المنر  
 رااد اإلدما  بأبعاده الث ثة الممثلة لمراراته، التي يعنر عنرا بالدرجا  التي ييال عليرا دتراد 
عينة الدراةة عل  المليا  المطور والمعد لرذا ال رض،  ما تضمن  الدراةة مت يرهف مةتللييف، 

 هماو
 دنث (.الجن  وله مةتوياف  ذ ر،  .1
 المةتو  الدراةي وله مةتوياف  ب الورهو ، الدراةا  العليا(.  .2

  :مجتمع الدراسة وعينتها
( طالبات وطالبة مف طلبة الب الورهو  تي اإلرااد والاية 205مف   الدراةة مجتمع تكوف 

عداد للتدرهب الميداني تي اإلرااد وطلبة ف تي مةاقي التدرهب الميداني واإلالنفةية المةجلي
الدراةا  العليا تي ا رااد النفةي والتربوي المةجليف تي مةاق التطنيلا  الميدانية تي اإلرااد تي 
 لية العلوم التربوية تي الجامعة األردنية، وذلم تي الفال الدراةي األول للعام الجامعي 

 ( تودهع دتراد عينة الدراةة يةب مت يرا  الدراةةو   1. وهوض  الجدول  2016/2017

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة1دول )ج
 المجموع الفئة المتغير
 39 ذ ر الجن 

 166 دنث 
 169 الب الورهو  الدراةي المةتو  

 36 العليا الدراةا 

 :أداة الدراسة
 لتيليأ دهداف الدراةة جر  تطوهر مليا  مرارا   رااد األدما  وتأ ال طوا  اآلتيةو

 ألدب النظري يول مرارا   رااد األدما  والعناار التي تتكوف منرا هذه المرارا  مراجعة ا
(Richard & Gilliland, 2012; Miller, 2011; Slaikeu, 2006; Cowie & Sharp, 

1998 ). 
  مراجعة األدوا  والملايي  المةت دمه تي الدراةا  الةابلة يول مرارا   رااد األدما 
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(Reisch, Schlatter & Tschacher, 1999; Roberts & Yeager, 2009; Hoff, 
Hallisey & Hoff, 2009; Morris & Minton, 2012; Sawyer, Peters & Willis, 

؛ دهاد ، 2006، العطوي، 2007؛ الرواري، 2007 ؛ يوامد ،2015 ننراف،   (2013
1998.) 

  التوال  ل  األبعاد التي تتكوف منرا مرارا   رااد األدما ، واياغة تلرا  لكل بعد مف دبعاد
( تلر ، 87 مليا  مرارا   رااد األدما ، هذا وقد تكوف المليا  باورته األولية مف 

 دبعاد عل  النيو التاليو تلي  ث ثة( تلر ، 80وباورته النرا ية مف  
 (.12-1مجا    رااد األدما ، وتمثله الفلرا    .1
 (.33-13مرارا  الع قة تي  رااد األدما ، وتمثله الفلرا    .2
 (.80-34اجراءا  التد ل وا ةتجابة اإلراادية لألدما ، وتمثله الفلرا    .3

 :تصحيح المقياس
تأ باد ، دواتأ، ميايد،   دواتأ،   تكوف المليا  مف  مةة مةتويا  متدرجة، وهي  دوا

( درجا ، وللنديل ميايد 4( درجا ، وللنديل دواتأ  5دواتأ باد ( وقد دعطي للنديل دواتأ باد   
( درجة وايد  ييإ تتراوح 1( درجتاف، وللنديل   دواتأ باد   2( درجا ، وللنديل   دواتأ  3 

وقد جر  اةت دام التدره  ( درجة. 400-80 الدرجا  التي ييال عليرا المراد المتدرب نيف 
 اإلياا ي التالي لتودهع المتوةطا  اليةانية وذلم يةب المعيار الذي قا   ل تلر و

 اليد األدن  للندا ل/ عدد المةتويا   -طول الف ة = اليد األعل  للندا ل
  1.33 =3(/1-5طول الف ة =  

 اآلتيووبذلم تكوف يدود المةتويا  الث ثة عل  النيو 
 1+1.33 =2.33  ،1-2.33.درجة من فضة ) 
 2.34+1.33  =3.67  ،2.34-3.67.درجة متوةطة ) 
 3.68+1.33 =5  ،3.68 - 5.درجة مرتفعة ،) 

 :الخصائص السيكومترية للمقياس
 قام البايثاف باةت راج د    ادق وثبا  للمليا   اآلتيو

 صدق المقياس:
 رااد األدما  قام البايثاف باةت راجود    ادق مليا  مرارا     ةت راج

http://www.amazon.com/Albert-R-Roberts/e/B001H6NFTE/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1450525059&sr=1-8
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ادق المي ميفو تم التأكد مف ادق المي ميف للمليا  بعرضه عل  عار  مف المي ميف مف ذوي  -
ا  تااص وال نر  تي اإلرااد النفةي والتربوي والاية النفةية وعلم النف ، لتيديد مد  قيا   ل 

 ل  تيديد مد  م ءمة الاياغة الل وية للفلرا   تلر  مف تلرا  المليا  للبعد الذي تنتمي له،  ضاتة
ود ذ م يظاترم باليةباف تي تطوهر المليا  مف يذف وتعديل وا ضاتة تلرا  لليا  دبعاد المليا  

(  نةبة اتفاق نيف المي ميف عل  الفلر  %80وقد اعتمد معيار   ، التي تمثل مرارا   رااد األدما
 جر  تعديل الاياغة الل وية لبعضرا.( تلرا ،  ما 7يذف  المعيار تم  الوايد ، وتي ضوء هذا

ادق النناءو وللتأكد مف ادق نناء المليا ، اةت رج  معام   ا رتباط نيف الفلر  والبعد  -
( مرادات مف  ارج عينة 30الذي تنتمي  ليه والدرجة الكلية عل  المليا  تي عينة تكون  مف  

 :( هذه المعام  2ف الجدول  الدراةة  مؤار عل  ادق النناء، وهني
 (: معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية على مقياس مهارات إرشاد اإلزمات2جدول )

 الفقرة
 الفقرة ارتباط

 بالبعد
 الكلية ارتباط الفقرة بالدرجة

 الفقرة للمقياس
 الفقرة ارتباط

 بالبعد
ارتباط الفقرة بالدرجة 

 للمقياس الكلية
1. 0.48 0.44 41. 0.40 0.42 
2. 0.56 0.55 42. 0.42 0.44 
3. 0.35 0.33 43. 0.51 0.46 
4. 0.32 0.33 44. 0.48 0.43 
5. 0.36 0.38 45. 0.42 0.40 
6. 0.34 0.32 46. 0.45 0.48 
7. 0.57 0.62 47. 0.50 0.62 
8. 0.42 0.40 48. 0.38 0.36 
9. 0.35 0.34 49. 0.40 0.39 
10. 0.40 0.42 50. 0.49 0.51 
11. 0.33 0.33 51. 0.47 0.43 
12. 0.42 0.44 52. 0.33 0.33 
13. 0.45 0.48 53. 0.41 0.43 
14. 0.33 0.33 54. 0.38 0.40 
15. 0.34 0.33 55. 0.39 0.37 
16. 0.37 0.39 56. 0.49 0.46 
17. 0.40 0.41 57. 0.40 0.42 
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 الفقرة
 الفقرة ارتباط

 بالبعد
 الكلية ارتباط الفقرة بالدرجة

 الفقرة للمقياس
 الفقرة ارتباط

 بالبعد
ارتباط الفقرة بالدرجة 

 للمقياس الكلية
18. 0.37 0.34 58. 0.33 0.33 
19. 0.40 0.38 59. 0.42 0.44 
20. 0.32 0.33 60. 0.45 0.48 
21. 0.49 0.51 61. 0.33 0.33 
22. 0.62 0.56 62. 0.34 0.33 
23. 0.54 0.52 63. 0.40 0.42 
24. 0.51 0.49 64. 0.33 0.33 
25. 0.46 0.42 65. 0.42 0.44 
26. 0.35 0.37 66. 0.41 0.43 
27. 0.52 0.50 67. 0.44 0.42 
28. 0.44 0.41 68. 0.32 0.33 
29. 0.49 0.52 69. 0.35 0.32 
30. 0.32 0.33 70. 0.54 0.57 
31. 0.44 0.40 71. 0.48 0.44 
32. 0.38 0.36 72. 0.58 0.55 
33. 0.41 0.43 73. 0.35 0.33 
34. 0.44 0.42 74. 0.32 0.33 
35. 0.32 0.33 75. 0.36 0.38 
36. 0.35 0.32 76. 0.34 0.32 
37. 0.54 0.57 77. 0.40 0.42 
38. 0.35 0.33 78. 0.42 0.44 
39. 0.37 0.35 79. 0.51 0.46 
40. 0.39 0.37 80. 0.48 0.43 

يتنيف مف الجدول الةانأ دف قيم معام   ا رتباط نيف  ل تلر  والدرجة الكلية للمليا  
وجميع هذه المعام   دالة  ياا يات عند مةتو   ،(0.62و  0.32ة، ييإ تراوي  نيف   يجاني

(، مما يدل عل  تمتع 0.30(، وقد  اف معامل ا رتباط لجميع الفلرا  دعل  مف  α≤0.05الد لة  
 لرا  بلدر  تميدهة جيد ، مما ياير  ل  ادق نناء هذه الفلرا .الف
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  ثبات المقياس:
وللتيلأ مف ثبا  مليا  مرارا   رااد اإلدما ، قام البايثاف بيةاب معامل ثبا  مليا  

 باةت دام طرهلتيف، هماو
نة الدراةة، ( مرادات مف  ارج عي30طرهلة  عاد  التطنيأ، ييإ قام البايثاف نتطنيأ المليا  عل    .1

وقد نلغ معامل ثبا   ،وبعد مرور دةنوعيف دعيد تطنيأ المليا  مر  د ر  عل  ذا  المجموعة
( معام   الثبا  للدرجة الكلية واألبعاد الميةوبة بطرهلة 3وهنيف الجدول   ،(0.87المليا  الكلي  

 اإلعاد .
( معام   الثبا  3نيف الجدول  وهطرهلة ا تةاق الدا لي وذلم باةت دام معادلة  رونباخ دلفا؛  .2

 للدرجة لألبعاد الميةوبة بطرهلة ا تةاق الدا لي. 
لألبعاد والدرجة الكلية  واالتساق الداخلي (: معامالت الثبات المحسوبة بطريقتي إعادة التطبيق3جدول )

 على مقياس مهارات إرشاد اإلزمات

 :إجراءات الدراسة
تم الليام بميموعة مف اإلجراءا  دثناء  جراء الدراةة اليالية؛ تمثل  نتطنيأ المليا  عل  

وتطنيأ  ،ا ص الةي ومترهة للمليا  وتلراتهة للتأكد مف ال اعينة تجرهنية مف غير عينة الدراة
مف البايثيف  2016/2017المليا  باورته النرا ية   ل الفال الدراةي األول للعام الجامعي 

 عل  عينة الدراةة.   ليرما
 :حصائيةالمعالجة اإل

تي يةاب المتوةطا  اليةانية   (SPSS)اةت دم  الردم اإلياا ية للعلوم ا جتماعية
وا نيراتا  المعيارهة  ةتجابا  دتراد عينة الدراةة.  ما جر  اةت دم ا تبار   (  ةت راج د لة 

 .مةتو  الدراةيالجن ، والالفروق  للعينا  المةتلة يةب المت يرا و 
 :ومناقشتها الدراسة نتائج

 تيب دة لترا.تيما يلي عرض لنتا   الدراةة ومناقاترا وتلا لتر 

 األبعاد التطبيق إعادة بطريقة الثبات معامل الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامل
 األول البعد 0.79 0.80
 الثاني البعد 0.79 0.79
 الثالإ البعد 0.81 0.84
 الكلية الدرجة 0.87 
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ما درجة امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة  أوال: النتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال األول:
 األردنية لمرارا   رااد اإلدما ؟

لإلجابة عف هذا الةؤال، تم يةاب المتوةطا  اليةانية وا نيراتا  المعيارهة لتلديرا  دتراد 
 (و4  مرتبة تنادليات يةب المتوةطا  اليةانية  ما تي الجدول  الدراةة عل  مرارا  ارااد األدما

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على ابعاد مهارات إرشاد (: ا4جدول )
 األزمات مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 الدرجة
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 لرتبةا الرقم البعد الحسابي

 1 3 دما  مرارا  الع قة تي  رااد األ 2.65 0.74 متوةطة
 جراءا  التد ل وا ةتجابة اإلراادية  2.09 0.78 من فضة

 2 2 لألدما 

 3 1 مجا    رااد األدما  1.52 0.50 من فضة
 الدرجة الكلية 2.08 0.63 من فضة

(  2.08را   رااد األدما  نلغ  (  ل  دف متوة  الدرجة الكلية لمليا  مرا4ياير الجدول  
ولليا  المتوةطا  عل   ،درجة من فضة مف امت م المرارا  وهي ،(0.63وانيراف معياري  

( اف بعد مرارا  الع قة تي  رااد اإلدما  جاء تي 4األبعاد الفرعية للمليا  يوض  الجدول  
، وجاء تي متوةطةرجة ( وبد0.74( وانيراف معياري  2.65المرتبة األول  بمتوة  يةاني  

( 2.09بمتوة  يةاني   اجراءا  التد ل وا ةتجابة اإلراادية لإلدما  المرتبة الثانية بعد
 مجا    رااد األدما ( وبدرجة من فضة، وجاء تي المرتبة الثالثة بعد 0.78وانيراف معياري  
 ( وبدرجة من فضة.0.50( وانيراف معياري  1.52بمتوة  يةاني  

مف دجل تيديد درجة امت م مرارا   رااد األدما  تي ول: مجاالت إرشاد األزمات: البعد األ 
بعد مجا    رااد األدما ، تلد تم يةاب المتوةطا  اليةانية وا نيرتا  المعيارهة لكل تلر  

( ترتيب تلرا  بعد مجا    رااد األدما  الم تلفة يةب المتوةطا  5عل  يد ، وهنيف الجدول  
 لكل تلر و اليةانية
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات البعد األول 5جدول )
 مجاالت إرشاد األزمات 

 الدرجة
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة الرقم الفقرة

 1.98 0.50 من فضة
نإلياق دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة 

 1 1 الضرر بالنف ، مثل ا نتيار والةلوم المؤذي للذا .

 1.98 0.58 من فضة
دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة بيا   

 1 7 ط ق ديد الوالديف.

دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  المجتمعية مثل  1.59 1.09 من فضة
 اإلرهاب والتطرف.

12 2 

دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة بالعنف  1.58 0.65 من فضة
يذاء األ رهف تي المجتمع.  وا 

2 3 

 1.57 0.70 من فضة
دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة بيا   
 4 5 المو  المفاجئ النات  عف اللتل واليوادإ والة تا  الللنية.

 5 3 تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة با ةاء .دمتلم مرارا   1.53 0.64 من فضة

 1.51 0.69 من فضة
دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة 

 6 6 با متيانا  ونتا جرا.

دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة بالكوارإ  1.51 1.15 من فضة
 الطنيعية مثل الفيضانا  وا عااير.

11 6 

دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة باضطراب  1.49 0.45 من فضة
 ض   ما بعد الادمة.

8 7 

 1.48 0.65 من فضة
دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة بالتكيف 

 8 4 مع المرض.

 1.44 0.56 من فضة
دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة باإلعاقة 

 8 9 تلداف اليوا  دو ديد  األطراف. دو ضعف دو

 1.43 0.47 من فضة
دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة باإلدماف 

ةاء  اةت دام العلاقير واألدوية.  وا 
10 9 

 الدرجة الكلية 1.52 0.50 من فضة
ة من فضمجا    رااد األدما " جاء  ندرجة ( دف متوة  البعد األول "5ياير الجدول  

دمتلم ( "1(. وجاء  تي المرتبة األول  الفلر   0.50( وانيراف معياري  1.52يةاني  بمتوة  
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مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة نإلياق الضرر بالنف ، مثل ا نتيار والةلوم المؤذي 
لم دمت( "7( وبدرجة من فضة، والفلر   0.50( وانيراف معياري  1.98بمتوة  يةاني   للذا "

( 1.98مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة بيا   ط ق ديد الوالديف" بمتوة  يةاني  
دمتلم  ( تي المرتبة قنل األ ير  "9( وبدرجة من فضة، تيما جاء  الفلر   0.58وانيراف معياري  

 ديد دو ،دو تلداف اليوا  ،ضعفالعاقة دو والتعامل مع األدما  ال ااة باإل مرارا  تلييم
(، وجاء  تي المرتبة األ ير  الفلر  0.56( وانيراف معياري  1.44األطراف." بمتوة  يةاني  

دمتلم مرارا  تلييم والتعامل مع األدما  ال ااة باألدماف ودةاء  اةت دام العلاقير  ( "10 
 (.0.47معياري   ( وانيراف1.43 واألدوية" بمتوة  يةاني 

مف دجل تيديد درجة امت م مرارا   رااد ة في إرشاد األزمات: البعد الثاني: مهارات العالق
اإلدما  تي بعد مرارا  الع قة تي  رااد األدما ، تلد تم يةاب المتوةطا  اليةانية وا نيرتا  

( ترتيب تلرا  بعد مرارا  الع قة تي  رااد 6المعيارهة لكل تلر  عل  يد ، وهنيف الجدول  
 ليةانية لكل تلر و  األدما  يةب المتوةطا  ا

ثاني البعد ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات 6جدول )
 زماتمهارات العالقة في إرشاد األ 

 الدرجة
راف حاالن

 المعياري 
المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة الرقم الفقرات

للمةتراد عف طرهأ  دمتلم مرارا  دظرار ا يترام 3.20 0.56 متوةطة
 التواال اللفظي.

6 1 

 
 3.10 0.51 متوةطة

دمتلم مرارا  تلنل المةتراديف عل  ا ت ف جنةرم 
 2 1 ودياناترم واعراقرم وثلاتاترم.

 3 17 دمتلم مرار  التعاطف مع المةتراد بطرهله مناةبة وتعالة. 3.08 0.63 متوةطة
 4 10 مناةبة ألت ار المةتراد.دمتلم مرار  ا ةتجابة ال 2.97 1.31 متوةطة

دمتلم مرار  اةت دم عبارا  الثناء والمدح لتاجيع  2.93 0.79 متوةطة
 المةتراد عل  التفاعل وا ةتجابة لما يطلب منه.

11 5 

دمتلم مرار  م يظة ير ا  الجةم واإلاارا  غير  2.90 0.54 متوةطة
 اللفظية للمةتراد.

8 6 

 2.86 0.62 متوةطة
ار  ا ةتماع الفعال عند يديإ المةتراد يول دمتلم مر

 7 9 مااعره و نراته.
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 الدرجة
راف حاالن

 المعياري 
المتوسط 
 الرتبة الرقم الفقرات الحسابي

دمتلم مرار   عطاء المعلوما  للمةتراد لدهاد  الفرم  2.83 0.62 متوةطة
 واإلدرام وتايي  األ طاء.

18 8 

 9 7 دمتلم مرار  التيدإ نل ة يفرمرا المةتراد. 2.82 0.50 متوةطة

 2.77 0.65 متوةطة
لة المةتراد ال  جرا  ذا  ا تااص دمتلم مرار   يا

 10 12 للمةاعد  بمواتلة المةتراد.

 2.71 0.75 متوةطة
دمتلم مرارا  تلنل المةتراد الذي يمر بأدمة تلب  غير 

 11 2 ماروط.

 12 3 دمتلم مرارا  دقامة ع قة  راادية دات ة مع المةتراد. 2.69 0.55 متوةطة
 13 13  يص المةتمر لما يتيدإ عنه المةتراد.دمتلم مرار  التل 2.66 0.49 متوةطة

دمتلم مرار  م يظة وترم الرةا ل اللفظية وغير اللفظية  2.65 0.50 متوةطة
 الم تلطة التي يرةلرا المةتراد.

14 14 

 2.65 0.54 متوةطة
دمتلم مرار   عاد  اياغة ما يلوله المةتراد ب لما  تلود 

 14 15 ال  مدهد مف الفرم لموضوع األدمة.

 2.64 0.62 متوةطة
دمتلم مرار  ع   المااعر  لما يتيدإ عنه المةتراد 

 15 16 يول مااعره المرتبطة باألدمة.

 2.56 0.75 متوةطة
دمتلم مرار  ا ةتيضاح مف   ل التر يد عل  الجدء 

 ال امض تي   م المةتراد.
19 16 

 17 4 نناء األمل للمةتراد.دمتلم مرار  توجيه األة لة الموجرة ل 2.55 0.50 متوةطة

دمتلم مرار  ترم واةت دام ل ة الجةد وننر  الاو  مع  2.55 0.74 متوةطة
 المةتراد.

20 17 

 2.53 0.45 متوةطة
دمتلم مرارا  دظرار ا يترام للمةتراد عف طرهأ 

 18 5 التواال غير اللفظي.

 19 21 تراد.دمتلم مرار   اف الذا  با ل مناةب مع المة 2.52 0.75 متوةطة
 الدرجة الكلية 2.65 0.74 متوةطة

جاء  ندرجة  دما "اني "مرارا  الع قة تي  رااد األ( دف متوة  البعد الث6ياير الجدول  
ألول  الفلر  (. وجاء  تي المرتبة ا0.74( وانيراف معياري  2.65بمتوة  يةاني   متوةطة 

( 3.20رهأ التواال اللفظي" بمتوة  يةاني  ظرار ا يترام للمةتراد عف ط ( "دمتلم مرارا  6 
دمتلم مرارا  تلنل المةتراديف عل   ( "1، والفلر   متوةطة( وبدرجة 0.56وانيراف معياري  
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( وانيراف 3.10ا ت ف جنةرم ودياناترم واعراقرم وثلاتاترم" تي المرتبة الثانية بمتوة  يةاني  
ظرار ا يترام  دمتلم مرارا   رتبة قنل األ ير  "( تي الم5(، تيما جاء  الفلر   0.51معياري  

(، 0.45( وانيراف معياري  2.53للمةتراد عف طرهأ التواال غير اللفظي" بمتوة  يةاني  
مع المةتراد"  ار   اف الذا  با ل متوة دمتلم مر( "21وجاء  تي المرتبة األ ير  الفلر   

 (.0.75معياري   ( وانيراف2.52 بمتوة  يةاني 

مف دجل تيديد درجة امت م بعد الثالث: إجراءات التدخل واالستجابة اإلرشادية لألزمات: ال
مرارا   رااد األدما  تي بعد اجراءا  التد ل وا ةتجابة اإلراادية لألدما ، تلد تم يةاب 

عد ( ترتيب تلرا  ب7المتوةطا  اليةانية وا نيراتا  المعيارهة لكل تلر  عل  يد . وهنيف الجدول  
  جراءا  التد ل وا ةتجابة اإلراادية لألدما  يةب المتوةطا  اليةانية لكل تلر و 

البعد الثالث  (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات 7جدول )
 اجراءات التدخل واالستجابة اإلرشادية لألزمات

االنحراف  الدرجة
 المعياري 

المتوسط 
 لحسابيا

 الرتبة الرقم الفقرة

 2.95 0.91 متوةطة
دمتلم مرار  تعليم الفرد الذي تعرض ألدمة ةلو ا  

 1 17 نديلة.

دمتلم مرار  المواءمة نيف  اا ص المريلة العمرهة للفرد  2.95 0.58 متوةطة
 ومتطلبا  التد ل اإلراادي لمواجرة األدمة.

39 1 

دار  والليام با ةعاف النفةي مرار  تي اامتلم المعرتة وال 2.82 0.58 متوةطة
 وضاع األدما  الم تلفة.دولي   ل األ

46 2 

دمتلم مرار  م يظة األعراض الجةمية المرتبطة  2.82 0.62 متوةطة
 باألدمة،  اد العض   واأللم تي الرد  وضيأ التنف .

12 2 

 2.80 0.89 متوةطة
ب الليام نرا دمتلم مرار  تيديد النااطا  واألعمال الواج

 3 14 دثناء األدمة.

 2.62 0.45 من فضة
دمتلم مرار  تلدير اليالة الايية والعللية للفرد عند طرح 

 4 40 األة لة المتعللة باألدمة.

دمتلم المرارا  ال دمة لتدرهب المةتراديف عل   يفية  2.60 1.31 متوةطة
 دت اذ اللرار.

4 5 

يد التوقعا  والندا ل المةتلنلية للتعامل دمتلم مرار  تيد 2.60 0.95 متوةطة 15 5 
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 الدرجة
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الرتبة الرقم الفقرة لحسابيا

 مع األدمة.

 2.60 0.63 من فضة
دمتلم مرار  تدوهد الفرد بمعلوما  يول ال دما  والنرام  
المتاية تي المجتمع الميلي لإلةتفاد  منرا تي مواجرة 

 وددار  األدمة.
37 5 

 6 35 واره . دمتلم مرار  تيديد نوع األدمة با ل مباار 2.59 0.47 من فضة
 7 9 دمتلم مرار  توعية ا تراد يول اآلثار الةلنية لألدما . 2.55 0.54 متوةطة
 8 34 دمتلم مرار  توجيه دة لة واضية ومفتوية يول األدمة. 2.51 0.56 من فضة

دمتلم مرار   عداد ندا ل موضوعية وواقعية للتعامل مع  2.50 0.62 متوةطة
 األدمة.

10 9 

دمتلم مرار  تاجيع الفرد عل  ةلو ه اإليجاني   ل  2.50 0.56 متوةطة
 األدمة.

25 9 

 9 29 دمتلم مرار  ترد ة وطمأننة الفرد وق  األدمة. 2.50 0.53 متوةطة

 2.49 0.57 من فضة
دمتلم مرار  مواجرة الفرد تي المعلوما  التي   يرهد 

 11 36 التعامل معرا دو اليديإ عنرا يول األدمة.

 2.47 0.54 متوةطة
دمتلم مرارا  تدرهب المةتراد عل  ا ةتر اء العضلي 

 12 2 عند يدوإ ا دما .

دمتلم مرار  وضع وا يتفاظ ن طة  جرا ية للتعامل مع  2.43 0.50 متوةطة
 األدما  وق  يدوثرا.

8 13 

دمتلم مرار  مواجرة دت ار الفرد ال منطلية المرتبطة  2.40 1.39 متوةطة
 باألدمة.

16 14 

 14 38 دمتلم مرار  م يظة  اارا  األدمة الاادر  عف الفرد. 2.40 0.53 من فضة

 2.38 0.50 متوةطة
دمتلم المرارا  ال دمة لدهاد  ثلة المةتراد تي قدرته 

 15 1 عل  يل ما لته ننفةه.

 2.38 1.12 متوةطة
دمتلم مرار  اعطاء األتراد معلوما  تفايلية يول األدمة 

 ودةبانرا.
13 15 

دمتلم المرارا  ال دمة لت ليص المةتراد مف اآلثار  2.32 0.62 من فضة
 الناجمة عف الاعور بالذنب.

3 16 

دمتلم مرار  مةاعد  الفرد عل  التعامل مف األثار الناجمة  2.32 0.47 متوةطة
 عف األدمة.

26 16 
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 الدرجة
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الرتبة الرقم الفقرة لحسابيا

 17 11 باألدمة.دمتلم مرار  م يظة المااعر الةلنية المرتبطة  2.28 0.63 من فضة

امتلم مرارا  تاور تأثير األدما  الميدد  عل  مرايل  2.28 0.53 من فضة
 الييا .

45 17 

 2.27 0.49 من فضة
دمتلم مرار  دعداد نارا  توعية لألتراد يول التارف 

 18 7 وق  األدمة.

 2.20 0.63 من فضة
دمتلم مرار  دقناع الفرد بأهمية دوري اإلراادي وق  

 19 28 األدمة.

 20 6 دمتلم مرار  تودهع األدوار لفرهأ التد ل وق  األدما . 2.19 0.65 من فضة
 20 30 دمتلم مرار  تفرم مااعر الفرد وق  األدمة. 2.19 1.15 من فضة

امتلم مرارا  اارام األتراد الذيف تعرضوا ألدما  تي  2.13 0.58 من فضة
 جماعا   راادية ودتابع تلدمرم تي ذلم.

23 21 

 2.13 0.45 من فضة
دمتلم مرار  تدرهب الفرد الذي تعرض ألدمة عل  تنيا  

 21 24 تو يد الذا .

 22 5 دمتلم مرار  تا يل ترهأ التد ل وق  األدما . 2.12 0.79 من فضة

 2.08 0.73 من فضة
دمتلم مرار  تدرهب الفرد الذي تعرض ألدمة عل  

ه مف مااعر  جراءا  التفرهغ والتنفي  لما تراكم ندا ل
 وذ رها  يول األدمة.

22 23 

 24 27 دمتلم مرار  مةاعد  الفرد الذي تعرض ألدمة عل  تلنلرا. 2.07 0.57 من فضة

دمتلم مرار  البيإ عف ماادر دعم للفرد الذي تعرض  1.99 1.09 من فضة
 ألدمة.

31 25 

 1.98 1.09 من فضة
يا  دمتلم مرار  تدرهب الفرد الذي تعرض ألدمة عل  تن
 26 21 مواجرة الض وط النفةية الناتجة عف األدمة.

 1.89 0.76 من فضة
دمتلم المعرتة والمرار  تي تطنيأ الضواب  المرنية 

 27 47 واأل  قية واللانونية تي  رااد األدما .

دمتلم مرار  مةاعد  الفرد الذي تعرض ألدمة نإعاد   1.57 1.06 من فضة
 ية.التوادف والنظر لنفةه نإيجان

19 28 

دمتلم مرار  توجيه اةترةال الفرد تي عرض موضوع بعيد  1.57 0.45 من فضة
 عف األدمة.

33 28 

دمتلم مرارا  التد ل تي األدما  مث  التعامل مع  1.55 0.57 من فضة 43 29 
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 الدرجة
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الرتبة الرقم الفقرة لحسابيا

 اليا  ، التاعيد، التعاوف مع ا  اا ييف.

عرض ألدمة عل  تطوهر دمتلم مرار  مةاعد  الفرد الذي ت 1.51 1.15 من فضة
 دهداف واقعية ومناةبة.

20 31 

 1.50 0.63 من فضة
امتلم مرارا  تاور تأثير األدما  الميدد  عل  

 32 44 المجتمع.

 1.48 1.08 من فضة
عطاء منررا  منطلية لتد     راادية   دمتلم مرار  

 33 18 مناةبة وق  األدمة.

 1.48 0.58 من فضة
ي ال نر  تي التعامل مع األدما  دمتلم مرار  اةتاار  ذو 

 اليياتية الم تلفة.
32 33 

دمتلم مرار  تيديد األدمة عف طرهأ جمع المعلوما   1.43 0.47 من فضة
 المناةبة والكاتية يول األدمة.

42 34 

دمتلم مرار  مةاعد  الفرد عل  تطوهر طرق جديد  مف  1.27 0.56 من فضة
 اعر.اإلدرام والتف ير والتعنير عف الما

41 35 

 الدرجة الكلية 2.09 0.78 من فضة
( دف متوة  البعد الثالإ " جراءا  التد ل وا ةتجابة اإلراادية لألدما " 7ياير الجدول  

وجاء  تي المرتبة  ،(0.78( وانيراف معياري  2.09بمتوة  يةاني  جاء  ندرجة من فضة 
عرض ألدمة ةلو ا  نديلة" بمتوة  يةاني دمتلم مرار  اكةاب الفرد الذي ت( "17الفلر   األول  

( "دمتلم مرار  المواءمة نيف  اا ص المريلة 39( والفلر   0.91( وانيراف معياري  2.95 
( وانيراف 2.95العمرهة للفرد ومتطلبا  التد ل اإلراادي لمواجرة األدمة" بمتوة  يةاني  

  والليام با ةعاتا  النفةية دار  ا  متلم مرار د( "46، والفلر    متوةطة( وبدرجة 0.58معياري  
( وانيراف 2.82ولية   ل دوضاع األدما  الم تلفة" تي المرتبة الثانية بمتوة  يةاني  األ

دمتلم مرار  تيديد األدمة عف ( تي المرتبة قنل األ ير  "42، تيما جاء  الفلر    (0.58)معياري 
( وانيراف معياري 1.43ة" بمتوة  يةاني  طرهأ جمع المعلوما  المناةبة والكاتية يول األدم

دمتلم مرار  مةاعد  الفرد عل  تطوهر طرق ( "41(، وجاء  تي المرتبة األ ير  الفلر   0.47 
معياري  ( وانيراف1.27 جديد  مف اإلدرام والتف ير والتعنير عف المااعر" بمتوة  يةاني 

 0.56.) 
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المراديف المتدربيف لمرارا   رااد األدما  ف مةتو  امت م دتنيف مف   ل تيليل النتا   
وعل  جميع ا بعاد الفرعية  ان  من فضة. ويم ف تفةير ذلم بأف نرام   عداد وتأهيل وتدرهب 
المراديف تي الجامعا  للتعامل مع األدما  اليياتية الم تلفة غير  اف؛ ييإ هنالم قلة تي 

ل  ذلم ير   كاديمية، باإلضاتة ياته األثناء يالمةاقا  النظرهة والعملية التي يدرةرا الطالب د
البايثاف ومف   ل  نراترما التدرهةية واإلاراتية تي الجامعا  األردنية دف العديد مف المراديف 

 ،يعرتوف  يفية التعامل مع األدما المتدربيف   يعرتوف مف هم األتراد الذيف يتعرضوف ألدما  و  
 ر ومرما  مراد األدما . ما يم ف تفةير ذلم ب موض ددوا

والتي داار  نتا جرا  ل  دف  (Allen, et al.,2002)وتتفأ نتا   الدراةة مف نتا   دراةة 
( مف الماار يف تي الدراةة دتادوا دنرم لم يتللوا اإلعداد المناةب   ل الدراةة ٪58يوالي  

؛ 2006راةا   العطوي،  ما اتفل  نتا   الدراةة مع نتا   د ،الجامعية للتد ل وق  األدما 
داار  جميعرا  ل  دف درجة امت م ( والتي Morris & Minton, 2012؛2007والرواري،

  والتد ل مع األدما   ان  من فضة. ،لمرارا  التعاملوالمتدربيف  ،المراديف العامليف
  ( التي داار  نتا جرا  ل(Durkan, 2002وت تلف نتا   الدراةة اليالية مع نتا   دراةة 

 ،( مف الماار يف ااتر وا   ل التدرهب الميداني بالتدرهب عل  التد ل وق  األدما ٪54دف  
 ما ت تلف ، عا  مرتبطة بالتد ل وق  األدما باإلضاتة  ل  دنرم درةوا مةاقا  تامل موضو 

يف ( التي داار  نتا جرا  ل  دف درجة امت م المراد1998نتا   الدراةة مع نتا   دراةة  دهاد ، 
ويم ف تفةير ذلم بأف عينة الدراةة  ان  مف المراديف  ،ا  اإلرااد المتلدمة  ان  متوةطةلمرار 

العامليف الذيف ربما  ضعوا ل نرا   راادية م تلفة؛ دضف ال  ذلم، ايتمالية تعرض المراديف 
و فاياترم  ل  نرام   اراتية وورش عمل تدرهنية م تلفة؛ لربما ةاعد  تي تطوهر وتيةيف مراراترم 

 اإلراادية المتنوعة با ل عام ومرارا ، و فايا   رااد األدما  با ل  اص. 
 ,Sawyer, Peters & Willis)وت تلف ديضا نتا   الدراةة اليالية مع نتا   دراةة  

والتي داار  نتا جرا  ل  دف طلبة اإلرااد ممف يدرةوف ا ةتراتيجيا  النظرهة للتعامل مع  (2013
م تلفة قاموا نتلييم اليلا أ المرتبطة بالمةتراد، باإلضاتة  ل  الت طي  لنماذج تد    األدما  ال

؛ 2015 ما ت تلف نتا   الدراةة مع نتا   دراةا   ننراف، ددما  مرنة تاعرهم بالثلة بلدراترم. 
مل مع داار  نتا جرا  ل  دف درجة امت م المراديف العامليف لمرارا  التعاالتي ( 2007ويوامد ، 

األدما   ان  مرتفعة. ويم ف تفةير ذلم بأف هذه الدراةا  دجره  عل  عينة مف المراديف تي 
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تلةطيف وبةنب الظروف التي تعيارا األراضي الفلةطينية عمل  الكثير مف المنظما  النفةية 
ا  وتدرهب دعداد  نير  مف المراديف للتعامل مع األدما ؛ مما عدد مرار  ،العالمية عل  تأهيل

 تد    األدما  لديرم.
هل توجد تروق ذا  د لة  ياا ية عند  ثانيا: النتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال الثاني:

تي درجة امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة األردنية لمرارا   رااد  (α≤0.05 مةتو  الد لة 
 اإلدما  تعد  لمت ير الجن ؟

اب المتوةطا  اليةانية وا نيراتا  المعيارهة تي درجة تم يةلإلجابة عف هذا الةؤال، 
امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة األردنية لمرارا   رااد األدما ،  ما تم اجراء ا تبار   (  

 ( النتا  و8لمت ير الجن ، ويظرر الجدول  

ك المرشدين المتدربين في (: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لداللة الفروق على مدى امتال 8جدول )
 الجامعة األردنية لمهارات إرشاد األزمات تعزى لمتغير الجنس

مستوى 
 الداللة

 قيمة
 ت

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 البعد الجنس العدد

.071* .154 
 ذ ر 39 1.54 51.

 مجا    رااد األدما 
 دنث  166 1.50 49.

.064* .897 
 ذ ر 39 2.67 70.

 ارا  الع قة تي  رااد اإلدما مر
 دنث  166 2.64 73.

0.10* .991 
اجراءا  التد ل وا ةتجابة اإلراادية  ذ ر 39 2.11 50.

 دنث  166 2.07 49. لإلدما 

.070* .867 
 ذ ر 39 2.10 67.

 الدرجة الكلية
 دنث  166 2.07 64.

 (α≤0.05* دال إحصائيًا عن عند مستوى داللة )

(  ل  عدم وجود تروق ذا  د لة اياا ية عند مةتو  د لة 8ير النتا   تي الجدول  تا
 0.05≥α )  لمد  امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة األردنية لمرارا  ارااد األدما  تبعات

( وهي قيمة غير دالة اياا يات عند مةتو  د لة 867.لمت ير الجن ،  ذ نل   قيمة   (  
(0.05≥α).  
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دنه   توجد تروق تي درجة امت م مرارا   رااد األدما  نيف تنيف مف   ل تيليل النتا   
دراةا   ننراف، وتتفأ نتا   الدراةة اليالية مع نتا     ،ديف المتدربيف وتلا لمت ير الجن المرا

(.  Morris & Minton, 2012؛1998؛ دهاد ، 2007؛ يوامد ، 2007؛ الرواري، 2015
ف  النرام  ا كاديمية بأف    مف المراديف والمرادا  ي ضعوف تلرهبا لن ،فةير ذلمويم ف ت
دضف ال  ذلم، ترم يتعرضوف لنف  الظروف المرنية، ترم ي ضعوف وياار وف تي نف   ،التلليدية

 الدورا  وورش العمل التدرهنية باإلضاتة  ل  تلديم نف  الفعاليا  واإلجراءا  وال دما  اإلراادية.
هل توجد تروق ذا  د لة  ياا ية عند  الثا: النتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال الثالث:ث

تي درجة امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة األردنية لمرارا   (α≤0.05 مةتو  الد لة 
 ؟مةتو  الدراةي رااد اإلدما  تعد  لمت ير ال

درجة  ةانية وا نيراتا  المعيارهة تيلإلجابة عف هذا الةؤال، تم يةاب المتوةطا  الي
امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة األردنية لمرارا   رااد األدما ،  ما تم اجراء ا تبار   ( 

 ( النتا  و9، ويظرر الجدول  مةتو  الدراةيلمت ير ال

شدين المتدربين في (: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لداللة الفروق على مدى امتالك المر 9جدول )
 مستوى الدراسيالجامعة األردنية لمهارات إرشاد األزمات تعزى لمتغير ال

مستوى 
 الداللة

 قيمة
 ت

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 العدد
مستوى ال

 الدراسي
 البعد

.001* 3.237 
 ب الورهو  169 1.60 326.

 مجا    رااد األدما 
 دراةا  عليا 36 1.45 515.

.004* 2.395 
 ب الورهو  169 2.70 466.

 مرارا  الع قة تي  رااد األدما 
 دراةا  عليا 36 2.60 593.

0.00* 3.276 
 جراءا  التد ل وا ةتجابة  ب الورهو  169 2.15 418.

 دراةا  عليا 36 2.04 524. اإلراادية لألدما 

.010* 1.658 
 ب الورهو  169 2.15 58.

 الدرجة الكلية
 دراةا  عليا 36 2.03 59.

 (.α≤0.05* دال إحصائيًا عن عند مستوى داللة )

(  ل  وجود تروق ذا  د لة  ياا ية عند مةتو  الد لة 9تاير النتا   تي الجدول  
 0.05≥α )  لمد  امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة األردنية لمرارا   رااد األدما  تبعات



 عادل طنو د. ميمد ال والد  ،                ........         امت م المراديف المتدربيف تي الجامعة األردنيةدرجة 

323 

(، وهي قيمة دالة اياا يات عند مةتو  د لة 1.658لدراةي،  ذ نل   قيمة   (  لمت ير المةتو  ا
 0.05≥α)   وجود تروق ذا  د لة ،  ما دظرر  النتا    ل  الدراةا  العلياولاال  مةتو

لجميع دبعاد مرارا   رااد األدما  لد  المراديف ( α≤0.05اياا ية عند مةتو  د لة  
 المتدربيف.

دنه توجد تروق تي درجة امت م مرارا   رااد األدما  نيف تيليل النتا    تنيف مف   ل
وتتفأ نتا   الدراةة  ،الدراةي ولاال  الدراةا  العليا وتلا لمت ير المةتو   ،المراديف المتدربيف

 & Sawyer, Peters؛1998؛ دهاد ، 2007؛ يوامد ، 2015 ننراف، اليالية مع نتا    دراةا  

Willis, 2013 )،   ويم ف تفةير ذلم بأف دتراد الدراةة مف المراديف المتدربيف الملتيليف بالدراةا
مما يجعل بالتالي  ،دو يمار  اإلرااد ،وبعضرم مار  ،العليا هم بالواقع ييملوف درجة الب الورهو 

 نراترم اإلراادية دعمأ ودكثر،  ما ويم ف دنرم درةوا مةاقا  دو موضوعا  ذا  ع قة نإرااد 
المتدربيف عل  األدما    ل التياقرم ننرنام  الدراةا  العليا دكثر عند ملارنترم مع المراديف 

( التي داار  2007نتا   الدراةة اليالية مع نتا   دراةة  يوامد ، وت تلف  ،مةتو  الب الورهو 
ر المؤهل تي درجة امت م مرارا  التعامل مع األدما  وتلا لمت ي نتا جرا  ل  عدم وجود تروق 

( ييملوف 2007ويم ف تفةير هذا ا  ت ف ذلم بأف غالنية دتراد عينة دراةة  يوامد ،  ،العلمي
درجة الب الورهو ، ودف نةبة قليلة منرم ييملوف درجة الدنلوم والماجةتير، وهذا ياير  ل  دف لد  

دو  ،دو الدنلوم ،رهو ةواء الذيف ييملوف درجة الب الو  ،غالنية المراديف العامليف   المتدربيف
راادية العملية، وربما لذلم لم تظرر باإلضاتة ال  ال نر  اإل ،الماجةتير ال لفية األكاديمية نفةرا

 نينرم ا ت تات تي مةتو  امت كرم لمرارا  التعامل مع األدما . 

 :التوصيات
 يواي البايثاف بيةب نتا   الدراةة بما يليو

دما  لد  المراديف المتدربيف تي رااد األمرارا  و فايا    لجراء المدهد مف الدراةا  يو   .1
 المملكة بم تلف الجامعا  لندر  الدراةا  ودهمية الموضوع.

توتير نرام   اراتية وتدرهنية تةاعد عل  تيةيف مرارا   رااد األدما  لد  المراديف  .2
 المتدربيف.

 ايير نرام   عداد المراديفوالمعاهد بمع ،الجامعا  لتدام مف قنلضرور  ا هتمام واإل .3
 المت اايف.
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توتير وعلم النف  ضرور   ،دعو  الجامعا  ممثلة بأقةام اإلرااد النفةي والاية النفةية  .4
 مةاقا  دراةية وتدرهنية تتناول موضوع  رااد األدما  ومراراته ودةاليبه ومرايله.

 :قائمة المراجع
 :المراجع العربية 

، الكوهدد و دار الفدد ح ليل العملددي فددي اإلرشدداد والعددالج النفسدديالددد(. 2010الدياديدة، باةددم.   -
 للنار والتودهع. 

دليل بناء الخطة المدرسية لمواجهة األزمات (. 1994الربييا ، انري ود رها، دهير.   -
عمافو منظمة األمم المتيد   اليونيةيف( بالتعاوف مع ودار  التربية والتعليم األردنية، والطوارئ. 

 يفية األردنية.المؤةةة الا
مدى امدتالك المرشدد التربدوي لمهدارات التعامدل مدع إرشداد األزمدات (. 2006العطوي، يييد .   -

، رةددالة ماجةددتير غيددر مناددور ، جامعددة مؤتدده، الكددرم، فددي مدددارس المملكددة العربيددة السددعودية
 األردف 

التربددويين بندداء مشددروع برنددامج تدددريبي لتطددوير مهددارات المرشدددين (. 2007الردواري، لميدداء.   -
، دطرويددة د تددورا  غيددر وقيدداس أثددر  فددي التعامددل مددع األزمددات النفسددية للمددراهقين فددي األردن

 مناور ، جامعة عماف العربية للدراةا  العليا، عماف، األردف.
امتالك المرشد التربوي للمهارات اإلرشادية في التعامل مع  مدى (.1998  دهاد ، ديمد. -

 مناور ، جامعة اليرموم،  ربد، األردف.، رةالة ماجةتير غير األزمات
(. مددد  امددت م المراددد التربددوي للمرددارا  اإلراددادية تددي التعامددل مدددع 2007ةددامية، يوامددد .   -

، 3، عمجلددة العلددوم التربويددةاألدمددا  تددي مدددار  مياتظددا  وةدد  الضددفة ال ربيددة " تلةددطيف"، 
175-206.   

، عمددافو دار الف ددر للناددر ات المدرسدديةسدديكولوجية ادارة األزمدد(. 2003.  عندددالوهاب  امددل، -
 والتودهع.

 ، اللاهر و م تبة األنجلو المارهة.العالج النفسي الجمعي(. 1994 مال، علي.   -
مدددى امددتالك المرشددد التربددوي للمهددارات اإلرشددادية فددي التعامددل مددع (. 2015ننردداف، ةددعيد.   -

مناور ، الجامعدة األةد مية، ، رةالة ماجةتير غير األزمات بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة
 غد .
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