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الشكر والتقدير 
 

 أكد أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى األستاذ الذم أشرؼ عمى إعداد ىذه الرسالة بكؿ 
 الدكتكر عفيؼ زيداف حيث كفّر لي مف كقتو كجيده الكثير، كأحاطني بتكجيياتو –إخالص 

رشاداتو القيمة، مما ساعد في إتماـ ىذ خراجيا إلى حيز النكرق الرسالةكا  كما كأتقدـ بالشكر .  كا 
. الجزيؿ كالتقدير إلى عضكم لجنة المناقشة الدكتكر محمد عابديف، كالدكتكر معزكز عالكنو

 
 كال أنسى أف أتكجو بخالص شكرم كامتناني إلى أعضاء لجنة تحكيـ أداة الدراسة، 

لى الزمالء – الدراسات العميا –كأعضاء الييئة التدريسية في قسـ التربية   جامعة القدس، كا 
العامميف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ، كمديرم كمديرات المدارس 

. عمى تعاكنيـ كمساعدتيـ لي في تسييؿ إتماـ ىذا العمؿ العممي المتكاضع
 
 
 

رنا زيداف : الباحثة
 

 



 ز 

مصطمحات الدراسة 
اإلدارة المدرسية الحديثة 

 ىي الكحدة القائمة بتنفيذ السياسة التعميمية كىي جزء مف اإلدارة التعميمية كيقـك عمى 
رأسيا مدير كمسؤكليتو الرئيسة ىي تكجيو المدرسة نحك أداء رسالتيا كتنفيذ المكائح كالقكانيف 

(. 52. ، ص2005البدرم، )التعميمية التي تصدر مف الكزارة 
 

عممية اإلرشاد التربوي 
عممية تفاعؿ منظمة بيف المرشد التربكم كالطالب يتـ مف خالليا تقديـ مساعدات نفسية 

كاجتماعية كتربكية، تساعد الطالب عمى تحقيؽ التكازف كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي كالتربكم 
. كتحقيؽ أىدافو ضمف األىداؼ العامة لمعممية التربكية

 
المرشد التربوي 

، يسعى الى تحقيؽ  التربكمشخص ميني مؤىؿ كمدرب عمى العمؿ في حقؿ اإلرشاد
أىداؼ البرنامج اإلرشادم في المدرسة، كتقديـ المساعدة لمطالب في المجاالت النفسية كالتربكية 

كاإلجتماعية كالقيمية ليتمكف مف تحمؿ المسؤكلية، كاتخاذ القرارات، كلكي يصبح فاعالن في 
(. 2003عرار، )المجتمع 
 

مدير المدرسة 
ىك اإلدارم األكؿ في مدرستو، كالمسؤكؿ عف تكجيو المدرسيف في النكاحي الفنية، كاتباع 

الخطط كالمناىج التعميمية كتنفيذىا، التي تنشرىا الكزارة، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المدرسة 
(.2005، البدرم، 1991أحمد، )كالحصكؿ عمى أفضؿ النتائج 



 ح 

الممخص 
 

 ىدؼ ىذه الدراسة التعرؼ إلى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ 
اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ 
كبياف أثر متغيرات المديرية، كالجنس، كالتخصص، كسنكات الخبرة، كمكقع المدرسة، كالمؤىؿ 

. العممي، كالجية المسؤكلة عف المدرسة عمى استجابات أفراد عينة الدراسة
ما مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم : كتحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس

في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في محافظتي 
الخميؿ كبيت لحـ؟ 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس الثانكية الحككمية كالخاصة كالتي يكجد فييا 
قد تـ  كمديران مف الجنسيف، (122)مرشد تربكم في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ حيث بمغ عددىـ 

 استبانة حيث (86) تكزيع االستبانة عمى جميع افراد المجتمع ، كبمغ عدد االستبانات المستردة
فقرة، شممت ثالثة  (45)كتككنت أداة الدراسة مف استبانة بمغ عدد فقراتيا . اعتبرت عينة الدراسة

كتـ التأكد مف صدؽ . التعميميالمجاؿ االجتماعي، كالمجاؿ اإلدارم، كالمجاؿ : مجاالت ىي
كفؽ معادلة كركنباخ ألفا، كتـ تحميؿ البيانات  (0.98)بمغ معامؿ الثبات  حيث .كثبات االستبانة

، كتـ استخداـ المتكسطات الحسابية SPSSبكاسطة الحاسب اآللي باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
 - one) كتحميؿ التبايف األحادم (t-test) (ت)كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كاختبار 

way analysis of variance) .
: كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية

عممية اإلرشاد التربكم تساىـ في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر : أووً 
مديرم المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ بدرجة كبيرة كجاء المجاؿ االجتماعي 

. في المرتبة األكلى، يميو المجاؿ اإلدارم، ثـ المجاؿ التعميمي
 

، بيف متكسطات استجابة (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :  ن ثانيا
مدرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية 

الحديثة، تعزل إلى متغيرات المديرية كالتخصص كسنكات الخبرة كمكقع المدرسة كالمؤىؿ العممي 
. كالجية المسؤكلة عف المدرسة



 ط 

، بيف متكسطات استجابة مديرم  (α=0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : ثالثاً 
المدارس عمى مدل مساىمة عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة 

. تعزل إلى متغير الجنس كلصالح الذككر
: كبناءن عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج، أكصت الباحثة بعدة تكصيات منيا

ضركرة اعتماد اإلرشاد التربكم ككظيفة ثابتة في المدارس كليست اختيارية نظران ألىميتيا  .1
في مساعدة الطمبة عمى حؿ مشكالتيـ كدعميا في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية 

. الحديثة
عقد كرشات عمؿ أك محاضرات في بداية الفصؿ الدراسي داخؿ المدرسة يشارؾ فييا  .2

المدير كالمرشد التربكم كالمعممكف كاألىؿ كالطمبة كمؤسسات المجتمع المحمي، مف أجؿ 
. زيادة الكعي العاـ بكظيفة اإلرشاد التربكم كأىميتو

كضع برنامج كاضح لإلرشاد التربكم يشارؾ في إعداده المديركف كالمرشدكف، بحيث  .3
 .تتكامؿ أىداؼ اإلرشاد مع أىداؼ ككظائؼ اإلدارة المدرسية بشكؿ عاـ
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Abstract 

The extent of contribution of the educational counseling 

process to achieving the function of modern school 

administration from the recognition of secondary school 

principles 

 In Hebron and Bethlehem governorates 

 

This study aimed to investigate the extent of contribution of the 

educational counseling process in achieving modern school 

administration functions according to secondary school principles in 

Hebron and Bethlehem districts. 

 

The study also aimed to determine whether the sample’s responses differ 

significantly with regard to the variables of governorate, gender, 

specialization, year of experience, school location, educational 

qualification, and supervising authority. 

 

The study has attempted to answer the following question: 

To what extent does the educational counseling process contribute in 

achieving modern school administration functions according to the view 

point of secondary school principles in Hebron and Bethlehem 

governorate? 

The population of the study consisted of all governmental and private 

high school principles that have educational counselor in Bethlehem and 

Hebron governorate. Their total number was (122) from both gender. The 

sample of the study consists of (86) principle that fill the distributed form 

and return it back. The study tool consisted of 45 paragraphs covered 3 

areas, the social, the educational and the administrative. 

To answer the study questions and test its hypothesis the suitable 

statistical analysis were used, means, standard deviation percentages, t-

test, and one way Anova. The reliability was (0.98) according to 

Cronbach Alpha    

 

 

 

The results of- the study show that: 

1. The educational counseling process contributes largely first in 

social field followed by administrative field in achieving modern 



 ك 

school administration objectives according to secondary school 

principles view. 

 

2. There are no statistical significant differences at (α =0.05) in the 

means of school principles response to the  range of the educational 

counseling process in achieving modern school administration 

objectives according to secondary school principles view in Hebron 

and Bethlehem districts due to the variables of Directorate, 

specialty, years of experience, school location, educational 

qualification,, and supervising authority. 

 

3. There are statistical significant differences at (α  =0.05) in the 

means of school principles response to the range of the educational 

counseling process in achieving modern school administration 

objectives according to secondary school principles view in Hebron 

and Bethlehem districts due to gender variable in favor of male. 

 

According to these result the researcher recommended the following: 

 The necessity of creating school counselor position permanently in 

schools since it is essential in helping students solving their 

problems and achieving administrative school objectives. 

 

 Organizing workshops or lectures at the beginning of the academic 

semester in the school with the participation of principles, 

educational counselor, teachers parents and students to raise 

awareness about the job of the school counselor, duties and 

importance. 

 

 Designing an objective counseling program, in coordinating 

between the principles, and counselors of the schools, in a way are 

guarantees achieving the administrative and counseling duties.
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الفصؿ األكؿ 
مشكمة الدراسة كأىميتيا 

 
   المقدمة 1:1

في عصر يدعى عصر العكلمة كعصر سيكلة االتصاؿ كالتكاصؿ، فإف تعاظـ دكر العممية التعميمية 
عداد أجياؿ مستقبمية قادرة عمى النيكض بمجتمعيا كتطكيره  كالتربكية في صناعة المجتمعات كا 

كمكاكبة التطكرات المجتمعية كالثقافية كالعممية اصبح جميان كأكثر تعقيدان مما يستدعي المشاركة في 
العممية التعميمية التربكية، حيث يتعاكف كؿ مف المدير كالمعمـ كالمرشد التربكم كالطالب مف أجؿ تكفير 
التكامؿ كالتكاصؿ المعرفي الضركرم لتحقيؽ أىداؼ ىذه العممية، كتحقيؽ أىداؼ المجتمع بشكؿ عاـ 
في خمؽ أجياؿ قادرة عمى قيادة مؤسساتو كتطكيرىا لكي تتماشى مع تطكر المجتمعات األخرل في 

. الكقت الذم تحافظ فيو كتحيي ثقافة المجتمع كتقاليده كتراثو 
 

 كلممدرسة دكر في التأثير عمى الفرد ليختار مستقبالن يعتمد إلى حد كبير عمى العادات 
ذا  كاالتجاىات التي تنشأ في مرحمة الطفكلة، كيعتبر ىذا عممية تربكية ناجحة، كلكنو ليس تكجييان، كا 
كاف كؿ تكجيو ىك عممية تربكية فإف بعض الجكانب في العممية ال يعتبر تكجييان، فأىدافيما مشتركة 

أك متماثمة كىي نمك الفرد كلكف الكسائؿ التي تستخدـ في التربية ليست بالضركرة ىي تمؾ المستخدمة 
(. 2000بيبي، )في التكجيو كاإلرشاد التربكم 

 
كىذا ال يعني أف اإلرشاد التربكم إعطاء تعميمات أك تكجييات محددة لمفرد، أك إمالء كجية 

كلكنو يستيدؼ تقديـ العكف كالمساعدة كذلؾ مف قبؿ اختصاصيف مدربيف في مجاؿ .  نظر معينة عميو
كىكذا نجد أف التكجيو عبارة عف مجمكعة مف الخدمات الفنية كالمساعدات الخاصة . اإلرشاد التربكم

مف بينيا أكجو النشاط الذم يجعؿ البرنامج المدرسي أكثر فاعمية كجدكل في تمبية حاجات التالميذ 
(. 2000بيبي، )كأفراد 

 
ِ أف النمك الكبير في عدد التالميذ الذيف يكاظبكف عمى الدراسة في (2000) كقد أشار الداىرم 

مختمؼ المراحؿ الدراسية، تتطمب ضركرة االىتماـ بمكاتب التكجيو كاإلرشاد النفسي في مختمؼ 
المؤسسات التعميمية، ألف الظركؼ النفسية كالتربكية أصبحت تقتضي تحقيؽ مناخ نفسي صحي يحقؽ 
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لمطالب الحرية كاالحتراـ إلثارة الدافعية لديو كتشجيعو عمى التحصيؿ، كاستخداـ التعزيز كالثكاب 
كالتعرؼ عمى المتفكقيف كالمتخمفيف . ككسيمة لتحسف التعمـ كاالىتماـ بالفركؽ الفردية بيف الطالب

كما ييتـ التعميـ بإعطاء الطالب نسبا متكازنة مف . لمساعدتيـ عمى تحقيؽ النمك بالسرعة التي تالئميـ
المعارؼ كالخبرات كاالتجاىات لذلؾ أصبحت البرامج المدرسية تشتمؿ عمى الجكانب األكاديمية 

كالمينية كاالجتماعية كؿ ذلؾ ليحقؽ الطالب نمكان متكازنان سكيان متكيفان كأف دكر مكاتب اإلرشاد في 
شباع حاجاتو األساسية،  المدارس ىك تحسيف أداء العممية التربكية برمتيا لتحقؽ لمفرد مطالب نمكه كا 

. كالشعكر بالسعادة كالرضا كالحفاظ عمى صحتو النفسية
  

 كتعتبر المدرسة المؤسسة التربكية التي تقكـ بعممية التربية كنقؿ الثقافة المتطكرة كتكفير 
الظركؼ المناسبة لمنمك الجسمي كالعقمي كاالنفعالي كاالجتماعي، بمعنى أنيا ىي المسؤكلة عف النمك 
النفسي السكم، كىي أىـ المؤسسات المسؤكلة عف اإلرشاد التربكم لمطالب، باعتبار أف التربية نفسيا 

رشاد  (. 1988زىراف، )تتضمف عممية تكجيو كا 
: عدة أىداؼ منيا (2001)أما بالنسبة ألىداؼ المدرسة فقد حدّد عابديف 

.  الكشؼ عف ميكؿ الطمبة كقدراتيـ كاستعداداتيـ، كتكجيييـ (1
 .تنمية شخصية التالميذ كالعمؿ عمى تكامميا (2

العقمية، كالجسمية، : تربية سميمة كمتكازنة مف جميع النكاحي- أطفاالن كشّبانان -تربية النشء  (3
 .كالنفسية، كالخمقية، كاالجتماعية ليككنكا مكاطنيف صالحيف

 .تشجيع النشء عمى االبتكار كالتجديد (4

تاحة الفرصة ليـ لممارستيا عمميان داخؿ المدرسة كخارجيا، "الديمقراطية"تعميـ الطمبة معنى  (5 ، كا 
 .كربط الجانب النظرم بالجانب العممي

 .(المتفكقيف كالمعاقيف كالمتخمفيف)تكفير العناية لمطالب ذكم االحتياجات الخاصة  (6

 أىداؼ المدرسة كرسالتيا مف خالؿ إدارتيا، حيث تعد اإلدارة المدرسية الكحدة ذكيتـ تنفي
 السياسة التعميمية، كالعالقة بينيما عالقة الكؿ بالجزء حيث أف اإلدارة المدرسية جزء مف ذالقائمة بتنفي

ذاتيا بقدر ما ىي جزء مف الكياف األكبر كىي فاإلدارة المدرسية ليست مستقمة ب. اإلدارة التعميمية
اإلدارة التعميمية، كما أف اإلدارة المدرسية ىي التي تتفاعؿ مباشرة مع الطمبة كالعامميف في المدرسة مف 

اإلبراىيـ ،  )أجؿ تحقيؽ سياسة عامة كفمسفة تربكية نصفيا الدكلة مما يعطييا اىمية كبيرة جدان 
2002.) 
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: عدة أىداؼ لإلدارة المدرسية كىي (6، ص2001)كقد أكرد عابديف 
تكفير الظركؼ كاإلمكانات التي تساعد عمى نمك التمميذ بشكؿ متكازف كمتكامؿ عقميان كجسميان  -1

جتماعيان كنفسيان  . كركحيان كا 
تحقيؽ األغراض اإلجتماعية التي يديف بيا المجتمع كيحرص عمى نشرىا كتحقيقيا مف أجؿ  -2

 .تحقيؽ التكيؼ كالتكافؽ االجتماعييف

تكجيو المتعمـ كمساعدتو في اختيار الخبرات التي تساعد عمى نمكه الشخصي، كتؤدم إلى نفعو،  -3
آخذان باالعتبار أىمية المتعمـ كفرد كأىمية الفركؽ الفردية كاإلستعدادات كالقدرات الخاصة، 

عداده لمسؤكلياتو  .كمساعدتو في حؿ مشكالتو كا 

 .المساىمة في دراسة المجتمع، كحؿ مشكالتو، كتحقيؽ أىدافو -4

 
كىذه األىداؼ تتكافؽ مع الغرض مف برنامج اإلرشاد في المدارس الذم يقـك عمى تقكيـ 

عمميات التعميـ كدعميا، كتمكيف جميع الطالب مف تحقيؽ النجاح في المدرسة كالتطكر إلى أعضاء 
عدادىـ ليصبحكا مثقفيف كنشيطيف كأعضاء  مساىميف في المجتمع،كدعـ النمك الشخصي لمطالب كا 

(. 2003عرار، )في الرعاية العائمية كمكاطنيف مسؤكليف 
 

كىكذا يتـ اإلرشاد التربكم داخؿ المدرسة حتى تضمف ىذه المؤسسات تكفير الظركؼ المالئمة 
كال ينفرد المرشد عادة في . كالمناسبة لممحافظة عمى المعمكمات كالمساىمة في العممية التربكية الفعالة

دارة المدرسة في المساعدة لمتكصؿ لحمكؿ مشكالت  عممية اإلرشاد بؿ تتعاكف معو الييئة التدريسية كا 
(. 1992سمارة كنمر، )تعترض عممية التعميـ 

   
 كقد أصبح اإلرشاد التربكم مف أىـ الخدمات التي أخذت المدرسة الحديثة عمى عاتقيا القياـ 

كذلؾ بيدؼ إيجاد التالـؤ كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي كالتربكم كالميني لممتعمميف كالكصكؿ بيـ . بيا
حيث تنبثؽ أىداؼ التكجيو كاإلرشاد مف فمسفة التربية كأىدافيا، كتنسجـ . الى أقصى غايات النمك

كؿ ذلؾ . معيا كمع أىداؼ المدرسة كمؤسسة تربكية، كمع حاجات الطمبة كمتطمبات النمك لدييـ
(. 2004عطكم، )ضمف إطار حاجات المجتمع كفمسفتو كأىدافو 
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 كفي مجاؿ اإلرشاد التربكم أصبح لممرشد دكُر كاضحه كأساسيه في العمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ 
التربكية، فالمرشد التربكم يقدـ خدمة إرشادية أكاديمية مينية عف طريؽ تكجيو الطمبة الجدد في 

المدرسة، كفؽ مستكياتيـ التحصيمية كاستعداداتيـ كميكليـ كظركفيـ االجتماعية كفقان لحاجات المجتمع 
مكانات المدرسة ك يساعدىـ عمى تحديد أىدافيـ الدراسية كمعرفة مستكياتيـ العقمية كصفاتيـ  كا 

الشخصية، كتعريؼ الطمبة فرص الدراسة كالعمؿ المتاحة ليـ، ثـ اختيار التفرع الدراسي المناسب، 
كما يقدـ خدمة إرشادية نفسية عف طريؽ مساعدة الطمبة التغمب . كبيذا يتـ تحقيؽ النمك العقمي لممتعمـ

عداد  عمى ما يكاجيكنو مف مشكالت أك صعكبات أك مساعدة الطمبة لتحقيؽ الصحة النفسية ليـ، كا 
برامج إرشادية كقائية كنمائية لمصحة النفسية أك تحكيؿ الحاالت التي تتطمب عالجان عقميان الى الجيات 

المختصة المسؤكلة عف المساعدة، كبيذا يتـ تحقيؽ النمك النفسي لممتعمـ، كما يقدـ خدمة إرشادية 
اجتماعية عف طريؽ تكجيو الطمبة بما يساعدىـ عمى التغمب عمى مشكالتيـ المشتركة، كتككيف عادات 

كاتجاىات كقيـ سميمة كالقضاء عمى غير السميـ منيا، كذلؾ بالتعاكف مع المرشد التربكم بالمدرسة 
كغيره مف المختصيف في دراسة مشكالت الطمبة بالمدرسة مثؿ المدرسة كالمدير ككضع الحمكؿ التي 
مكاناتو في تنفيذ الحمكؿ كىذا يساعد عمى تحقيؽ النمك االجتماعي  تدخؿ في نطاؽ اختصاصاتو كا 

(. 2002أبك عيطة، )لممتعمـ 
 

:    مشكمة الدراسة2:1
 الحظت الباحثة مف خالؿ التدريب الميداني في المدارس أثناء فترة الدراسة الجامعية في مجاؿ 

العمكـ االجتماعية كعمـ النفس كفترة دراسة الماجستير كالبحكث الميدانية قمة كجكد تنسيؽ كتعاكف بيف 
مديرم المدارس كالمرشديف التربكييف العامميف في تمؾ المدارس، ككذلؾ عدـ كجكد كعي كامؿ حكؿ 
دكر المرشد بالنسبة لممعمميف كالعامميف في المدرسة حتى بالنسبة لمطمبة أنفسيـ كفي حيف أف برنامج 
. اإلرشاد التربكم جاء أساسان لدعـ العممية التربكية كدعـ كمساندة اإلدارة المدرسية في تحقيؽ أىدافيا

حيث نالحظ أف اإلدارة المدرسية في بعض األحياف تسعى لجعؿ الطمبة مف المتفكقيف كبذلؾ فيي تزيد 
مف األعباء الممقاه عمى عاتقيـ بمطالبيا، كمف ىنا جاء المرشد التربكم لمكاجية مثؿ ىذه المشكالت 
بشكؿ مناسب إال أف   ػ في بعض األحياف ػ عدـ كجكد الكعي الكافي ألىمية عممية اإلرشاد التربكم 
كضركرتيا أدت الى عدـ االستفادة مف ىذه العممية بشكؿ كبير لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى 
كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في محافظتي بيت لحـ كالخميؿ نحك مدل إسياـ عممية اإلرشاد 
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التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة كتحديدان فقد حاكلت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ 
: الرئيس التالي

  ما مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر
مديرم المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ؟ 

 
:    أسئمة الدراسة3:1

:  انبثقت عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية
ىؿ تختمؼ كجيات نظر مديرم المدارس الثانكية نحك إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ  .1

كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة الثانكية باختالؼ المديرية؟ 
ىؿ تختمؼ كجيات نظر مديرم المدارس نحك إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ  .2

 اإلدارة المدرسية الحديثة باختالؼ الجنس؟

ىؿ تختمؼ كجيات نظر مديرم المدارس نحك اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ  .3
اإلدارة المدرسية الحديثة باختالؼ التخصص؟ 

ىؿ تختمؼ كجيات نظر مديرم المدارس نحك إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ  .4
اإلدارة المدرسية الحديثة باختالؼ سنكات الخبرة؟ 

ىؿ تختمؼ كجيات نظر مديرم المدارس نحك إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ  .5
اإلدارة المدرسية الحديثة باختالؼ مكقع المدرسة؟ 

ىؿ تختمؼ كجيات نظر مديرم المدارس نحك إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ  .6
؟ (حككمية اك خاصة)اإلدارة المدرسية الحديثة باختالؼ المؤىؿ العممي 

ىؿ تختمؼ كجيات نظر مديرم المدارس نحك إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ  .7
 اإلدارة المدرسية الحديثة باختالؼ الجية المسؤكلة عف المدرسة؟

 
 أىداف الدراسة  4:1

 تقكـ عممية اإلرشاد التربكم بدكر كبير في تحقيؽ األىداؼ التربكية لممدرسة كدعـ الطمبة نفسيان 
: كاجتماعيان كتربكيان، كمف ىنا ىدفت ىذه الدراسة الى

التعرؼ إلى مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ إدارة المدرسة الحديثة مف  -1
. كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ 
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المديرية كالجنس، التخصص، سنكات الخبرة كمكقع المدرسة  )التعرؼ الى أثر بعض المتغيرات  -2
كالمؤىؿ العممي في تقدير مديرم المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ لمدل إسياـ 

. عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة
 

   أىمية الدراسة  5:1
الكشؼ عف أىمية عممية اإلرشاد التربكم في الدعـ كاإلسياـ في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية  .1

. الحديثة
 .قد يستفيد منيا المديرم كالمديرات في إعادة صياغة العالقة بيف المدير كالمرشد التربكم .2

 .اإلسياـ في زيادة كعي المجتمع المدرسي حكؿ مفيكـ عممية اإلرشاد التربكم كدكرىا .3

يمكف أف تؤدم ىذه الدراسة الى عدة تكصيات تزيد مف فاعمية عممية اإلرشاد التربكم في اإلسياـ  .4
 .في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة

ذه الدراسة آفاؽ لدراسات أخرل تبحث في العالقة بيف عممية اإلرشاد التربكم يمكف أف تفتح ق .5
 .كاإلدارة المدرسية الحديثة

 

   فرضيات الدراسة  6:1
بيف متكسطات  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  :الفرضية األولى

استجابة مديرم المدارس عمى مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة 
. المدرسية الحديثة تعزل لمتغير المديرية

 
بيف متكسطات  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الثانية

استجابة مديرم المدارس عمى مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة 
 .المدرسية الحديثة مف كجية مديرم المدارس الثانكية الدراسة تعزل لمتغير الجنس

 
بيف متكسطات استجابة  (α =0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية الثالثة

مديرم المدارس عمى مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية 
. الحديثة تعزل لمتغير التخصص

 



 8 

في متكسطات استجابة  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الرابعة
مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية 

 .الحديثة تعزل لمتغير سنكات الخبرة
 

بيف متكسطات  (α =0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية الخامسة
استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة 

. المدرسية الحديثة تعزل لمتغير مكقع المدرسة
 

بيف متكسطات  (α =0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية السادسة
استجابة مديرم المدارس عمى مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة 

. المدرسية الحديثة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
 

بيف متكسطات  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  :الفرضية السابعة
استجابة مديرم المدارس عمى مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة 

 .المدرسية الحديثة تعزل لمتغير الجية المسؤكلة عف المدرسة
 

    محددات الدراسة7:1
محددات زمانية تتمثؿ بالفترة التي تـ فييا إجراء الدراسة كىي الفصؿ الثاني مف  (1)

 .2005 -2004العاـ 

محددات مكانية تتمثؿ بالمدارس التي خضعت لمدراسة كىي المدارس الثانكية في  (2)
 .محافظتي الخميؿ كبيت لحـ كالتي يكجد فييا مرشد تربكم

ق الدراسة بمدل دقةاستجابة افراد العينة مف المديرم ىذتتحدد نتائج  (3)
 .كمكضكعيتيا كما عبركا عنو في أداة البحث

 .ىذه الدراسة بمدل صالحية كمالئمة أداة الدراسة مف حيث صدقيا كثباتياتتحدد نتائج  (4)
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 أىداف اإلرشاد التربوي 5.1.2
      ميام المرشد التربوي وواجباتو داخل المدرسة 6.1.2
  دور مدير المدرسة في عممية اإلرشاد التربوي7.1.2

  الدراسات السابقة 2.2
 الدراسات العربية 1.2.2
 الدراسات األجنبية 2.2.2
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الفصل الثاني 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري1.2
:   مقدمة1:1:2

 تعّرض المجتمع خالؿ القرف الماضي لتغيرات كتطكرات عديدة أثرت بدكرىا عمى العممية 
التربكيةككظيفة المدرسة، فقد أصبحت الكظيفة األساسية لممدرسة إعداد جيؿ صالح لو مف المقكمات 
كالخصائص النفسية كاالجتماعية كالبدنية كالعممية بحيث يككف قادران عمى إعادة صنع الحياة عمى 

أرضو كىك يحقؽ بالعمؿ ما كاف يبغيو باألمؿ كغدت المدرسة مؤسسة تربكية تكاجو احتياجات طالبيا 
المختمفة مف خالؿ تكفير الظركؼ كاإلمكانيات التي تساعد عمى النمك المتكامؿ ليـ لتحقيؽ األىداؼ 

. العامة لممجتمع
 

أف المدرسة مؤسسة اجتماعية تقـك بعمميتي التعميـ كالتربية، كتعمؿ عمى  (2001) كيرل عابديف 
إكساب التالميذ المعرفة كالميارات كالخبرات التي يحتاجكنيا في حياتيـ الحاضرة كالمستقبمية كتساعدىـ 

عمى التفاعؿ مع بيئاتيـ كما تساعدىـ عمى نقؿ التراث بيف األجياؿ، كعمى غرس قيـ المجتمع 
. كمعاييره في نفكس الناشئة كعقكليـ لتمكينيـ مف أف يسمككا السمكؾ االجتماعي المقبكؿ في مجتمعاتيـ
مف ناحية أخرل تعمؿ المدرسة عمى تنمية القدرات الفردية كتشجيعيا كتقكية االستعدادات كي يتمكف 

األفراد مف االستجابة لمتحديات كالمتغيرات في مجتمعاتيـ، كبالتالي مكاكبة التغير كالتطكر كتمبية 
. متطمباتيـ

 
 تعد المدرسة أكبر المؤسسات حاجة الى اإلرشاد التربكم، حيث تحتاج العممية التربكية الى 

احتراـ التمميذ كفرد في حد ذاتو، ككعضك : تحسيف قائـ عمى تحقيؽ جك نفسي صحي لو مككنات منيا
في جماعة الفصؿ كالمدرسة كالمجمتع كتحقيؽ الحرية كاألمف كاالرتياح بما يتيح فرصة نمك شخصية 

(. 2003كامؿ، )التالميذ في كافة جكانبيا كيحقؽ تسييؿ عممية التعميـ 
 

أف التكامؿ بيف اإلرشاد كالتربية كالتعميـ يتضح مف أف التربية الحديثة  (2003) كيرل كامؿ 
تتضمف اإلرشاد النفسي كجزء متكامؿ ال يتجزأ منيا كجزء مندمج كليس مضافان، أم أف االثنيف يمثالف 

سمسمة مف النشاطات المتكاممة، كال يمكف الفصؿ التاـ بيف التربية كالتعميـ كبيف التكجيو كاإلرشاد 
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فالتربية تتضمف عناصر كثيرة مف التكجيو، كعممية اإلرشاد تتضمف التعمـ كالتعميـ كخطكة ىامة في 
يالحظ أف الخدمات التربكية كخدمات اإلرشاد النفسي تكجو معظميا الى نفس األعمار . تغير السمكؾ

كذلؾ فإف المدرسة كغيرىا مف المؤسسات التربكية ىي أكبر . تقريبان في مرحمتي الطفكلة كالشباب
كما كتتكامؿ أىداؼ اإلرشاد التربكم . األماكف التي تقدـ فييا خدمات اإلرشاد في جميع أنحاء العالـ

مع أىداؼ اإلرشاد النفسي بصفة عامة مف جية كأىداؼ العممية التربكية مف جية أخرل، كاليدؼ 
الرئيس الخاص لإلرشاد التربكم ىك تحقيؽ النجاح تربكيان كذلؾ عف طريؽ معرفة الطمبة كفيـ سمككيـ 
كمساعدتيـ في االختيار السميـ لنكع الدراسة كمناىجيا، كتحقيؽ االستمرار في الدراسة، كتحقيؽ النجاح 
فييا كحؿ ما قد يعترض ذلؾ مف مشكالت، كمف أىدافو أيضان التطمع المستقبمي كالتخطيط لممستقبؿ 

 . في ضكء دراسة الماضي كالحاضر التربكم برسـ الخطة لممستقبؿ. التربكم
 

أف الغرض مف برنامج اإلرشاد في المدارس تقكيـ عمميات التعميـ  (2003)يرل عرار 
كدعميا، كتمكيف جميع الطالب مف تحقيؽ النجاح في المدرسة كالتطكر الى أعضاء مساىميف في 
عدادىـ ليصبحكا مثقفيف كعماالن نشيطيف أعضاء في الرعاية  المجتمع، كدعـ نمكىـ الشخصي كا 
العائمية كمكاطنيف مسؤكليف، كما أف برنامج اإلرشاد مكمؿ لبرنامج المدرسة التربكم الشامؿ الذم 

. يتطكر بالتصميـ كالتركيز عمى الحاجات كالثقة كمكاضيع ليا عالقة بالمراحؿ المختمفة لنمك الطالب
 

صالح مساره عممية مستمرة  (2000) كيشير أبك الكفا كعبد العظيـ  أف عممية تطكير التعميـ كا 
يسعى إلييا المجتمع كمو، كيسعى في محاكالت جادة إليجاد صيغ جديدة تعكد بالخير كالرخاء عمى 
البشرية، كالتعميـ في أم مجتمع يتضمف الى جانب نظمو كأساليبو كبنيانو كيفية إدارتو كاألسس التي 

تقكـ عمييا ىذه اإلدارة، كبذلؾ أصبح نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا رىنان بمدل جدية مديرىا 
كالعامميف فييا عمى السعي نحك اإللحاؽ بأسباب التقدـ العممي كالتكنكلكجي كىذا يفرض عمييا أف 

يتضاعؼ خطاىا في اتجاه األساليب العممية كالطرؽ الفنية كاستخداـ اإلمكانات الحديثة، كحيث أنيا 
. أصبحت قكاـ اإلدارة الناجحة

 
ليست غاية في ذاتيا كلكنيا كسيمة  (2004) أف اإلدارة المدرسية كما يشير القرعاف كحراحشة 

لتحقيؽ عممية التعميـ كالتعمـ في المدرسة، حيث أصبح محكر كؿ إدارة مدرسية ينصب عمى تكفير كؿ 
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الظركؼ كاإلمكانيات التي تساعد المعمـ عمى القياـ بدكره خير قياـ، كالطالب عمى النمك العقمي، 
. كالجسمي، كالركحي، كاالجتماعي

 
أف االتجاه نحك اإلدارة المدرسية تغير نتيجة لتغير كظيفة المدرسة في  (2001) يؤكد البكىي 

المجتمع حيث أف تطكر الفكر اإلدارم كالفمسفي كالتربكم أدل الى تغير كظيفة اإلدارة المدرسية كاتساع 
. مجاليا في الكقت الحاضر

 
كما كأشار . أف كحدة اإلدارة المدرسية ىي المدرسة كعمى رأسيا المدير (1997) كيرل أبك فركة 

أف مدير المدرسة ىك المسؤكؿ األكؿ عف إدارة المدرسة كتكفير البيئة التعميمية فييا،  (2001)عابديف 
. كالمشرؼ الدائـ فييا لضماف سالمة سير العممية التربكية

 يتضح مما تقدـ، أف اإلرشاد التربكم أصبح ضركرة في جميع المؤسسات التربكية، كىدفو دعـ 
كمساندة العممية التربكية لتحقيؽ رسالتيا، حيث أصبح جزء ال يتجزأ مف التربية، كجاء نتيجة لحاجة 
ماسة فرضتيا ظركؼ كمستجدات الحياة، كعممية اإلرشاد التربكم ال تتعارض مع أىداؼ ككظائؼ 
نما تدعميا مف خالؿ العمؿ التعاكني بيف كؿ مف المرشد التربكم كمدير المدرسة  اإلدارة المدرسية كا 

. كالمعمميف
 

   وظائف اإلدارة المدرسية الحديثة 2:1:2
 تشتؽ الكظائؼ األساسية لإلدارة المدرسية مف الميمة الرئيسة لمعممية التربكية كىي بناء التمميذ 

العقمي، كالنفسي، كاألخالقي، حيث تترجـ ىذه : بناءن متكامالن مف خالؿ االىتماـ بجميع جكانب النمك
الميمة إلى عدة كظائؼ تقـك بتنفيذىا اإلدارة المدرسية مف خالؿ الجيكد كاألنشطة الجماعية ألفراد 

. إدارة المدرسة عمى نحك متكامؿ كمتعاكف
 

أف الكظيفة األساسية لإلدارة المدرسية، ىي تييئة الظركؼ، كتقديـ  (2003) يرل أحمد 
الخدمات التي تساعد عمى تربية التالميذ، كتعميميـ، رغبة في تحقيؽ النمك المتكامؿ ليـ، كذلؾ لنفع 

إدارم كفني، : أف كظائؼ اإلدارة المدرسية ذات جانبيف (1994)يشير مصطفى . أنفسيـ كمجتمعاتيـ
كمف تمؾ الكظائؼ تسيير شؤكف المدرسة كفقان . كيخدـ كؿ منيما اآلخر بما يحقؽ أىداؼ المدرسة

لمتعميمات كالقكاعد الصادرة عف اإلدارة التعميمية، كتنظيـ نظاـ العمؿ في المدرسة كتسييمو كتطكيره، 
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كتكفير الظركؼ كاإلمكانيات المادية كالبشرية التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ، ككضع المكظؼ 
عداد برنامج التكجيو كاإلرشاد لمتالميذ،  المناسب في المكاف المناسب، كتنمية المعمميف مينيان، كا 
كاإلشراؼ عمى النكاحي المالية لممدرسة، كتنظيـ العالقة بيف المدرسة كبيئتيا كما اكرد عابديف 

(. 62، ص2001)
 

 كيرل عدد مف الباحثيف أف كظائؼ اإلدارة المدرسية ال تختمؼ عف كظائؼ اإلدارات األخرل 
. كتتمثؿ في التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كاإلشراؼ كالتقكيـ

 
عناصر اإلدارة المدرسية الحديثة ىي نفسيا كظائفيا التي تقـك بيا  (2003) كاعتبر أحمد 

: لتحقيؽ أىدافيا كىي
 تعني القدرة عمى التنبؤ أك إعداد ما قبؿ التنفيذ:التخطيط  .
 أم القياـ بتحديد كتكزيع مسؤكليات كاختصاصات داخؿ المدرسة حتى يعرؼ كؿ فرد : التنظيم

.  داخؿ المدرسة نكع السمطة الممنكحة لو
 ىك ترتيب كتكحيد مجيكد األفراد لمكصكؿ الى ىدؼ مشترؾ:التنسيق   .
 
 كيقصد بو مراقبة التنفيذ كالتأكد مف مطابقتو لمخطة المكضكعة:التوجيو   .
 لف تككف ىناؾ فاعمية أك إيجابية مف التخطيط أك التنظيـ ما لـ يكف مشفكعان بمتابعة :المتابعة 

. منظمة، كذا أكقات متفرقة
 كيتضمف تحديد خطكات الخطة كما أكجو القصكر المكجكدة كالعمؿ عمى عالجيا :التقويم  .
 

: أربع نقاط أساسية تتمخص فييا كظائؼ اإلدارة المدرسية (1999)في حيف حدّد العمايرة 
 دراسة المجتمع كمشكالتو كأىدافو كأمانيو، كالعمؿ عمى حّؿ مشكالتو كتحقيؽ أىدافو .
  بخبراتو متنكعة كمتجددة –التعّممية / باعتباره محكر العممية التعميمية–العمؿ عمى تزكيد المتعمـ 

. يستطيع مف خالليا كبكاسطتيا مكاجية ما يعترضو مف مشكالت
  تييئة الظركؼ كتقديـ الخدمات كالخبرات التي تساعد عمى تربية التالميذ كتعميميـ، كتحقيؽ النمك

 .المتكامؿ لشخصياتيـ
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  االرتفاع بمستكل أداء المعمميف لمقياـ بتنفيذ المناىج المقرّرة لتحقيؽ األىداؼ التربكية المقرّرة مف
خالؿ اطالعيـ عمى ما يستجّد مف معمكماتو كمعارؼ ككسائؿ كطرؽ تدريس كتدريبيـ كعقد 

 .الندكات كالدكرات ليـ

 
: في عدة عناصر منيا (2000)كتمثمت كظائؼ اإلدارة المدرسية عند أبك الكفا كعبد العظيـ 

 تحديد األىداؼ المدرسية .
 التخطيط المدرسي .
 التنظيـ كالتكجيو كاإلشراؼ .

: كتشمؿ: الرقابة
 تحديد معايير األداء .
 قياس األداء الفعمي .
 تصحيح كتقييـ األداء .

 
: بحيث تتحقؽ ىذه الكظائؼ مف خالؿ عدد مف المبادئ كالتكجييات، كتتمثؿ في

 اإليماف بقيمة الفرد، كجماعية القيادة مع ترشيد العمؿ .
 حسف التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ، ثـ المتابعة كالتقكيـ .
 اتخاذ القرارات المتعمقة بسياسة العمؿ في المدرسة بأسمكب سميـ .
 اتباع األساليب اإليجابية في حؿ مشكالت العمؿ المدرسي .
 اإلدراؾ التاـ ألىداؼ المرحمة التعميمية كمكانتيا بيف الُسمـ التعميمي .
 اإلدراؾ التاـ لخصائص نمك التالميذ كما يستمـز .
 اإللماـ بمناىج المرحمة التعميمية كما تستيدؼ إليو .
 الكقكؼ عمى الصعكبات التي تعترض العمؿ داخؿ المدرسة .
 معرفة احتياجات البيئة كمشكالتيا، كاقتراح الحمكؿ لحميا. 

 
أنيا يجب أف تتصؼ  (2003)كلكي تنجح اإلدارة المدرسية في تحقيؽ كظائفيا يرل أحمد 

: بالخصائص اآلتية
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 كىذا يعني أنيا ال تعتمد عمى العشكائية أك التخبط أك الصدفة في تحقيؽ : أف تككف إدارة ىادفة
. غاياتيا، بؿ تعتمد عمى المكضكعية كالتخطيط السميـ في إطار الصالح العاـ

 بؿ يككف ليا الدكر . أم أنيا تركف الى السمبيات أك المكاقؼ الجامدة: أف تككف إدارة إيجابية
. القيادم الرائد في مجاالت العمؿ كتكجييو

 كىذا يعني أف تككف بعيدة عف االستبداد كالتسمط مستجيبة لممشكرة : أف تككف إدارة اجتماعية
. كمدركة لمصالح العاـ، عف طريؽ عمؿ جاد، مشبع بالتعاكف كاأللفة

 كيقصد أنيا ال تنحاز الى آراء أك مذاىب فكرية أك تربكية معينة، قد تسيء : أف تككف إدارة إنسانية
الى العمؿ التربكم لسبب أك آلخر، بؿ ينبغي أف تتصؼ بالمركنة دكف إفراط، كبالتحديد دكف 

انحراؼ، كبالجدية دكف تزمت، كبالتقدمية دكف غركر، كأف تحرص عمى تحقيؽ أىدافيا بغير ما 
. قصكر أك مغاالة

 
كىكذا يتبيف مما سبؽ أف تعدد كظائؼ اإلدارة المدرسية كتعقيدىا أدل الى تعقيد الدكر الذم 

يقـك بو مدير المدرسة، حيث أصبح مف الصعب إدارة المدرسة مف قبؿ شخص كاحد، مما يتيح 
الفرصة بشكؿ أكبر لمعمؿ التعاكني بيف كؿ مف المدير كالمرؤكسيف، كضركرة كجكد برنامج إرشاد 
تربكم في المدرسة ييتـ بمشاكؿ التالميذ كيحاكؿ كضع الحمكؿ المناسبة ليا بالتعاكف مع مدير 

. المدرسة كالمعمميف
 

   أىمية عممية اإلرشاد التربوي 3:1:2
 يعتبر اإلرشاد ضركرة تربكية تستمـز كجكد برنامج محكـ جيد لو كجزء ال يتجزأ مف كظيفة 

المدرسة، نظران لتطكر كظيفة المدرسة كتعقيدىا، فأصبح ىناؾ حاجة لبرنامج ييتـ بالطالب نفسو، 
كبمشاكمو النفسية كاالجتماعية كالدراسية، مف أجؿ دعـ الطالب كمساندتو، كبالتالي الحصكؿ عمى 

. نتائج تحصيمو أفضؿ، كتحسيف العممية التربكية
 

الى أف كؿ فرد خالؿ مراحؿ نمكه المتتالية يمر بمشكالت عادية كفترات  (2003)يشير كامؿ 
كقد حدث تقدـ عممي كتكنكلكجي كبير كحدث تطكر في التعميـ كمناىجو . حرجة يحتاج فييا الى إرشاد

. كحدثت زيادة في أعداد التالميذ في المدارس، كىذا يؤكد الحاجة الى اإلرشاد التربكم
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: أف ضركرة اإلرشاد التربكم تبرز مف المنطمقات اآلتية(2004)كما كيرل القرعاف كحراحشة 
 حيث يترتب عمى الزيادة الكبيرة في أعداد الطمبة اتساع نطاؽ الفركؽ الفردية : تزايد أعداد الطمبة

كتبايف القدرات كىذا يتطمب كجكد برنامج إرشاد تربكم ليساعدىـ في حؿ مشكالتيـ مما يعكد 
 .بالنفع عمى الطالب كالمعمـ كالمدرسة كالعممية التربكية

 إف انتقاؿ الطمبة مف أحضاف أكلياء أمكرىـ لممدرسة : الطمبة الجدد في المرحمة األساسية الدنيا
كالى البيئة الجديدة يترتب عمييا عدـ التكيؼ، كىـ بذلؾ يحتاجكف لمف يقكدىـ كيساعدىـ عمى 

 .التكيؼ مع البيئة المدرسية الجديدة

 فمـ يعد الكالديف يتميزكف بتكجيو أكالدىـ بسبب تعقيدات : قصكر المنزؿ عف مكاجية التحديات
العالقات كخركج األىؿ الى العمؿ، كتفشي ظاىرة األمية لدل بعض الكالديف، كجيؿ اآلباء في 

 .كثير مف األحياف باألساليب التربكية كطرؽ التدريس السميمة

 حيث يمكف لإلرشاد التربكم أف يقمؿ مف حاالت الفشؿ : التخفيؼ مف حدة الفشؿ كالرسكب كاإلعادة
كالرسكب كاإلعادة، كىنا تبرز أىميتو داخؿ المدرسة كما يترتب عميو مف تكفير لمكقت كالجيد 

 .كالماؿ بالنسبة لمعممية التربكية

 
أف ىناؾ عدة معطيات تؤكد الحاجة الى خدمات اإلرشاد التربكم كاىميتو  (2000)كيرل الداىرم 

: لمساعدة الطالب عمى مكاجية التغيرات التي طرأت عمى التعميـ منيا
  تمركز التعميـ حكؿ التمميذ كاالىتماـ بكافة مطالبو الشخصية كاالجتماعية كالعقمية كالجسمية كعدـ

. االقتصار عمى المادة الدراسية
  نمك المعارؼ كمصادرىا بحيث أصبح مف الصعب جدان أف يعطي الطالب كؿ المعمكمات المتكافرة

في أم مجاؿ مف المجاالت لذلؾ فإف التعميـ أصبح ييتـ بتدريب الطالب عمى كيفية الحصكؿ 
. عمى المعرفة مف مصادرىا األساسية

  اكتشاؼ أساليب جديدة لمتعميـ تعتمد عمى اآللة كالتعميـ المبرمج كالندكات التمفزيكنية المغمقة في
. كمختمؼ أساليب التعميـ الذاتي. المدارس كالجامعات

  اىتماـ التعميـ بالتدريب عمى الميارات التقنية باإلضافة الى المعارؼ النظرية كذلؾ كي يستطيع
. الخريجكف مكاكبة التقدـ العممي التكنكلكجي

 إقباؿ البنات عمى التعميـ في مختمؼ المراحؿ بما في ذلؾ التعميـ الجامعي .
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  زيادة عدد الطالب كظيكر عدد مف المتفكقيف كالمتخمفيف الذيف يحتاجكف الى خدمات إرشادية
. خاصة

 
: الى األسباب الداعية إلدخاؿ عممية اإلرشاد التربكم في المدارس كىي (2000)تشير بيبي 

 التقدـ التكنكلكجي كالتغيرات االجتماعية الناشئة عنو .
 الزيادة في سكاف العالـ كأثرىا في استيعاب المدارس كالتالميذ .
  تطكر الفكر التربكم حيث أصبح التركيز عمى التمميذ أكثر مف المادة الدراسية كاالىتماـ بتنمية

. شخصيتو بشكؿ متكامؿ في مختمؼ الجكانب
  مشكالت المدرسة الحديثة
 كجكد عدة دراسات ميدانية تقرر الحاجة الى المرشد التربكم .
 

: فيما يمي (1992)كيمكف أف تمخص الحاجة لمعممية اإلرشادية كما يراىا سمارة كنمر 
 الصعكبات الكبيرة لمتكيؼ مع الحياة المدرسية .
 اختالؼ البيئات لمطمبة مما يجعؿ ىناؾ فكارؽ كبيرة بينيـ .
 الفترات الحرجة لمنمك كخصكصان مرحمة المراىقة .
  صعكبة المكاد الدراسية أحيانان .
 سكء الفيـ كالخالفات سكاء بيف الطمبة أك بيف الطمبة كالمدرسيف. 

الظركؼ المدرسية كالتي قد تعطؿ عممية التعميـ كطكؿ فترة الدراسة أك اختالؼ المناىج أك عدـ 
. تكفرىا

 كىكذا كاف االىتماـ ضركرة إدخاؿ عممية اإلرشاد التربكم لممدارس، دكؿ العالـ المتقدمة منذ 
أما في فمسطيف فقذ بدا االىتماـ .الربع األكؿ لمقرف العشريف، كفي الدكؿ النامية في النصؼ الثاني منو

بعممية اإلرشاد التربكم مع المجيء السمطة الكطنية إذ عممت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية عمى 
كقد تـ تطبيقو عاـ . استحداث برنامج في اإلرشاد التربكم تماشيان مع التطكرات السريعة لمعممية التربكية

(. 2005مخك، )كتـ تعييف مرشديف كمرشدات لممدارس  (1996)
  

كيتضح مما تقدـ أف ىناؾ الكثير مف العكامؿ كاألسباب التي جعمت مف عممية اإلرشاد التربكم 
ضركرة ال يمكف االستغناء عنيا في المدارس، كجزء ىاـ مف العممية التربكية، حيث أف تطكر كظيفة 
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المدرسة، كتغير اىتماماتيا، كالتطكر العممي كالمعرفي كالسكاني كتزايد أعداد الطمبة، يتطمب كجكد 
مرشد تربكم ليساعد الطالب عمى فيـ مشاكمو كمحاكلة إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا كدعمو كمساندتو 

. كبالتالي دعـ العممية التربكية
 

 أسس اإلرشاد التربوي و مبادئو 4:1:2
 يعتمد اإلرشاد التربكم عمى مبادئ أساسية تستمد مف طبيعة اإلنساف كالسمكؾ اإلنساني كيرل 

: أف ىذه المبادئ تتمثؿ في (2000)الداىرم 
 الثبات النسبي لمسمكؾ اإلنساني .
 مركنة السمكؾ اإلنساني. 

 سمكؾ اإلنساف فردم اجتماعي. 

 حاجة الفرد لإلرشاد النفسي. 

 حؽ الفرد في تحقيؽ مصيره. 

 احتراـ الفرد كتقبمو. 

 القيـ الدينية ركف أساسي في اإلرشاد. 

 
:  باآلتي1992)أما األسس التي يعتمد عمييا اإلرشاد التربكم فتتمثؿ عند سمارة كنمر 

 األسس النفسية .
 األسس الفمسفية .
 األسس التربكية .
 األسس العصبية كالبيكلكجية .
 

 أىداف اإلرشاد التربوي 5:1:2
 تعددت أىداؼ اإلرشاد التربكم التي يسعى لتحقيقيا مف أجؿ تحسيف العممية التربكية كمف 

ضمنيا أىداؼ عامة كأىداؼ خاصة، كأخرل تتعمؽ بالنكاحي النفسية كاالنفعالية لمطالب أك بالنكاحي 
التعميمية، فميما كاف تقسيـ االختصاصييف في ىذا المجاؿ لألىداؼ إال أنيا متشابية كتسعى إليجاد 

. حياة أفضؿ لمطالب، كدعـ إدارة المدرسة في حؿ مشكالت الطمبة كالعممية التربكية
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: عدة أىداؼ لإلرشاد التربكم تتمثؿ في اآلتي (2004) يرل القرعاف كحراحشة 
  مساعدة الطالب عمى اكتشاؼ ذاتو مف خالؿ مساعدتو عمى اكتشاؼ حاجاتو كقدراتو كاىتماماتو

. كتككيف فمسفة رشيدة في الحياة
  تكجيو الطالب الى نكع الدراسة التي تتفؽ مع إمكانياتو كيقصد بو التكجيو التعميمي كربط نكع

. الدراسة بمتطمبات السكؽ
  المساعدة في تحقيؽ الفاعمية كالكفاءة لمعممية التربكية مف خالؿ مساعدتيا عمى تنكيع برامجيا

. كأنشطتيا بما يتفؽ مع الفركؽ الفردية لمطمبة
 

الى تحقيؽ درجة أكبر مف االستقرار النفسي  (2004) كييدؼ اإلرشاد التربكم عند عطكم 
.  كالثبات االنفعالي، لدل المتعمـ كالفيـ لحقيقة الذات، لمكصكؿ بالمتعمميف الى أقصى غايات النمك

 
الى مجمكعة مف األىداؼ التي تسعى عممية اإلرشاد التربكم الى تحقيقيا  (2000) كتشير بيبي 

: كىي
 الكشؼ عف الحاجات الحقيقية لدل الطمبة كالمشكالت التي يتعرضكف ليا .
 استخداـ المعمكمات المتجمعة عف الطمبة لتكييؼ التعميـ كتعديمو إلشباع حاجات الطمبة المختمفة .
 مساعدة الطمبة عمى فيـ أنفسيـ في مراحؿ النمك المختمفة كالكصكؿ بيـ الى مستكل أفضؿ .
  إمداد الطمبة بمجمكعة مف الخدمات مثؿ التعريؼ بالبيئة المدرسية كالتزكد بالمعمكمات كالتكجيو

. الميني
 تخطيط األبحاث التي تستيدؼ تقكيـ برامج التكجيو كاإلرشاد النفسي .
 

: أىداؼ اإلرشاد التربكم الى قسميف (1992) كتقّسـ سمارة كنمر 
 كتشمؿ تحقيؽ فمسفة التكجيو كاإلرشاد النفسي في المدرسة كمساعدة الطمبة عمى : أىداؼ عامة

. تحقيؽ الذات، كمعالجة االضطرابات النفسية الناجمة عف العممية التربكية كما يؤثر فييا
 كتتمثؿ في زيادة النماء المتكامؿ لمطمبة كالكقاية مف االضطرابات النفسية، : أىداؼ خاصة

. كمعالجة مشكالت العممية التربكية مما يساعد عمى نجاحيا
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أف ىدؼ اإلرشاد المدرسي ىك تحقيؽ النمك المتكامؿ لمطالب مف  (2002) كتؤكد أبك عيطة 
: خالؿ عدة مجاالت كاآلتي

  المجاؿ النفسي اإلرشادم كييدؼ لمساعدة الطمبة الذيف يعانكف مف اضطرابات انفعالية أك عاطفية
. عف طريؽ النشاطات اإلرشادية

  المجاؿ الميني اإلرشادم كييدؼ لمساعدة الطمبة المتفكقيف كالعادييف كالمتعثريف دراسيان في
. التخطيط الدراسي الميني

  المجاؿ األكاديمي اإلرشادم كييدؼ الى مساعدة الطمبة الذيف يكاجيكف صعكبات تكثر في أدائيـ
. المدرسي

  المجاؿ االجتماعي اإلرشادم كييدؼ الى مساعدة الطمبة الذيف يعانكف مف عدـ التكافؽ مع البيئة
. المدرسية

 
:  الى األىداؼ األساسية لعممية اإلرشاد التربكم بأنيا(Young, 1970)يونغ كيشير 

 مساعدة الطالب عمى اتخاذ القرارات فيما يتعمؽ باختيار الميف أك البرامج الدراسية .
 مساعدة الطالب عمى تككيف عالقات فاعمة مع اآلخريف .
 مساعدة الطالب عمى فيـ ذاتو كتقبميا .
 مساعدة الطالب عمى تحسيف مياراتو كقدراتو في المجاالت األكاديمية كاالجتماعية .
 تقديـ العكف كالدعـ الالزميف لمطالب أثناء مركره في المشاكؿ كاألزمات. 

 
ىكذا يتبيف أف اإلرشاد التربكم ييدؼ الى مساعدة الطالب عمى النمك السميـ كاالستقالؿ في حياتو 

كبالرغـ مف أىمية عممية اإلرشاد التربكم . كالقدرة عمى تحمؿ مسؤكلياتو الشخصية كاالجتماعية
: كأىدافيا التي تسعى الى تحقيقيا في المدرسة إال أنيا تكاجو الكثير مف الصعكبات كمنيا

 عدـ تكفر الكقت المالئـ كالكافي لتحقيؽ برنامج اإلرشاد في المدرسة .
 نقص اىتماـ الييئة اإلدارية ممثمة بالمدير باإلرشاد النفسي كمعرفة جدكاه .
 انخفاض الدعـ المادم الالـز لعممية التنفيذ مما يؤدم الختصار خدمات البرنامج أك إيقافيا .
 نقص اىتماـ المؤسسات االجتماعية األخرل كخصكصان األسرة .
  (. 1992سمارة كنمر، )صعكبات التقييـ كعدـ كجكد مقاييس أك كسائؿ كافية لذلؾ
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 عمى النحك التالي 1999في حيف حددت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية أىداؼ اإلرشاد التربكم لسنة 
 :
 تحقيؽ الفرد لذاتو .
 تحقيؽ التكافؽ  .
 تحسيف العممية التربكية  .
 الكقاية مف الكقكع في المشكالت .
 تحقيؽ الصحة النفسية. 

 
.    ميام المرشد التربوي وواجباتو وميارتو داخل المدرسة6:1:2

 لممرشد التربكم دكر كاضح كأساسي في العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ عممية اإلرشاد، حيث يقـك 
بتكجيو الطمبة أكاديميان مينيان، كتعريفيـ بفرص الدراسة كالعمؿ المتاحة ليـ، كيقكـ بمساعدة الطمبة 
لتحقيؽ النمك المتكامؿ كالصحة النفسية، كيساعد في حؿ مشكالتيـ االجتماعية مشكالت التكيؼ، 

. كيقدـ ليـ النصائح الالزمة في المكاقؼ المعينة
 

 : دكر المرشد التربكم في النقاط اآلتية(Gilbert Wren)جمبرت رن  كقد حدد 
 إرشاد الطمبة في مكضكعات تساعدىـ في فيـ ذاتيـ، كالقدرة عمى اتخاذ القرار كالتخطيط .
  تقديـ النصح، كالتكجيو لممدرسيف، كأكلياء األمكر حكؿ استفساراتيـ عف أبنائيـ الطمبة، كأسمكب

. التعامؿ معيـ
  دراسة التغيرات التي تطرأ عمى المجتمع الطالبي، كتقديـ تفسيرات عممية ليا لإلدارييف كالمسؤكليف

. عف تطكير المناىج الدراسية
  العمؿ كحمقة كصؿ بيف المدرسة كالمؤسسات التربكية األخرل، كتسييؿ االستفادة منيا مف قبؿ

(. 2002 في أبك عيطة، Gillbert Wren)الطمبة كالمدرسيف 
 

 أف العمؿ اإلرشادم يحتاج الى مجمكعة مف الميارات التي ينبغي أف تتكافر (2000) بيبي كترل
: في المرشد ليقـك بعممو كىي

 العالقة اإلرشادية .
 التعرؼ عمى المشكمة كتحديدىا .
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 إعداد األىداؼ اإلرشادية .
 اختيار طريقة لإلرشاد كاستخداميا .
 تقكيـ النتائج .
 دراسة النتائج .
 

كمف ميمات المرشد التربكم إعطاء معمكمات عامة مكجية كفردية لمطمبة، كالمساعدة لدل 
حدكث اضطرابات التعميـ كالسمكؾ، كالتعاكف مع مراكز إرشاد أخرل، كاإلسياـ في تطكير اإلرشاد 

(. 2000بيبي،).كتحسينو
 

 عمى أف المرشد التربكم ىك المسؤكؿ المتخصص األكؿ عف العمميات (2004)عطوي كيؤكد 
الرئيسة في التكجيو كاإلرشاد، كحتى يقكـ المرشد بدكره يجب إعداده عمميان في الجامعات كتدريبو عمميان 

: في مراكز اإلرشاد، كيمكف تمخيص دكر المرشد التربكم بالنقاط اآلتية
 القيادة المتخصصة لفريؽ التكجيو كاإلرشاد، كالقيادة العممية في عمميات اإلرشاد الجماعي كغيرىا .
 اإلشراؼ عمى السجالت الخاصة بالمسترشديف كحفظيا في مكاف آمف .
  القياـ بعممية اإلرشاد، فيك األخصائي الخبير المسؤكؿ عف ىذه العممية، كتقديـ خدمات اإلرشاد

. العالجي كالتربكم كالميني
 تكلي مسكؤلية متابعة حاالت المسترشديف .
  مساعدة زمالئو أعضاء فريؽ اإلرشاد استشاريان فيما يتعمؽ ببعض نكاحي التخصص حيث أنو

. أكبرىـ تخصصان في الميداف
 

 الى أف دكر المرشد التربكم يتمثؿ في قيادة الفريؽ اإلرشادم (1992)سمارة ونمر كما تشير 
عمميان كاإلشراؼ عمى تشخيص كحؿ المشكالت النفسية كالتربكية كالتنسيؽ بيف أعضاء الفريؽ 

. كاالشتراؾ في عممية التدريب لمعامميف
 

:  أف الدكر اإلرشادم لممرشد التربكم يتمثؿ كما يمي(2000) الداىري  كيرل
 القيادة المتخصصة لفريؽ اإلرشاد التربكم كالقيادة العممية .
 تشخيص كحؿ المشكالت النفسية كالتربكية كعالجيا .
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 اإلشراؼ التاـ عمى إعداد كسائؿ اإلرشاد كالسجالت الخاصة باإلرشاد التربكم .
 قيامو بالعممية اإلرشادية فيك األخصائي كالخبير المسؤكؿ .
 المسؤكلية الكاممة حكؿ متابعة حاالت اإلرشاد التربكم .
 االشتراؾ في عممية التدريب أثناء الخدمة لمعامميف في حقؿ اإلرشاد التربكم .
 

:  الى عدة مياـ يقكـ بيا المرشد المدرسي منيا(2003)كامل  كيشير 
 يعمؿ مرشدان كمطكران لبرامج المدرسة .
 يساعد المدير عمى تحقيؽ أىداؼ المدرسة المكجكدة .
  يقدـ الخدمات لألطفاؿ المحركميف ثقافيان .
  يبذؿ جيدان كبيران لمنع انتشار مشكالت سمككية خطيرة مثؿ التدخيف كالمخدرات، أك أم مشكالت

. أخرل
 

 كضع الحمكؿ الكقائية (295ص2001)عابدين  كيقع عمى عاتؽ المرشد التربكم كما يشير 
نجاحيا،  كالعالجية لمشكالت كالقضايا التي تكاجو الطمبة كالتي قد تؤثر في فاعمية العممية التربكية كا 

: كتشتمؿ كاجباتو عمى ما يمي
  يجاد الحمكؿ التعرؼ عمى المشكالت االجتماعية، كالنفسية، كالدراسية التي يكاجييا الطمبة، كا 

. الممكنة ليا مف خالؿ التعاكف مع المدير كاإلدارة المدرسية
  العمؿ عمى تنمية الذكؽ الجمالي لدل الطمبة كتكجيييـ نحك أنماط السمكؾ االجتماعي القكيـ مف

. خالؿ التكجيو األخالقي
  دراسة حاالت الطمبة المحكّلة إليو مف المعمميف، ككضع الحمكؿ المناسبة التي تساعد أكلئؾ الطمبة

. عمى التكيؼ االجتماعي مع المدرسة
  تييئة الفرص لمطمبة لإلفصاح عف ميكليـ، كقدراتيـ، كاستعداداتيـ لتمكينيـ مف اتخاذ القرارات

. الختيار البرامج الدراسية التي تناسبيـ
 إرشاد الطمبة نحك الطرؽ الدراسية الصحيحة كتكجيييـ نحك البرامج الدراسية التي تناسبيـ .
 التكجيو الميّني لمطمبة لتعريفيـ بالميف المختمفة كفرص اإلعداد ليا أك االلتحاؽ بيا .
  ،القياـ بإجراء دراسات لمتعّرؼ عمى أسباب المشكالت الجماعية التي يكاجييا طمبة المدرسة

. ككضع الحمكؿ الممكنة كالمناسبة ليا
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دور مدير المدرسة في عممية اإلرشاد التربوي  7:1:2

 يعتبر مدير المدرسة كاجية الفريؽ اإلرشادم كىك المسؤكؿ األكؿ أماـ الجيات األعمى كالجيات 
الخارجية كالكالديف عف كؿ ما يتعمؽ بالمدرسة، كتنظيـ سير العمؿ، كتحقيؽ كظائؼ كأىداؼ اإلدارة 

. المدرسية
 

 أف دكر المدير اإلرشادم يتمثؿ في إدارة البرنامج كاإلشراؼ العاـ (1992)سمارة ونمر كيؤكد 
كتنظيـ سير العمؿ بما يتضمف تحقيؽ أىداؼ كحاجات البرنامج كالقياـ بأعماؿ التنسيؽ مع المؤسسات 

. كالقياـ باإلجراءات اإلدارية
 

 أف دكر مدير المدرسة في اإلرشاد التربكم يتمثؿ في النقاط (2004) القرعان وحراحشة  كيرل
: اآلتية

  إرساء العالقات الحسنة بينو كبيف المعمميف كالعامميف في المدرسة حتى يككنكا قدكة لمطمبة كيتكفر
. في المدرسة المناخ الذم يجعؿ العامميف فييا يثقكف بالمدرسة

 متابعة مدير المدرسة لكؿ جديد في مجاؿ اإلرشاد كأساليبو .
 تقديـ أساليب متنكعة مف أجؿ العمؿ عمى تكفير ضمانات النجاح لبرامج اإلرشاد في مدرستو .
 تييئة فرص المقاءات بيف المعمميف كاآلباء لدراسة المشكالت المتعمقة بيـ .
 

 الى أف مدير المدرسة ىك أكثر المسؤكليف عف عممية التكجيو كاإلرشاد، (2004)عطوي كيشير 
: كحتى يقكـ بدكره في اإلرشاد يجب أف يككف مممان بو كمقتنعان كمتحمسان لو، كيتمثؿ دكره فيما يمي

  اإلشراؼ العاـ عمى جميع خدمات التكجيو كاإلرشاد كتبسيط كافة مناشطو كتكفير اإلمكانات
. المناسبة كاإلعتمادات الضركرية لعمؿ المرشد التربكم

 قيادة فريؽ التكجيو كاإلرشاد كتكفير الكقت الكافي ألعضاء الفريؽ ليقكمكا بأدكارىـ اإلرشادية .
  تنظيـ الخدمات اإلرشادية في المدرسة بالتعاكف مع القائميف عمى برنامج اإلرشاد كتأديتيا كفؽ

. ترتيب معيف حتى يككف ليا فاعميتيا
 القياـ بدكر تنفيذم مثؿ االشتراؾ في بعض إجراءات عممية اإلرشاد .
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  االتصاؿ مع المؤسسات االجتماعية كالتربكية كالمينية كغيرىا في المجتمع بما يفيد برنامج التكجيو
. كاإلرشاد

 اإلعداد كاإلشراؼ عمى برنامج التدريب أثناء الخدمة لكؿ العامميف في التكجيو كاإلرشاد .
 

 أف مدير المدرسة بحكـ منصبو كككنو الرئيس األعمى لممدرسة (2002)أبو عيطة كتؤكد 
كالمسؤكؿ األكؿ أماـ الكزارة كأكلياء األمكر، ُيعد مسؤكالن عف تحقيؽ أىداؼ العممية التربكية، كعف 

الخدمات التي تحقؽ النمك السكم المتكامؿ الشامؿ لطمبة المدرسة، فيك مسؤكالن عف الجكانب 
. اإلدارية لمخدمة اإلرشادية الطالبية داخؿ المدرسة

 
 تكضيح عالقة إدارة المدرسة (ASCA) كأشارت دراسة الجمعية األمريكية لإلرشاد المدرسي 

بالمرشد التربكم، أف إدارة المدرسة تزكد المرشد بالمساعدة الضركرية لتحقيؽ كتطكير كتنظيـ دكره، 
كأف المرشد يعتمد عمى اإلدارة المدرسية في تكفير مف يساعده في األعماؿ المكتبية، كأف نجاح 
المرشد التربكم في عممو يتكقؼ عمى مدل إدراكو ألىمية تككيف عمؿ قريبة مف إدارة المدرسة 

(ASCA ،2002 في أبك عيطة .)
 

: أف لممدير دكران إرشاديان يتمخص فيما يمي( 2000)الداىري  كما كيؤكد 
 اإلشراؼ المباشر عمى برنامج اإلرشاد التربكم كخطتو كميزانيتو .
 اإلشراؼ العاـ عمى جميع خدمات اإلرشاد التربكم .
 قيادة فريؽ اإلرشاد التربكم في بعض األحياف .
 تنظيـ سير العمؿ في المدرسة .
 قيامو بالدكر التنفيذم مثؿ االشتراؾ في بعض إجراءات عممية اإلرشاد .

 
الى عدة مياـ يقـك فييا المدير لتفعيؿ  (1999)كقد أشارت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية 

: عممية اإلرشاد التربكم منيا
  التعاكف مع المرشد التربكم في استقباؿ المؤسسات االجتماعية كالتربكية كالمينية في المجتمع مف

. خالؿ عقد الندكات كالمحاضرات مما يعكد عمى البرنامج اإلرشادم في المدرسة
 إقامة عالقات كدية مع المرشد بجعمو يساىـ مساىمة إيجابية كيعبر عف آرائو .
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 تكضيح دكر المرشد لزمالئو المعمميف بدفعيـ لمتعاكف معو إيجابيان إلنجاح البرنامج اإلرشادم .
 تسييؿ كتشجيع الطمبة عمى مراجعة المرشد التربكم لمساعدتيـ في حؿ مشكالتيـ .
 تسييؿ االجتماعات بيف المرشد كالييئة التدريسية .
 تكفير الكقت الكافي لممرشد ليقـك بدكره في التكجيو الجماعي كالفردم في المدرسة .

  
كيتضح مما سبؽ، أف لممدير دكران رئيسان في سير نظاـ برنامج اإلرشاد في المدرسة، كتكفير 

المكاف المناسب لممرشد التربكم لمقياـ بعممو، كالعمؿ عمى دعـ المرشد في قراراتو كحمكلو كالتأكيد عمى 
عممية التعاكف بيف جميع العامميف في المدرسة، فمف خالؿ تنسيؽ جيكد العامميف في المدرسة 
. كتكجيييـ يتـ تحقيؽ أىداؼ ككظائؼ اإلدارة المدرسية كبالتالي تحقيؽ األىداؼ التربكية المرجكة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الدراسات السابقة  2.2
 

  الدراسات العربية  1.2.2
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 بدراسة اتجاىات مديرم المدارس الحككمية في الضفة الغربية نحك عممية (2005) مخو قاـ 
كىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى اتجاىات مديرم المدارس الحككمية في الضفة الغربية , اإلرشاد التربكم

متغيرات المديرم كالمؤىؿ العممي كالخبرة اإلدارية، كالجنس، ) اإلرشاد التربكم كبياف أثر ةنحك عممي
كمكقع المدرسة عمى استجابات أفراد العينة، كتككنت عينة الدراسة مف  (كالتخصص كمستكل المدرسة

فقرة كشممت أربعة  (59) مديران كمديرة مف مجتمع الدراسة، كاستخدـ الباحث استبانو مككنو مف160
.  االجتماعي كاإلدارم، كاألكاديمي كالميني: مجاالت ىػي

:   كتكصمت الدراسة لمنتائج التاليػػة
اتجاىات مديرم المدارس الحككمية في الضفة الغربية نحك عممية اإلرشاد التربكم كانت  (1)

 المجاؿ اإلدارم في المرتبة األكلى يميو االجتماعي، ثـ اإلرشادم ثـ ءبدرجة متكسطة كجا
 .اإلدارم كالميني

بيف متكسطات استجابات  (α = 0.05 )لعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك (2)
أفراد عينة الدراسة كىـ مديرك المدارس الحككمية في الضفة الغربية بالنسبة التجاىاتيـ نحك 

 .عممية اإلرشاد التربكم تعزل إلى متغيرات الدراسة

 
 بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى تقكيـ المديريف كالمرشديف (2004) مصمحككذلؾ فقد قاـ 

لفاعمية دكر المرشد التربكم في محافظات الضفة الغربية كالتعرؼ إلى أىـ المشكالت التي تعيؽ 
: كقد حاكؿ الباحث في دراستو اإلجابة عمى األسئمة التاليػػة. عممو

ما درجة فعالية دكر المرشد التربكم كما يدركيا المديركف كالمرشدكف في محافظات الضفة  (1)
الغربية ؟ 

ما أثر متغيرات الجنس كالخبرة كالمؤىؿ العممي كالبنية االجتماعية كالحالة االجتماعية  (2)
 كالتخصص، عمى إدراؾ المديرم كالمرشديف لفعالية دكر المرشد ؟ 

 
مديرية  (13)مديران كمديرة في  (620)مرشدان كمرشدة ك (389)تككف مجتمع الدراسة مف 

مف  (%30)مف المرشديف كالمرشدات ك (%25)تربية كتعميـ في أنحاء الضفة الغربية كأختار 
المديريف كالمديرات حيث كانت عينة الدراسة عشكائية ككانت أداة الدراسة عبارة عف إستبانة مككنة 

فقرة ككزعت عمى أربعة محاكر لمبحث في عالقة المرشد التربكم مع المعمميف، كاإلدارة  (63)مف 
. المدرسية، الطمبة كالمجتمع المحمي
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 كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في فعالية دكر المرشد التربكم كما 
يدركيا المديركف كالمرشدكف تعزل لمتغير التخصص كعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الحالة 

 . االجتماعية

 
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى سمات المرشد التربكم الفعاؿ مف كجية ( 2003) عراركأجرل 

نظر المديريف كالمديرات في المدارس الحككمية في محافظة راـ اهلل كالبيرة كالتي يعمؿ فييا مرشدكف 
تككنت عينة الدراسة مف جميع المديريف كالمديرات في المدارس التي يعمؿ فييا مرشدكف . تربكيكف

فقرة مف سمات  (100)استخدـ الباحث استبانة شممت عمى . مديران كمديرة (80)تربكيكف كعددىـ 
:  المرشد التربكم الفعاؿ مكزعة عمى خمسة مجاالت ىػي

...... الشخصي، االجتماعي
 

:  كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
  بيف درجات تقدير المديريف كالمديرات  (0.05)ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة

لسمات المرشد التربكم الفعاؿ بشكؿ عاـ تعزل إلى متغير الجنس كباستثناء المجاؿ اإلنساني 
 .كلصالح الذككر

  بيف درجات تقدير المديريف كالمديرات  (0.05)ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة
لسمات المرشد التربكم الفعاؿ بشكؿ عاـ تعزل إلى متغير المؤىؿ كالخبرة كالعمر كنكع التعميـ 

 .في المدرسة كمكقع المدرسة

 
 بدراسة كاقع اإلرشاد التربكم كدكر المرشد التربكم كالمشكالت التي (2001)  العاجزكقاـ 

تكاجيو في المدارس األساسية العميا كالثانكية بمحافظات غزة كعالقة ذلؾ بمتغير الجنس كالمرحمة 
التعميمية كالمنطقة التعميمية، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المرشديف التربكييف العامميف في 

كبمغت . مرشدان كمرشدة (105)المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ األساسية كالثانكية كالبالغ عددىـ 
شماؿ )مرشدان كمرشدة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة مف المديريات الثالث  (88)عينة الدراسة

فقرة مكزعة عمى ثالثة مجاالت ىي  (27)استخدـ الباحث إستبانة اشتممت عمى . (غزة كغزة، خانيكنس
مشكالت اإلعداد كالتدريب كمشكالت تتعمؽ بظركؼ العمؿ كالمشكالت المتعمقة باإلدارة كاليية : 

. التدريسية
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كأظيرت نتائج الدراسة أف كاقع اإلرشاد التربكم في المدارس بحاجة إلى عناية كاىتماـ أكبر كأف 

كما بينت النتائج أف مشكمة األعداد كالتدريب جاءت .  فاعؿ كعميو ميمات كبيرةمدكر المرشد التربك
في المرتبة األكلى، كمشكمة ظركؼ العمؿ في المرتبة الثانية كالمشكالت المتعمقة باإلدارة كالييئة 

. ككاف مف أبرز المشكالت المتعمقة بمجاؿ اإلدارة كالييئة التدريسية. التدريسية في المرتبة الثالثة
. عدـ تعاكف اإلدارة مع المرشد التربكم -1
 .عدـ تفيـ المعمميف لطبقة العممية اإلرشادية -2

 .كجكد النمط اإلدارم المتسمط يحد مف فاعمية المرشد -3

 .عدـ تقدير المديريف ألىمية العممية اإلرشادية في المدرسة -4

 .غمكض دكر المرشد بالنسبة لإلدارة -5

 .عدـ تعاكف المعمميف مع المرشد -6

كأشارت النتائج أيضان إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المرشديف 
. تعزل إلى كؿ مف جنس المرشد كالمرحمة التعميمية كالمنطقة التعميمية

 
 دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى اتجاىات الييئة التدريسية نحك مينة (2002) الشيباني كأجرل

اإلرشاد التربكم في مدارس المرحمتيف المتكسطة كالثانكية الحككمية التي يتكفر فييا خدمات إرشاد في 
( 502)الككيت، تـ اختيار مدرستيف في كؿ منطقة تعميمية عينة لمدراسة حيث بمغ عدد المدرسيف 

فقرة كزعت فقراتيا عمى  (40)مدرسة، ثـ بناء استبانة اشتممت عمى  (262)مدرسان ك  (241)منيـ 
. خمسة محاكر

: حاكلت الدراسة اإلجابة عف األسئمة التاليػة
ىؿ تختمؼ اتجاىات الييئة التدريسية نحك مينة اإلرشاد التربكم حسب متغيرات الجنس  (1

كالمرحمة التعميمية كالمنطقة التعميمية؟  
 

:  تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى الجنس حيث أف اتجاىات الذككر أكثر إيجابية  (2

. نحك مينة اإلرشاد التربكم مف اإلناث
 .ىناؾ اتجاه إيجابي نحك مينة المرشد التربكم بشكؿ عاـ (3
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 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لممنطقة التعميمية (4

 
 دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى المشكالت التي تكاجيو المرشديف (1998) رضوان كأجرل 

التربكييف في الضفة الغربية الحككمية في عيد السمطة الكطنية كعالقة ىذه المشكالت بمتغيرات 
. (كالجنس، الخبرة، المؤىؿ العممي، كالمكقع السكني ):الدراسة

 
 ةمرشدان كمرشد (200)قامت الباحثة بإجراء الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة كالذم تككف مف 

تربكية في جميع محافظات الضفة الغربية كاستخداـ الباحث استبانة تككنت مف تسعة مجاالت ضـ كؿ 
مجاؿ االتجاىات نحك العممية اإلرشادية كمجاؿ ظركؼ العمؿ : مجاؿ خمس فقرات كالمجاالت ىػػي

المشكالت الفنية كاإلعداد كالتدريب الميني، المشكالت الطالبية، كمشكالت الييئة التدريسية، كبينت 
 تالنتائج أف المجاالت التي ظير فييا أكبر عدد مف المشكالت لدل المرشديف ىي مجاؿ االتجاىا

نحك العممية اإلرشادية، كمجاؿ ظركؼ العمؿ، كمجاؿ المشكالت الفنية، كمجاؿ اإلعداد كالتدريب 
.  التدريسيةةالميني كمجاؿ المشكالت الطالبية، كمشكالت الييئ

 
 بدراسة تكقعات المعمميف كالطمبة لدكر المرشد في مديريتي سمفيت (1998) مصمحقاـ 

. كنابمس، حيث ىدفت ىذه الدراسة أيضان إلى التشجيع عمى االىتماـ بالعممية اإلرشادية في المدارس
فتككنت عينة الدراسة مف معمميي كمعممات المدارس الثانكية كطالبيا في محافظتي سمفيت  (1)

مدرسة ذككران  (16)مف المجمكع الكمي مف مجتمع الدارسة كاختار الباحث % 25كنابمس كالبالغة 
. 1997/1998)مف عدد الطالب في العاـ الدراسي% 10مدارس إناث كتـ اختيار  (10)ك

 .  فقرة44كاستخدمت االستبانة كأداة ليذه الدراسة حيث بمغ عدد فقراتيا 

 

:  تكصمت الدراسة إلى النتائج التاليػة
  ىناؾ داللة إحصائية بيف تكقعات المعمميف كالمعممات لدكر المرشد لصالح اإلناث، كاإلناث

 . أكثر كضكحان فمكقفو

  ال تجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تكقعات المعمميف كالمعممات لدكر المرشد تعزل لممؤىؿ
 .العممي
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  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تكقعات المعمميف كالمعممات لدكر المرشد التربكم كلصالح
. المعممات

 ذات داللة إحصائية بيف تكقعات المعمميف كالمعممات لدكر المرشد التربكم تعزل ؽعدـ كجكد فرك 
لى الخبرة  .لممؤىؿ العممي كا 

 تعزل إلى متغير الجنس كلصالح اإلناثةكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمب . 

 
 فقد ىدفت إلى معرفة أثر تكقعات المعمميف كالمديريف كالطمبة (1995) النسورأما دراسة 

لدكر المرشد عمى فعاليتو في تقديـ الخدمات اإلرشادية إذ تككنت عينة الدراسة مف جميع المديريف 
مف المجمكع الكمي لممعمميف، % 10معممان كمعممة أم نسبة  (172)مديران كمديرة، ك (48)كعددىـ 

مف مجمكع طالب المدارس الثانكية الحككمية في مديرية تربية الزرقاء األكلى كالثانية أم % 4ك
. طالبان كطالبة كاستخداـ الباحث مقياس تكقعات دكر المرشد كاختبار فعاليتو (700)

 
كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات الطمبة لصالح 
لى كجكد فركؽ إحصائية بيف تكقعات المعمميف تعزل لمتغير الجنس كأف المعممات أظيرت  اإلناث، كا 
اتجاىات إيجابية نحك عممية اإلرشاد أكثر مف المعمميف، كأشارت كذلؾ إلى أف تكقعات المديريف تؤثر 

. عمى عمؿ المرشد التربكم كيمكف أف تككف تكقعات إيجابية أك سمبيػة
 

 دراسة ىدفت إلى معرفة تكقعات المرشديف كالمديريف كالمعمميف لدكر (1992)األقرع كأجرل 
المرشد في مديرية عماف األكلى، كعالقة ىذه التكقعات بمتغيرات الجنس كالتخصص كالخبرة كالمستكل 

كجميع  (114)إذ تككنت عينة الدراسة مف جميع المرشديف كالمرشدات كالبالغ عددىـ . العممي
مف المعمميف في ىذه المدارس كالبالغ عددىـ % 10كنسبة . (122)المديريف كالمديرات كعددىـ 

فقرة تحدد  (69)حيث شممت . كتـ استخداـ قائمة تكقعات دكر المرشد كأداة ليذه الدراسة . (325)
:  أعماؿ ضمف دكره المتكقع المدرسة، حاكلت الدراسة اإلجابة عف السؤاليف التالييف

 
كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تكقعات المعمميف تعزل لمجنس كالمستكل 

العممي كالخبرة، كعدـ كجكد فركؽ في تكقعات المديريف تعزل لمتخصص ككذلؾ كجكد فركؽ بيف 
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تكقعات المرشديف تعزل لمجنس كالتخصص كعدد سنكات الخبرة كعدـ كجكد فركؽ تعزل إلى المستكل 
. العممي
 

 بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى آراء المديريف كالمرشديف في المدارس (1992) الحراحشةكقاـ 
الثانكية في محافظة أربد حكؿ فعالية خدمات التكجيو كاإلرشاد كمدل تحقيقيا ألىدافيا، كالتعرؼ عمى 

( 62)مديران ك (62)عناصر القكة كالضعؼ في مجاالت العممية اإلرشادية، إذ شممت عينة الدراسة 
فقرة مكزعة  (63)مرشدان مف المدارس الثانكية التابعة لمحافظة إربد؛ استخدـ الباحث أداة مككنة مف 

. مجاالت ىي اإلرشاد التربكم، اإلرشاد النفسي كالتكجيو الميني كالتكجيو الجمعي كاألنشطة (5)عمى 
 

كبينت النتائج أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكل المديريف كالمرشديف مف حيث 
تقديرىـ لفعاليات خدمات التكجيو كاإلرشاد تعزل إلى متغير الجنس أك الكظيفة أك التفاعؿ بينيما كعدـ 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس أك الكظيفة أك التفاعؿ بينيما نحك تقديرات 
. المديريف كالمرشديف لمجاالت الدراسة الخمس

 
 فقد ىدفت إلى تحديد مدل حاجة الطالب في المدرسة ،(1992) المغيصبأما دراسة 

االبتدائية في قطر إلى خدمات عممية اإلرشاد كأثر متغيرات الجنس، كمكقع المدرسة عمى كجكد فركؽ 
معممان  (487)تككنت عينة الدراسة مف . فردية لمحاجة إلى ىذه العممية مف كجية نظر مربي الصفكؼ

فقرة  (42)مدرسة ابتدائية في الدكحة في قطر كتـ استخداـ استبانة احتكت عمى  (27)كمعممة في 
المجاؿ الدراسي، كالمجاؿ االجتماعي كالمجاؿ النفسي، كتبيف مف : مكزعة عمى ثالثة مجاالت ىػي

النتائج أنو ىناؾ حاجة كبيرة مف قبؿ الطالب لمخدمات اإلرشادية في المجاالت الثالثة ككما بينت 
النتائج أنو ال يكجد اختالؼ بيف طالب مدارس المدينة كالقرية مف حيث نكعية الخدمات اإلرشادية 
التي يحتاجكنيا، ككانت الحاجة إلى الخدمات اإلرشادية حسب حاجة الطالب مرتبة تنازليان المجاؿ 
. الدراسي في المرتبة األكلى كالمجاؿ االجتماعي في المرتبة الثانية كالمجاؿ النفسي في المرتبة الثالثة

 
 إلى تقييـ فعالية المرشد التربكم في المدارس األردنية مف (1988) أبو الييجاءىدفت دراسة 

، مف خالؿ اإلجابة عمى أسئمة (المديريف كالمعمميف كالمرشديف كالطمبة )كجية نظر األطراؼ األربعة
:   الدراسة التاليػة
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. فردان مف المديريف، المرشديف كالمعمميف كالمرشديف (545)اختار الباحث عينة مككنة مف 

. فقرة (84)تككنت أداة الدراسة مف 
 

كأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الفئات األربع مف حيث 
كأف أكثر الصفات تكافر في المرشد التربكم الفعاؿ ىي أف يتصؼ . نظرتيا لدكر المرشد التربكم

باليدكء عند مكاجية مشاكؿ الطمبة كأف يحافظ عمى السرية في العمؿ كييتـ بمتابعة تكرار غياب 
. كتمتعو بعالقات جيدة مع الجميع. الطمبة لمتعرؼ إلى أسبابو، كمراعاة ظركؼ الطالب األسرية

 
بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر ميارة المرشد في االتصاؿ في ( 1987)الزبون كقػػاـ  -

 . تقبؿ المدير كالمعمميف لمعممية اإلرشادية

مديران كجميع أعضاء  (136)مرشدان كجميع المديريف  (136)تككف مجتمع الدراسة مف جميع المرشديف 
الييئة التدريسية في المدارس التي يكجد بيا مراكز اإلرشاد في منطقة عماف، كاستخداـ الباحث 

. فقرة (48)استبانة تككنت مف 
 كتبيف مف نتائج الدراسة أف تقبؿ المديريف كالمعمميف لمعممية اإلرشادية يزداد بزيادة ميارة االتصاؿ 

كبارتفاع المؤىؿ العممي كزيادة خبرة المرشد في العمؿ كمرشد كأما باختالؼ الجنس فإف التقبؿ لمعممية 
. اإلرشادية مف قبؿ المديريف كالمعمميف يبقى ثابتان 

 
 
 

    الدراسات األجنبية 2.2.2
 دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى (Monteiro & Asner-self, 2006) واسنر& مونتير أجرل 

دكر المرشد التربكم في المدارس الريفية مف كجية نظر المرشد التربكم كالمرشد التربكم المتدرب 
. كمدير المدرسة

مديران تـ اختيارىـ مف  (33) مرشدان فعاؿ ك 49مرشدان تربكيان متدربان  (20)تككنت عينة الدراسة مف 
( 26)المدارس الريفية في منطقة ميدكيستف األمريكية بطريقة عشكائية كتـ استخداـ أداة مككنة مف 

حيث أظيرت النتائج التقارب في كجيات النظر لممرشد كالمرشد المتدرب كمدير المدرسة مف . فقرة
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حيث الدكر اإلرشادم ككاف ىناؾ اختالؼ في حاالت بسيطة مف حيث تكجيو الطمبة كاألمكر اإلدارية 
المتعمقة بالعمؿ المكتبي كالكقت، كيعكد ذلؾ لمحدكدية المكارد البشرية كاإلمكانات اإلقتصادية في ىذه 

. المدارس الريفية
 

 بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى دكر ككظيفة المرشد (Zalaquett,2005) زالكويت كقاـ 
مديران مف مديرم مدارس  (500)تككنت عينة الدراسة مف . التربكم مف كجية نظر مديرم المدارس

فقرة لتحديد كجية نظر  (140)كاستخداـ الباحث في دراستو استبانة تككنت مف . كالية فمكريدا األمريكية
.     مديرم المدارس لدكر المرشديف التربكييف

كأظيرت نتائج الدراسة أف دعـ مديرم المدارس لدكر المرشديف التربكييف ضركرم في تطكير كتطبيؽ 
كمتابعة البرامج اإلشرافية كالتكجييية مف المرشد، ككذلؾ إنجاح ىذه المينة كبرامجيا كيرل مديرم 

المدارس أف المرشديف أثركا عمى الطمبة بشكؿ إيجابي مف حيث التحصيؿ األكاديمي كالسمككي ككذلؾ 
. الصحة العقمية ك يؤكدكف عمى ضركرة اعتماد اإلرشاد التربكم ككظيفة ثابتة في المدارس

 
 فقد ىدفت إلى التعرؼ إلى الفرؽ في دكر كأداء مرشدم (Ghilani,2000) غيميناأما دراسة 

المرحمة الثانكية مف كجية نظر المديريف كالمعمميف كالطمبة في المدارس الثانكية في منطقة بيتزبرغ في 
كأعتمد الباحث في دراستو مقياس مككف مف سبعة أسئمة شممت األدكار . كالية بنسمفانيا األمريكية

الرئيسية التي يؤدييا المرشد التربكم، كأظيرت النتائج إلى أىمية الدكر الذم يقكـ بو المرشد التربكم 
ختالؼ في كجيات امف كجية نظر المديريف كالمعمميف كالطمبة، كأنيا ميمات رئيسية لو، كاف ىناؾ 

. النظر حكؿ تنفيذ المرشد التربكم لكاجباتو
 

 فقاما بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى ((Ponec & Brock, 2000 بونيك وبروكأما 
العالقة بيف مرشدم المدارس االبتدائية كالمديرم كذلؾ في البرامج التي تشكؿ نمكذج نافع لمدارس 
المجتمع، كأظيرت النتائج إلى أف دكر المرشد يعتمد عمى تككيف اتصاالت جيدة مع المدير كثقة 
متبادلة، كالتي تعتبر مف العناصر الداعمة لممرشد كالمدير لبناء فريؽ عمؿ فعاؿ مبني عمى دليؿ 

. متطكر لبرامج اإلرشاد
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 دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى ضركرة التعاكف بيف (Chulavista,1999) كولفستاكأجرل 
كأف . المديريف كالمرشديف كأنو ىاـ مف الناحية التعميمية كالذم يعكد بالفائدة لدل الطالب كالمدرسة

غياب التعاكف ىك مف األسباب التي تجعؿ األدكار بينيـ غير كاضحة، كأظيػػرت نتائج الدراسة النقاط 
:  التاليػػػة

 

المديريف ذكم المعرفة يممككف القدرة عمى االستفادة مف قدرات المرشد في رفع مستكل الطالب  -
. كقدراتيـ

كثير مف المرشديف يدرككف باف حجـ عمميـ كحدكد صالحياتيـ تخضع التجاىات المديريف كالتي  -
 .تككف غير مقنعة ليـ أحيانان 

معظـ المرشديف يتجنبكف االتصاؿ المباشر مع المدير كخاصة عندما يتعمؽ األمر بالجانب الفكرم  -
بمعنى أف المرشديف أقدر عمى التعامؿ مع المشاكؿ اعتمادان عمى تخصصيـ بعيدان عف القكانيف 

 .اإلدارية

مف الطبيعي أف يككف ىناؾ اختالفات في كجيات النظر بيف المدير كالمرشد، كلكف مف خالؿ  -
 .التفاىـ كالتعاكف ال تككف ىناؾ اختالفات

 
 بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى الفركؽ في مالحظات (Hardy,1999) ىارديكقاـ 

المديريف كالمرشديف لفعالية عممية اإلرشاد التربكم في مدارس جكرجيا الثانكية في الكاليات المتحدة 
مرشدان كتكصمت الدراسة إلى النتائج  (650)مديران ك (264)األمريكية، تككنت عينة الدراسة مف 

:  التاليػػة
. معظـ المديرم ىـ الذيف عينكا الميمات لمرشدييـ -
 .ىناؾ اختالفات بيف تقييـ المديريف كالمرشديف لعممية اإلرشاد -

 .أف اإلرشاد المدرسي يجب أف يطكر ليؤمف جسران مالئمان مف الحاضر إلى المستقبؿ -

 
 دراسة ىدفت إلى تحديد االختالفات في مالحظات المديريف (Hill,1999) ىيلكأجرل 

( 40)كالمرشديف كالمعمميف حكؿ الدكر اإلرشادم في المدارس الثانكية، كتككنت عينة الدراسة مف 
 كأشارت النتائج إلى أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية Bsyanمديران كمرشدان كمعممان في مدرسة 
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في مالحظات المجمكعات السابقة فيما يتعمؽ بدكر المرشديف في المدارس الثانكية في أداء اإلرشاد 
. الفردم كالجمعي كاإلرشاد األكاديمي

 
 فقد ىدفت إلى التعرؼ إلى أدكار كميمات المرشديف في (Peaslee,1999)بيـسل أما دراسة  -

المدارس األساسية مف كجية نظر المديريف كالمرشديف كالمعمميف كاآلباء في كالية تكساس 
كتككنت أستبانة .  كلي أمر123مرشدان ك  (28)مديران ك (44)تككنت عينة الدراسة مف . األمريكية

 . فقرة استمدىا الباحث مف قكانيف ىيئة اإلرشاد القكمي األمريكي في تكساس28الدراسة مف 

  

:  تكصمت الدراسة إلى النتائج التاليػػػة
المدارس التي يكجد لدييا مرشد سجمت قدرة أعمى عمى فيـ اإلرشاد مف المدارس التي ال يكجد  -

. لدييا مرشد
 .المقاطعات الكبيرة المأىكلة بالسكاف أبدت تفيمان لإلرشاد مف المقاطعات الصغيرة -

 .مستكل اإلرشاد لدل المرشديف أعمى منو لدل المديريف -

 .ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف المرشد كالطالب في ىذه المدارس -

 .يكجد عالقة بيف العمر كالجنس كسنكات الخبرة كطريقة أداء المرشد لكظائفو -

 
 دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى (Neibuhr & Cleveland, 1999) نيبــار وكميفميندكقاـ 

مدل كجكد عالقة تعاكنية بيف المرشد كمدير المدرسة كحيث تناكلت ىذه الدراسة كؿ مف االستقاللية 
كأظيرت النتائج أف التعاكف بيف مدير المدرسة . ككذلؾ التعاكف بيف المديرم كالمرشديف في المدارس

كالمرشد التربكم يؤدم إلى اتصاؿ الخدمات المطمكبة لمطمبة بشكؿ أفضؿ لتحقيؽ أىداؼ المدرسة 
بفعالية أكبر، كأف التعاكف اإليجابي يككف مف خالؿ القياـ بنشاطات مشتركة لتحسيف األجكاء العامة 

. في المدرسة
 

 فقد  ىدفت إلى التعرؼ عمى (Hasting & Ann, 1997) ىاستينك وآن كأما دراسة 
.  كجيات نظر مديرم المدارس كالمرشديف حكؿ دكر المرشد المدرسي

مرشدان مف مدارس كالية ككالرادك األمريكية،  (112)مديران ك (130)تككنت عينة الدراسة مف 
.  فعالية لممرشد حددت مف قبؿ رابطة المرشد المدرسي األمريكية26كطّكر الباحث استبياف يمثؿ 
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:  كتكصمت الدراسة إلى النتائج التاليػػػة
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات نظر المديريف كالمرشديف حكؿ أدكار المرشد  -

. الفعالة تعزل إلى الخبرة كحجـ المدرسة كالجنس
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات نظر المديريف كالمرشديف حكؿ أدكار المرشد  -

 .تعزل إلى الجنس

 
 دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى كيفية اختيار مرشدم المدارس (Beale,1995) بيـلكأجرل 

كتـ اختيار العينة عشكائيان حيث تككنت مف . الحككمية مف قبؿ المديرم في كالية  فرجينيا األمريكية
. مدير مدرسة ابتدائية (464)مدير مدرسة متكسطة ك (255)مدير مدرسة ثانكية ك (218)

كأظيرت نتائج الدراسة أف معظـ مديرم المدارس يقيمكف في اختيارىـ لممرشد التربكم عمى مكاصفات 
جراء التعيينات حسب دليؿ األفراد في المدرسة كأنو زادت عممية مشاركة المديرم في . كمعايير معينة كا 

. عممية اختيار العامميف في المدرسة سكاء مف اإلدارييف أك المعمميف
  

فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أىمية عالقة ( Konf&Lin,1995) كونف ولينأما دراسة 
المرشد باألطراؼ ذات العالقة معو كالتي ليا تأثير عمى عممو كعالقتو مع الطالب، كمدل تقبؿ 

. المدرسة لمعالقة مع المرشد المدرسي كممارساتو اإلرشادية كتكصياتو
 

مدرسة ثانكية  (25)مدارس متكسطة ك (4)مدرسة إبتدائية ك (66)تككنت عينة الدراسة مف 
. كثـ استخداـ أداة مقياس فاعمية اإلرشاد ليذه الدراسة. مدرسة خاصة مف مدارس كالية فمكريدا (16)ك

:  كأظيرت  الدراسة النتائج التاليػة
تتأثر اتجاىات المدرسيف نحك مينة اإلرشاد بكؿ مف العمر كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة  -

 .فالمعممكف األصغر سنان أظيركا تقديرات أقؿ نحك عممية اإلرشاد

ال تكجد فركؽ ذات قيمة في تكقعات المديريف كالمرشديف كالمعمميف تعزل إلى دكر المرشديف في  -
. المدارس الثانكية

 
 بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر التعاكف بيف (Elaine,1993) إليانيكقػػاـ 

. المرشديف كالمديريف في دعـ عممية اإلرشاد التربكم في المدارس الريفية في كالية تكساس األمريكية
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مف المدارس  (%23)حيث أف . معممان  (22)مديريف ك (6)طالب ك (305)تككف مجتمع الدراسة مف 
.  الريفية في كالية تكساس ال يكجد فييا مرشد تربكم

:  تكصمت الدراسة إلى النتائج التاليػػة
ضركرة التعاكف بيف المديريف كالمرشديف مف أجؿ تطكير العمؿ اإلرشادم كأف المرشديف يقيمكف  -

. بمساعدة المديريف بأعماؿ ليست إرشادية مما يقمؿ الكقت الكافي لدييـ إلرشاد الطمبة
اإلرشاد التربكم في المدرسة لو احتياجات مادية كىذا األمر مف الصعب عمى المديرم تقبمو مما  -

 .يعيؽ تنمية كتطكر العالقة بيف كؿ مف المدير كالمرشد في المدرسة

 
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى األدكار كالكظائؼ التي يمتمكيا ( Miller,1989) ميمركأجرل 

المرشد التربكم في المدارس االبتدائية، كمدل التكافؽ بيف دليؿ المرشد ككظائفو في المدرسة، تككنت 
كأظيرت نتائج الدراسة إلى أنو .  مف أكلياء األمكر132 معممان ك139مديران ك (160)عينة الدراسة مف 

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجيات النظر لدل  المجمكعات الثالث السابقة بخصكص 
مساىمة المرشد الكبيرة في المدارس كبشكؿ إيجابي، كأنو يكجد ىناؾ تكافؽ بيف دليؿ اإلرشاد كدكر 

. المرشد في المدارس االبتدائيػة
 

فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى ( Remley & Albright,1988)والبرايت  ريميميأما دراسة 
. تكقعات مديرم المدارس كالمعمميف كالطالب كاألىؿ نحك المرشديف التربكييف في المدارس المتكسطة

 مف كؿ مف الطالب 444كتـ استخداـ المقابمة كأداة لجمع المعمكمات في ىذه الدراسة حيث تـ مقابمة 
كالمعمميف كاألىؿ كالمديرم في اختالفات في كجيات النظر لدل المجمكعات األربعة السابقة مف حيث 
أىمية دكر المرشد في مساعدة الطمبة في حؿ مشاكميا الشخصية، كأكدت النتائج عمى ضركرة إحداث 

. تغيير في برنامج اإلرشاد التربكم لألفضؿ
 

فقد ىدفت إلى تحديد أدكار  (2005) مخو الكاردة في دراسة (Freiwald) فريوالدأما دراسة 
المرشد الفعمية مف كجية نظر المديريف كالمعمميف كالمرشديف في المدارس الحككمية في كالية تكساس 

( 400)مرشدان ك (24)معمميف ك (205) مديران ك39)تككنت عينة الدراسة مف . كالبحكث األمريكية
كأظيرت نتائج الدراسة اقتناع . طالب، كتـ استخداـ استبانة أعدىا الباحث لتحقيؽ ىدؼ الدراسة
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 كالمياـ ةالمديريف كالمعمميف بدكر المرشد كأىميتو في المدرسة، كأف قياـ المرشد باألعماؿ الكتابي
. اإلدارية يعيؽ عممو اإلرشادم

 
دراسة ىدفت إلى التعرؼ  (Bonebrake&Borgers,1984) بونبريك وبورغرزكأجرل 

. إلى كجيات نظر مديرم المدارس كالمرشديف نحك دكر المرشد التربكم في المدرسة
كتـ استخداـ االستبانة لجمع . مرشد مدرسي (212)مديران ك (184)تككنت عينة الدراسة مف 

أظيرت نتائج الدراسة أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المجمكعتيف مف . المعمكمات
عطائيا األكلكية الكبرل، كاالتفاؽ أيضان عمى أىمية التشاكر  حيث االىتماـ بعممية اإلرشاد الفردم كا 

. سكاء مع األىؿ أك الطالب أنفسيـ
 

 بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى (Hassard&Coster,1977) ىازارد وكوستاركقاـ 
. كجيات نظر مديرم المدارس نحك الدكر المثالي لممرشد التربكم

كبينت نتائج الدراسة أف مدير المدرسة الثانكية في المدارس األمريكية يعتبر المقرر المعنكم لدكر 
المرشد، كأظيرت الدراسة أف مديرم المدارس يتكقعكا مف المرشد التربكم القياـ بمياـ معينة مثؿ دعـ 
المديرم في بعض األمكر اإلدارية، كأف يككف المرشد مصدر معمكمات لممدير، كأف يتمتع بعالقات 

إجتماعية جيدة كفّعالة، كأنو يمكف مف خالؿ التفاكض الجيد بيف المديريف كالمعمميف كالمرشديف تجنب 
. التعارض كدفع العممية التعميمية

 
 خالصة الدراسات السابقة  3:2:2

زدياد االىتماـ بعممية اإلرشاد التربكم مف قبؿ ا يالحظ مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة 
الباحثيف كذلؾ ألىميتيا كضركرتيا في دعـ العممية التعميمية كتحسينيا مف خالؿ حؿ مشكالت الطمبة 
كتكفير اإلرشاد التربكم مف أجؿ دعـ اإلدارة في تحقيؽ أىدافيا ككظائفيا،  كبالرغـ مف اختالؼ ىذه 
الدراسات في الزماف كالمكاف، كاألىداؼ، كطرؽ جمع المعمكمات إال أف معظميا تكصؿ إلى النتائج 

: التاليػػػة 
.  كجكد مشكالت تعيؽ عممية اإلرشاد التربكم في المدارس -

،  (2001)العاجز كدراسة ( 1998)دراسة رضكاف :  عدـ تعاكف اإلدارة مع المرشد التربكم (1)
(1999)Chulavista . 
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Freiwald (1987) ،(1993 )دراسة : تكميؼ المرشد التربكم القياـ بأعماؿ ليست إرشادية (2)
Hardy (1999), Elaine . 

 (.2001)دراسة العاجز . عدـ كضكح أىمية العممية اإلرشادية في المدرسة كدكر المرشد (3)

 (1993)دراسة .  ضركرة التعاكف بيف المديريف كالمرشديف مف أجؿ تطكير العمؿ اإلرشادم -
Elaine ، (1997 )Hassard & Coster . 

 Chulavista ،(1977 )( 1999)دراسة :  خضكع عممية اإلرشاد التربكم التجاىات المديريف -

Hassard &Coster. 

 (.2000) دراسة الشيباني ، ىناؾ إتجاه إيجابي نحك مينة اإلرشاد التربكم -

 .Miller( 1989)، (1992) ىناؾ حاجة مف قبؿ الطالب لمخدمات اإلرشادية دراسة المغيصب  -

 (.2001 )،دراسة العاجزمثؿ  كاقع اإلرشاد التربكم بحاجة لعناية كاىتماـ أكبر  -

 كىذا ما يصعب عمى المديرم تقبمو مما يعيؽ تطكر العالقة ة اإلرشاد التربكم لو احتياجات مادم -
 .Elaine( 1993)بيف كؿ مف المدير كالمرشد، دراسة 

 ة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المديريف كالمديرات كالمرشديف كالمرشدات نحك عممي -
 (.1992)المغيصب دراسة ك (1988) دراسة أبك الييجا  التربكم مثؿاإلرشاد

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لفاعمية دكر المرشد كما يدركيا المديركف تعزل  -
 (.2004)مصمح: لمتخصص كسنكات الخبرة

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات أعضاء الييئة التدريسية نحك مينة اإلرشاد تعزل  -
 (.1998) رضكاف ، كدراسة(2000)الشيباني ، دراسة لمجنس كلصالح اإلناث

تاتي الدراسة الحالية لبحث كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ في 
مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة، كبياف أثر متغيرات 

المديرية كالجنس، كالتخصص كسنكات الخبرة، مكقع المدرسة كالمؤىؿ العممي كالجية المسؤكلة عف )
. في اتجاىات مدير المدارس الثانكية (المدرسة
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الفصل الثالث 
 الطريقة واإلجراءات

 
 يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة كلمجتمعيا كعينتيا، كأداتيا، كالتأكد مف صدقيا كثباتيا 

كاإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة، ككذلؾ المعالجة اإلحصائية التي استخدمتيا في 
. تحميؿ البيانات

 
:  منيج الدراسة1.3

.  تـ استخداـ المنيج الكصفي في ىذه الدراسة كذلؾ لمناسبتو ألغراض الدراسة
 

:  مجتمع الدراسة2.3
 تككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس الحككمية كالخاصة الثانكية كالتي يكجد فييا 

مديران كمديرة مكزعة عمى ثالث  (122)مرشد تربكم في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ حيث بمغ عددىـ 
( 2) كالممحؽ2004/2005مديريات كذلؾ حسب إحصائية كزارة التربية كالتعميـ العالي لمعاـ الدراسي 

المدارس التي يكجد فييا مرشد  (1:3)يبيف تكزيع افراد مجتمع الدراسة عمى المدارس ، كيبيف الجدكؿ 
. تربكم ، كبالتالي عدد المديريف كالمديرات الذيف يشكمكف مجتمع الدراسة

 
 تكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المديرية: (1:3)الجدكؿ 

العدد المديرية 
 40بيت لحـ 

 47الخميؿ 

 35جنكب الخميؿ 

 122المجموع 
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:  عينة الدراسة3.3
 استبانة (86)  تـ تكزيع االستبانة عمى جميع افراد المجتمع ، كبمغ عدد االستبانات المستردة

كصفان  (2:3 ,3:3 ,4:3 ,5:3 ,6:3 ,7:3 ,8:3)كتبيف الجداكؿ . حيث اعتبرت عينة الدراسة
. لخصائص عينة الدراسة

 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المديرية: (2:3)الجدكؿ 
النسبة المئوية العدد المديرية 
 43‚0 37بيت لحـ 
 36‚1 31الخميؿ 

 20‚9 18جنكب الخميؿ 
% 100 86المجموع 

 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس: (3:3)الجدكؿ 

النسبة المئوية العدد الجنس 
 54‚7 47ذكر 
 43‚0 37أنثى 

 2‚ 3 2القيـ الناقصة 
% 100 86المجموع 

 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص: (4:3)الجدكؿ 

النسبة المئوية العدد التخصص 
 26‚7 23عمـك طبيعية 
 66‚2 57عمـك إنسانية 
 7‚1 6القيـ الناقصة 
% 100 86المجموع 
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 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة: (5:3)الجدكؿ 
النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة 

 9‚3 8 سنكات 5أقؿ مف 
 25‚6 22 سنكات 10 – 5مف 

 62‚8 54 سنكات 10أكثر مف 
 2‚3 2القيـ الناقصة 
% 100 86المجموع 

 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير مكقع المدرسة: (6:3)الجدكؿ 

النسبة المئوية العدد موقع المدرسة 
 38‚4 33مدينة 
 60‚5 52قرية 

 1‚1 1القيـ الناقصة 
% 100 86المجمكع 

 
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي: (7:3)الجدكؿ 

النسبة المئوية العدد المؤىل العممي 
 16‚3 14دبمـك 

 54‚7 47بكالكريكس 
 22‚1 19دبمكـ تربية +بكالكريكس

 5‚8 5ماجستير فأعمى 
 1‚1 1القيـ الناقصة 
% 100 86المجموع 
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تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجية المسؤكلة عف المدرسة  (8:3)الجدكؿ 
النسبة المئوية العدد الجية المسؤولة 

 89.5 77حككمية 
 10‚5 9خاصة 
% 100 86المجموع 

 

:  أداة الدراسة4.3
.  قامت الباحثة ببناء استبانة مف خالؿ الرجكع الى األدب التربكم ذم العالقة بمكضكع الدراسة

فقرة، كبعد  (50)كبالرجكع لبعض المختصيف كالخبراء في ىذا المجاؿ، كقد بمغ عدد فقرات االستبانة 
تدرجت في ثالثة مجاالت . فقرة (45)التحكيـ كالتعديؿ أصبحت في صكرتيا النيائية تتككف مف 

: كاآلتي
(. 15-1)فقرة  (15)كاشتمؿ عمى : المجاؿ اإلدارم .1
(. 30-16)فقرة  (15)كاشتمؿ عمى : المجاؿ اإلجتماعي .2
(. 45-31)فقرة  (15)كاشتمؿ عمى : المجاؿ التعميمي .3

: الخماسي حيث كزعت الدرجات عمى النحك التالي (ليكرت) كقد صيغت الفقرات كفؽ مقياس 
  درجات (5)كبيرة جدان كتأخذ .
  درجات (4)كبيرة كتأخذ .
  درجات (3)متكسطة كتأخذ .
 قميمة كتأخذ درجتيف. 

 قميمة جدان كتأخذ درجة كاحدة .
 

 مقابؿ كؿ فقرة كتحت (X) حيث ُطمب مف كؿ مشارؾ في اإلجابة عف االستبانة كضع إشارة 
. الدرجة المناسبة ليا

 
 x 1) :  كأدنى درجة ىي ( x 45 = 225 5 ) كبناءن عمى ذلؾ تككف أعمى درجة لالستجابة 

. اإلستبانة بصكرتيا النيائية (1)كبيف الممحؽ . (45 = 45
:  صدق أداة الدراسة وثباتيا5.3
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:  صدق األداة1.5.3
فقرة عمى مجمكعة مف  (54) بعد بناء االستبانة تـ عرضيا بصكرتيا األكلية المككنة مف 

مف ذكم الخبرة كالكفاءة مف جامعة بير زيت، كجامعة  (3الممحؽ )محكميف  (9)المحكميف مككنة مف 
. بيت لحـ، كجامعة القدس، كجامعة القدس المفتكحة

 
 كقاـ كؿ محكـ بإبداء رأيو في كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مف حيث كضكح الفقرة، كمناسبتيا 

كاعتمادان عمى ذلؾ تـ حذؼ بعض فقرات االستبانة كتعديؿ البعض اآلخر . لممجاؿ الذم كضعت فيو
. فقرة مكزعة عمى ثالثة مجاالت (45)حتى أصبحت عمى صكرتيا النيائية مككنة مف 

 
:  ثبات األداة2.5.3

، حيث كانت قيمة (Cronbach Alpha) تػـ إيجػاد معامػؿ الثبات حسب معادلة كركنباخ ألفػا 
. ، كما تـ فحص الثبات لكؿ مجاؿ مف المجاالت الثالثة(0‚98)معامؿ الثبات الكمي 

.  الثبات لمجاالت الدراسة كمعامؿ ثبات االستبانة الكميالتمعاـ (9:3)كيبيف الجدكؿ 
 

 كثبات كؿ مجاؿ مف المجاالت الثالث  (اإلستبانة)معامؿ ثبات أداة الدراسة : (9:3)الجدكؿ 
قيمة معامل الثبات عدد الفقرات المجال 
 0‚94 15اإلدارم 

 0‚96 15اإلجتماعي 
 0‚95 15التعميمي 
 0‚98 45الكمي 

 
أف قيمة معامؿ الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية عالية ككافية ألغراض   (9:3) يتبيف مف الجدكؿ 

. الدراسة
 
 

:  إجراءات الدراسة6.3
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 بعد أف قامت الباحثة بإكماؿ إجراءات صدؽ كثبات أداة الدراسة، كتـ تطبيقيا عمى 
مديران كمديرة كذلؾ في الفصؿ الثاني مف  (122)جميع أفراد مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ 

  بعد الحصكؿ عمى كتاب لتسييؿ الميمة مف جامعة القدس 2004/2005العاـ الدراسي 
تـ تكزيع االستبيانات مف خالؿ مديريات التربية كالتعميـ، حيث بمغ . (6، 5 ، 4المالحؽ )

إستبانة، كقد تمت معالجة البيانات باالحصاء التحميمي، حيث تـ  (86)عدد المسترد منيا 
. التعامؿ معيا كعينة 

 
دخاليا الى الحاسكب   كبعد االنتياء مف جمعيا تـ تفريغ البيانات الكاردة منيا كا 

. SPSSإلجراء عمميات التحميؿ اإلحصائي المناسبة بكاسطة البرنامج اإلحصائي 
 

:  متغيرات الدراسة7.3
: المتغيرات المستقمة كتشتمؿ عمى

. (بيت لحـ، الخميؿ، جنكب الخميؿ)كليا ثالثة مستكيات : المديرية .1
. (ذكر، أنثى)كلو مستكياف : الجنس .2
. (عمـك طبيعية، عمـك إنسانية)كلو مستكياف : التخصص .3
 10 سنكات، أكثر مف 10 – 5 سنكات، 5أقؿ مف )كليا ثالثة مستكيات : سنكات الخبرة .4

. (سنكات
. (مدينة، قرية)كلو مستكياف : مكقع المدرسة .5
، بكالكريكس، بكالكريكس )كلو أربعة مستكيات : المؤىؿ العممي .6 دبمكـ تربية، ماجستير + دبمـك

. (فأعمى
. (حككمية، خاصة)كليا مستكياف : الجية المسؤكلة عف المدرسة .7

:   المتغير التابع
كجيات نظر مديرم المدارس الثانكية في مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ 

. كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة
:  المعالجة اإلحصائية8.3
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حيث تمثمت الطرؽ الكصفية في .  استخدمت الباحثة طرقان إحصائية كصفية كتحميمية
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية، كتمثمت أيضان الطرؽ التحميمية في اختبار 

، كمعادلة كركنباخ ألفا (One - Way ANOVA)، كتحميؿ التبايف األحادم ( ( t - test (ت)
(Cronbach Alpha)إليجاد معامؿ الثبات  .

 
 



 49 

 
الفصل الرابع 
نتائج الدراسة 

 
النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس   1.4
النتيجة المتعمقة بالفرضية األولى   2.4
النتيجة المتعمقة بالفرضية الثانية   3.4
النتيجة المتعمقة بالفرضية الثالثة   4.4
النتيجة المتعمقة بالفرضية الرابعة   5.4
النتيجة المتعمقة بالفرضية الخامسة   6.4
النتيجة المتعمقة بالفرضية السادسة   7.4
النتيجة المتعمقة بالفرضية السابعة   8.4



 50 

 الفصل الرابع
  الدراسةجتائن

 
 اإلرشادمدل اسياـ عممية  حكؿ الباحثة إليياج التي تكصمت ئنتاؿ ؿان  ىذا الفصؿ عرضفتضـم

التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في 
التخصص، سنكات الخبرة، س، فالجكالمديرية " أثر كؿ مف متغيرات فبياك محافظتي الخميؿ كبيت لحـ
 التربكم في تحقيؽ اإلرشاداسياـ عممية  مدل لؿعفي درجة حكـ المدير " مكقع الدراسة،المؤىؿ العممي

 مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة كالتي تمثمت ،كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة
 . باستبانة تـ إعدادىا لتحقيؽ ىذا الغرض ، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا

 
: كلتفسير نتائج الدراسة استخدمت الباحثة المعيار التالي

. ؿ عمى درجة كبيرة جدا دفأكثر م ( % 80) أك  (ثرؾأؼ 4)متكسط حسابي 
. يدؿ عمى درجة كبيرة (%79.9-70)أك ( 3.99 -3.5) حسابي طتكسـ
. يدؿ عمى درجة متكسطة (%69.9-60)أك  ( 3.49 – 3) حسابي طتكسـ
. يدؿ عمى درجة قميمة (%59.9-50)أك  ( 2.99 -2.5) حسابي طتكسـ
.  جدان ةيدؿ عمى قميؿ (%50أقؿ مف) أك  (2.5أقؿ مف  ) حسابي طتكسـ
. اسةر يمي عرض لنتائج الدافيـك

 
: نتائج سؤال الدراسة الرئيس: أووً  1.4

 التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية اإلرشادسياـ عممية إمدل ما 
؟ نظر مديرم المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ

ية كلمئا ية كالنسبرام المعكاالنحرافاتبة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية اإلجؿ
الت الثالثة المجا عينة الدراسة مف مديرم المدارس لكؿ فقرة كلكؿ مجاؿ مف دفراأالستجابات 

:  كفيما يمي بياف ذلؾ(، االجتماعي، التعميمي اإلدارم)
 
 
:  ترتيب مجاوت الدراسة حسب الدرجة الكمية لكل مجال1. 4. 1 
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية الستجابات افراد عينة  (1:4)يبيف الجدكؿ 
. الدراسة بحسب المجاالت كالدرجة الكمية مرتبة تنازلياُ 

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كالدرجة كالترتيب لمجاالت : (1:4)الجدكؿ 

 الدراسة كالدرجة الكمية حسب استجابات أفراد عينة الدراسة
 في ـرؽاؿب تيتراؿ

االستبانة 
ط كسمتاؿ اؿمجاؿ

الحسابي 
اؼ حرفاال

المعيارم 
 بةنساؿ

المئكية 
 جةدراؿ

كبيرة % 72.2 0.68 3.66 التربكم اإلرشاد االجتماعي لعممية اؿمجاؿ 2 1
كبيرة % 70.8 0.68 3.54 التربكم اإلرشاد اإلدارم لعممية اؿمجاؿ 1 2
متكسطة % 67.6 0.71 3.38كم برتاإلرشاد اؿ  لعمميةتعميمي اؿاؿمجاؿ 3 3

كبيرة % 70.6 0.65 3.53 الكمية جةدراؿ
 
كىذه  (3.53)أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاالت الثالثة  (1:4(يتضح مف الجدكؿ   

 في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف تساىـ القيمة تشير إلى أف عممية اإلرشاد التربكم
كما يتضح أف . كبيرةدرجة ب  كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ

 كبيرة، كالمجاؿ اإلدارم ةكبدرج (3.66)المجاؿ االجتماعي جاء في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي 
كبدرجة كبيرة، بينما جاء المجاؿ التعميمي في المرتبة  (3.54)جاء في المرتبة الثانية كبمتكسط حسابي 

      (.  3.38)الثالثة كاألخيرة كبمتكسط حسابي 
 

 : التربوياإلرشاد لعممية اإلداريل المجا 2:1:4
، كالجدكؿ  التربكماإلرشاد لعممية اإلدارم خمس عشرة فقرة تتعمؽ بالمجاؿ ؿ ىذا المجافتضـم

 .يبيف نتائج الفقرات لممجاؿ اإلدارم ((2:4
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 المعيارية كالنسبة المئكية كالدرجة كالترتيب لفقرات كاالنحرافاتة سابيسطات الحكلمتا: (2:4(دكؿجاؿ
 المجاؿ اإلدارم حسب استجابات أفراد العينة

في ـ لرؽا الترتيب
 االستبانة

ط تكسلـاة رلفؽا
الحسابي 

راؼ حالفا
المعيارم 

ة بلنسا
المئكية 

ة جلدرا

كبيرة جدا  %82.8 0.78 4.14 تتعامؿ مع حاالت الغياب المتكررة لمطمبة 3 1
كبيرة  %78.4 0.88 3.92  مجمس الضبطإلىتشرح ظركؼ الطالب المحاؿ  9 2

تساىـ في تقكيـ عممية اتخاذ القرارات الخاصة  8 3
 بمشكالت الطمبة 

 كبيرة 77.0% 0.86 3.85

تساعد المدير عمى اتخاذ القرارات الخاصة بمشكالت  7 4
 الطمبة 

 كبيرة 76.0% 0.93 3.80

تساعد المدير عمى اتخاذ القرار فيما يتعمؽ بالحالة  15 5
 الصحية لمطمبة

 كبيرة% 74.0 0.83 3.70

تساعد لجنة أكلياء األمكر كالمعمميف عمى فيـ  12 6
 مشكالت الطمبة

 كبيرة% 73.4 0.82 3.67

 كبيرة% 73.0 0.88 3.65تساعد في  تنظيـ لقاءات األىالي مع المعمميف  2 7

تساعد اإلدارة عمى تفسير ظركؼ الطمبة ألكلياء  14 8
 أمكرىـ 

 كبيرة 73.0% 0.85 3.65

تمكف إدارة المدرسة مف فيـ حاجات كاىتمامات  11 9
 الطمبة

 كبيرة 72.8% 0.82 3.64

 كبيرة %70.0 1.00 3.50 تساعد عمى تحقيؽ النظاـ المدرسي  6 10
متكسطة  %68.2 0.87 3.41   كالمعمميفاألمكرتساعد في تشكيؿ مجمس أكلياء  1 11
 متكسطة %68.2 0.90 3.41  تكفر كقت المدير لصالح تطكير اإلدارة المدرسية 10 12

 متكسطة %68.0 0.91 3.40 تزكد المدير بتقارير أسبكعية حكؿ األحداث الميمة 13 13

قميمة  %54.2 1.10 2.71 تساىـ في تكزيع الطمبة عمى الشعب 5 14

قميمة  %51.6 1.13 2.58 تشارؾ في كضع الجدكؿ الدراسي 4 15

كبيرة  70.8 0.41 3.54ة الكمية لممجاؿ جلدرا  
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( 3.54)ابي لمدرجة الكمية في ىذا المجاؿ ىي سأف المتكسط الح  (2:4)ضح مف الجدكؿيت
 اإلرشاد عممية  أف إلى، كىذه القيمة تشير %70.8، كبنسبة مئكية (0.41)كبانحراؼ معيارم مقداره 

 في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر مديرم تساىـ  في المجاؿ اإلدارمالتربكم
تتعامؿ مع حاالت " تبيف أف الفقرة كما . كبيرةدرجة ب  المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ

تشرح " كالفقرة ،(4.14) متكسط حسابي كبأعمى األكؿجاءت في الترتيب " الغياب المتكررة لمطمبة
"  كالفقرة ،(3.92)م كبمتكسط حسابي اففي الترتيب الث"  مجمس الضبطإلىظركؼ الطالب المحاؿ 

في الترتيب الثالث كبمتكسط حسابي " تساىـ في تقكيـ عممية اتخاذ القرارات الخاصة بمشكالت الطمبة 
كما ، (2.58)كبمتكسط حسابي مقداره " تشارؾ في كضع الجدكؿ الدراسي"الفقرة كما تبيف أف  3.85))

 الفقرة كما أف. (2.71)كبمتكسط حسابي، مقداره " تساىـ في تكزيع الطمبة عمى الشعب " الفقرة أفتبيف 
حصمت عمى أدنى متكسط حسابي بيف الفقرات " تزكد المدير بتقارير أسبكعية حكؿ األحداث الميمة"

 جاءت بدرجة كبيرة كتراكح  (15، 12، 11، 9، 8، 7، 2 )ت الفقراأفكتبيف (. 2.58)كبمقدار 
 جاءت بدرجة متكسطة كتراكح (13، 10، 1)كالفقرات . (3.92 ػ 3.5)  ليا مفمسابحالمتكسط اؿ

المتكسط كتراكح  جاءت بدرجة قميمة (5، 4) كالفقرات (.3.41 - 3.4)المتكسط الحسابي ليا مف 
(.  2.71- 2.58)الحسابي ليا مف 

 
 بوير التاإلرشادلية عم لاوجتماعيل المج ا3.1.4

،  التربكماإلرشاد لعممية االجتماعي عشرة فقرة تتعمؽ بالمجاؿ خمس مجاؿ ىذا اؿفتضـم
 . يبيف نتيجة تحميؿ الفقرات لممجاؿ االجتماعي (3:4)كالجدكؿ 
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سطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كالدرجة كالترتيب كلمتا: (3:4 )ؿدكجاؿ
  العينةأفرادسب استجابة ح االجتماعيلفقرات المجاؿ 

 
كبانحراؼ  (3.66)ابي لمدرجة الكمية في ىذا المجاؿ سضح مف الجدكؿ أف المتكسط الحيت

 في  التربكماإلرشادعممية  أف إلى، كىذه القيمة تشير %73.2، كبنسبة مئكية (0.25)معيارم مقداره 
 في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر مديرم المدارس تساىـ المجاؿ االجتماعي

تيتـ بإرشاد الطمبة ذكم " تبيف أف الفقرة كما. كبيرةدرجة ب  الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ

سط كلمتاة رلفؽا ـلرؽايب تتراؿ 
الحسابي 

راؼ حالفا
المعيارم 

ة بلنسا
المئكية 

ة جلدرا

كبيرة % 78.4 0.75 3.92 تيتـ بإرشاد الطمبة ذكم السمككيات غير المرغكبة 28 16
 كبيرة% 77.4 0.76 3.87 لمطمبة" دراسة الحالة"يتـ مف خالليا  18 17
 كبيرة% 77.4 0.82 3.87تساىـ في حؿ المشكالت النفسية لمطمبة  22 18
 كبيرة% 77.4 0.79 3.87تتعامؿ مع المشكالت الشائعة عند المراىقيف  23 19
 كبيرة% 77.2 0.72 3.86 تعزز الثقة بالنفس لدل الطمبة 29 20
 كبيرة% 77.0 0.82 3.85 تعمؿ عمى تنمية العادات الصحيحة في سمكؾ الطالب  24 21
 كبيرة% 76.0 0.79 3.80يتـ مف خالليا االتصاؿ باألىؿ كحؿ مشكالت أبنائيـ  16 22
 كبيرة% 75.8 0.87 3.79 تساىـ في حؿ المشاكؿ السمككية اليكمية لمطمبة 21 23
 كبيرة% 74.4 0.86 3.72 تساعد الطمبة الجدد عمى التكيؼ مع بيئة المدرسة 30 24
تساعد عمى تغيير اتجاىات المعمميف السمبية نحك  27 25

الطمبة 

 كبيرة% 72.4 0.88 3.62

تساعد اإلدارة عمى تقميص حدكث مشاكؿ داخؿ  20 26
المدرسة 

متكسطة % 69.8 0.85 3.49

 متكسطة% 69.6 0.85 3.48تساعد في تنظيـ أكجو النشاط االجتماعي في المدرسة  17 27

تعمؿ عمى تقكية العالقات االجتماعية بيف العامميف  26 28
في المدرسة 

 متكسطة% 67.2 1.00 3.36

 متكسطة% 65.4 0.90 3.27تدعـ المعمميف لمشعكر المعمميف باألمف كاالطمئناف  25 29

 متكسطة% 63.8 0.98 3.19تساعد المعمميف الجدد عمى التكيؼ مع العمؿ الجديد  19 30

كبيرة % 73.2 0.25 3.66ة الكمية لممجاؿ جردؿا  
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يتـ مف  "اتكالفقر (3.92) متكسط حسابي كبأعمى األكؿجاءت في الترتيب " السمككيات غير المرغكبة
تتعامؿ مع المشكالت " ك  " تساىـ في حؿ المشكالت النفسية لمطمبة" ك "لمطمبة" دراسة الحالة"خالليا 

تساعد  " الفقرةأفكما تبيف  (.3.87)م كبمتكسط حسابي اففي الترتيب الث" الشائعة عند المراىقيف
 متكسط حسابي كبمتكسط حسابي أدنىحصمت عمى " المعمميف الجدد عمى التكيؼ مع العمؿ الجديد

كبمتكسط حسابي  " تدعـ المعمميف لمشعكر المعمميف باألمف كاالطمئناف" الفقرة كما تبيف أف (. 3.19)
" تعمؿ عمى تقكية العالقات االجتماعية بيف العامميف في المدرسة"الفقرة كما تبيف أف (. 3.27)مقداره 

، 21، 18، 16 )ت الفقراأفكتبيف . (3.36)كبمقدار حصمت عمى أدنى متكسط حسابي بيف الفقرات 
 -3.62)  ليا مفمسابحجاءت بدرجة كبيرة كتراكح المتكسط اؿ( 30، 29، 28، 24، 23، 22

- 3.19)حصمت عمى متكسطات حسابية ترافقت بيف ( 26، 25، 20، 19، 17)كالفقرات . (3.92
. كتدؿ عمى إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية بدرجة متكسطة (3.49

 
تعميمي لال المجا  4.1.4
، كالجدكؿ  التربكماإلرشاد لعممية التعميمي عشرة فقرة تتعمؽ بالمجاؿ خمس مجاؿ ىذا اؿفتضـم
 . يبيف نتيجة تحميؿ الفقرات لممجاؿ التعميمي (4:4)
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سطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كالدرجة كالترتيب كلمتا: (4:4 )ؿدكجاؿ
  العينةأفرادسب استجابة ح التعميميلفقرات المجاؿ 

الرقـ في الترتيب 
االستبانة 

المتكسط الفقرة 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

النسبة 
المئكية 

الدرجة 

كبيرة % 74.2 0.87 3.71 تيتـ بمعالجة حاالت التأخر الدراسي لدل الطمبة 35 1
 كبيرة% 72.6 0.80 3.63 لمطمبة (تكعية)تشارؾ في تنظيـ برامج كقائية  31 2
 كبيرة% 71.4 0.95 3.57 تشغؿ حصص الفراغ لصالح تكعية الطمبة 34 3
 كبيرة% 71.4 0.88 3.57 تساىـ في زيادة دافعية الطمبة نحك التعمـ 43 4
 كبيرة% 71.2 0.78 3.56 تساىـ في تنمية الميارات الدراسية لدل الطمبة 45 5
 كبيرة% 71.0 0.75 3.55 تساىـ في حؿ المشاكؿ التعميمية لدل الطمبة 32 6
 كبيرة% 70.2 0.79 3.51 تزكد الطمبة باألفكار كالخبرات المناسبة 44 7
تدعـ اإلدارة عمى منح الحكافز كالمكافآت  36 8

 لممتفكقيف

 كبيرة% 70.2 0.98 3.51

تكجو الطمبة نحك االستفادة مف أكقات الفراغ  42 9
 داخؿ المدرسة

متكسطة % 68.0 0.88 3.40

تساعد المعمميف عمى معرفة أسباب تدني  33 10
 عالمات الطمبة

 متكسطة% 67.4 0.88 3.37

ترشد الطمبة إلى كيفية االستفادة مف مرافؽ  41 11
 المدرسة بشكؿ منظـ

 متكسطة% 66.0 0.98 3.30

 متكسطة% 64.0 0.98 3.20 تساىـ في تنمية الذكؽ الجمالي لدل الطمبة 38 12
تساعد في ترتيب أماكف جمكس الطمبة داخؿ  39 13

 الصؼ الكاحد في الحاالت الخاصة

 متكسطة% 63.0 1.00 3.15

تساىـ في إعداد نشرات خاصة بالمعمميف حكؿ  37 14
 التعامؿ مع الطمبة

 متكسطة% 62.4 1.00 3.12

تساعد عمى إعداد برامج تدريبية لممعمميف مف  40 15
 اجؿ تحسيف العممية التعميمية

قميمة % 54.0 1.00 2.70

متكسطة % 67.6 0.26 3.38الدرجة الكمية   
كبانحراؼ  (3.38)ابي لمدرجة الكمية في ىذا المجاؿ ىي سضح مف الجدكؿ أف المتكسط الحيت

 في  التربكماإلرشادعممية  أف إلىكىذه القيمة تشير  ،%67.6 كبنسبة مئكية ،(0.26)معيارم مقداره 
 في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر مديرم المدارس المجاؿ التعميمي تساىـ
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تيتـ بمعالجة حاالت " تبيف أف الفقرة كما. متكسطةدرجة ب الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ
تشارؾ "كالفقرة . (3.71) متكسط حسابي كبأعمى األكؿجاءت في الترتيب " التأخر الدراسي لدل الطمبة

تشغؿ  "اتكالفقر. (3.63)م كبمتكسط حسابي اففي الترتيب الث" لمطمبة (تكعية)في تنظيـ برامج كقائية 
 في الترتيب الثالث "تساىـ في زيادة دافعية الطمبة نحك التعمـ" ك "حصص الفراغ لصالح تكعية الطمبة

تساعد عمى إعداد برامج تدريبية لممعمميف مف اجؿ " الفقرة أفكما تبيف  (.3.57)كبمتكسط حسابي 
 أفكتبيف  (.2.70) كبمقدار اتقرلؼ متكسط حسابي بيف اأدنىحصمت عمى " تحسيف العممية التعميمية

–3.51)بيفراكح حصمت في متكسطات حسابية كت (44، 45، 43، 36، 35، 34، 32، 31 )تالفقرا
كتدؿ عمى إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة بدرجة (3.71
 (3.40- 3.12 )حصمت عمى متكسط حسابي بيف( 42، 41، 39، 38، 37، 33)كالفقرات . كبيرة

.  كتدؿ عمى إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة بدرجة متكسطة
 

 نتائج فرضيات الدراسة: ثانياً 
 

( α =0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية األولى نتيجة فحص 6.4
بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ 

 .اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير المديرية
 

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم، كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ داـلفحص الفرضية األكلى تـ استخ
(5:4 .)
 

 
 
 
 
 
 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى : (5:4)الجدكؿ 
تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير المديرية في مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم 
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مجاالت 
 الدراسة

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

المجاؿ 
 اإلدارم

 0.299 2 0.598 بيف المجمكعات

 0.469 83 38.931 داخؿ المجمكعات 0.531 0.637

  85 39.529 المجمكع

المجاؿ 
 االجتماعي

 0.045 2 0.090 بيف المجمكعات

 0.483 83 40.113 داخؿ المجمكعات 0.911 0.094

  85 40.204 المجمكع

المجاؿ 
 التعميمي

 0.053 2 0.106 بيف المجمكعات

 0.516 83 42.826 داخؿ المجمكعات 0.903 0.103

  85 42.932 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

 0.059 2 0.118 بيف المجمكعات

 0.434 83 36.050 داخؿ المجمكعات 0.873 0.136

  85 36.168 المجمكع

= α)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (5:4)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 
بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ  (0.05

كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير المديرية، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف 
 . دالة إحصائيان كبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفريةغير كىي  (0.05)
 

بيف  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػػػد مستكل  : نتيجة فحص الفرضية الثانية2.4
متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة 

 .المدرسية الحديثة تعزل لمتغير الجنس
 

 
. (6:4)  كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ(t-test )(ت) الفرضية األكلى تـ استخداـ اختبار ختبارال
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 لمفركؽ بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى (t-test) (ت)نتائج اختبار  (6:4): الجدكؿ
. مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير الجنس

مجاالت 
الدراسة 

العدد الجنس 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
اإلحصائية 

المجاؿ 
االجتماعي 

 0.66 3.70 47ذكر 
82 2.772 0.008 *

 0.63 3.31 37أنثى 
المجاؿ 
اإلدارم 

 0.70 3.76 47ذكر 
82 1.623 0.108 

 0.65 3.52 37 أنثى
المجاؿ 
التعميمي 

 0.75 3.46 47ذكر 
82 1.352 0.180 

 0.63 3.26 37أنثى 
الدرجة 
الكمية 

 0.66 3.64 47ذكر 
82 2.004 0.048 *

 0.59 3.36 37أنثى 
( α =0.05)داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة * 

= α)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (6:4)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 
بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم لتحقيؽ  (0.05

 0.05كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير الجنس، حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف 
كقد كانت الفركؽ في المجاؿ االجتماعي، كذلؾ لصالح الذككر بمتكسط حسابي . كىي دالة إحصائيان 

ككذلؾ في الدرجة الكمية لألداة، حيث كانت الفركؽ لصالح الذككر . لإلناث (3.31)، مقابؿ (3.70)
. لإلناث كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية (3.36)، مقابؿ (3.64)أيضان بمتكسط حسابي 

 
( α =0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مستػػكل:الفرضية الثالثة نتيجة فحص 3.4

بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ 
 .اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير التخصص

 
 (.7:4) كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ (t-test) (ت) اختبار داـلفحص الفرضية الثالثة تـ استخ
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 لمفركؽ بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى (t-test( )ت)نتائج اختبار : (7:4)الجدكؿ 
مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير التخصص 

مجاالت 
الدراسة 

العدد التخصص 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسكبة 

الداللة 
اإلحصائية 

المجاؿ 
االجتماعي 

 0.57 3.68 23عمـك طبيعية 
78 0.995 0.323 

 0.72 3.51 57عمـك إنسانية 
المجاؿ 
اإلدارم 

 0.57 3.66 23عمـك طبيعية 
78 0.081 -0.936 

 0.73 3.67 57عمـك إنسانية 
المجاؿ 
التعميمي 

 0.62 3.37 23عمـك طبيعية 
78 0.106 -0.916 

 0.76 3.39 57عمـك إنسانية 
الدرجة 
الكمية 

 0.54 3.57 23عمـك طبيعية 
78 0.275 0.784 

 0.70 3.52 57عمـك إنسانية 
 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (7:4)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 
(α =0.05)  بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في

 تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير التخصص، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر
. لؾ تقبؿ الفرضية الصفريةذ ب كىي غير دالة إحصائيان ك(0.05)مف 
( α =0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػػد مستكل :نتيجة فحص الفرضية الرابعة 7.4

بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ 
. اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير سنكات الخبرة

(. 8:4) تحميؿ التبايف كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ داـ تـ استخرابعةلفحص الفرضية اؿ
 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى : (8:4)الجدكؿ 
مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير سنكات 

الخبرة 
مجاالت 
 الدراسة

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية
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المجاؿ 
 اإلدارم

 0.028 2 0.055 بيف المجمكعات

 0.469 81 37.978 داخؿ المجمكعات 0.943 0.059

  83 38.034 المجمكع

المجاؿ 
 االجتماعي

 0.331 2 0.661 بيف المجمكعات

 0.463 81 37.534 داخؿ المجمكعات 0.493 0.713

  83 38.195 المجمكع

المجاؿ 
 التعميمي

 0.258 2 0.516 بيف المجمكعات

 0.487 81 39.463 داخؿ المجمكعات 0.591 0.530

  83 39.979 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

 0.112 2 0.224 بيف المجمكعات

 0.419 81 33.946 داخؿ المجمكعات 0.766 0.267

  83 34.170 المجمكع

 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (8:4)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 
(α =0.05)  بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في

تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير سنكات الخبرة، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
 .دالة إحصائيان كبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفريةغير كىي  (0.05)أكبر مف 

بيف  (α =0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية الخامسة نتائج 4.4
متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة 

 .المدرسية الحديثة تعزل لمتغير مكقع المدرسة
 كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ (t-test)  (ت) اختبار داـلفحص الفرضية الخامسة تـ استخ

(9:4 .)
 

 لمفركؽ بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى (t-test) ( ت)نتائج اختبار: (9:4)الجدكؿ 
مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم  في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية مديرم 

المدارس الثانكية تعزل لمتغير مكقع المدرسة 
الداللة قيمة ت درجات االنحراؼ المتكسط العدد مكقع المدرسة مجاالت 
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اإلحصائية المحسكبة الحرية المعيارم الحسابي الدراسة 
المجاؿ 

االجتماعي 
 0.69 3.69 33مدينة 

83 1.651 0.122 
 0.65 3.45 52قرية 

المجاؿ 
اإلدارم 

 0.66 3.75 33مدينة 
83 0.855 0.395 

 0.69 3.62 52قرية 
المجاؿ 
التعميمي 

 0.66 3.47 33مدينة 
83 0.769 0.444 

 0.72 3.35 52قرية 
الدرجة 
الكمية 

 0.63 3.64 33 مدينة
83 1.125 0.264 

 0.64 3.48 52 قرية
 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (9:4)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 
(α =0.05)  بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم لتحقيؽ

كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية مديرم المدارس الثانكية تعزل لمتغير مكقع المدرسة، حيث 
 . إحصائيان كبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفريةدالة كىي غير 0.05كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف 

 
في  (α =0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :نتائج الفرضية السادسة 8.4

متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة 
. المدرسية الحديثة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ داـتـ استخسادسة لفحص الفرضية اؿ
(10:4 .)
 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى : (10:4)جدكؿ 
مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم  في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير المؤىؿ 

العممي 
مجاالت 
 الدراسة

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.368 1.066 0.496 3 1.487 بيف المجمكعاتالمجاؿ 
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 0.465 81 37.679 داخؿ المجمكعات اإلدارم

  84 39.166 المجمكع

المجاؿ 
 االجتماعي

 0.326 3 0.979 بيف المجمكعات

 0.484 81 39.220 داخؿ المجمكعات 0.570 0.674

  84 40.200 المجمكع

المجاؿ 
 التعميمي

 0.148 3 0.443 بيف المجمكعات

 0.523 81 42.384 داخؿ المجمكعات 0.838 0.282

  84 42.827 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

 0.249 3 0.746 بيف المجمكعات

 0.437 81 35.417 داخؿ المجمكعات 0.637 0.569

  84 36.163 المجمكع

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (10:4)كؿتشير النتائج الكاردة في الجد
(α =0.05)  بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم  في

تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
 . كىي غير دالة إحصائيان كبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية(0.05)مف  أكبر

 

بيف  (α =0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية السابعة نتائج 5.4
متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة 

. (حككمية، خاصة)المدرسية الحديثة تعزل لمتغير الجية المسؤكلة عف المدرسة 
 كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ (t-test) (ت) اختبار داـ تـ استخسابعةلفحص الفرضية اؿ

(11:4.) 
  لمفركؽ بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى (t-test( )ت)نتائج اختبار : (11:4)الجدكؿ 

مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير الجية 
 (حككمية، خاصة)المسؤكلة عف المدرسة 

مجاالت 
الدراسة 

الجية المسؤكلة 
عف 

العدد 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسكبة 

الداللة 
اإلحصائية 

 0.132- 1.520 84 0.67 3.49 77حككمية المجاؿ 
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 0.65 3.85 9خاصة االجتماعي 
المجاؿ 
اإلدارم 

 0.67 3.61 77 حككمية
84 1.742 -0.085 

 0.69 4.03 9خاصة 
المجاؿ 
التعميمي 

 0.71 3.35 77حككمية 
84 1.208 - 0.230 

 0.64 3.65 9خاصة 
الدرجة 
الكمية 

 0.64 3.49 77حككمية 
84 1582 -0.117 

 0.61 3.85 9خاصة 
أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (11:4)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 

(α =0.05)  بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في
تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل لمتغير تبعية المدرسة، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

.  كىي دالة إحصائيان كبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية(0.05)أكبر مف 
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 الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات 
 

  مناقشة النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيس 1.5
  مناقشة الننتائج المتعمقة بالفرضية األولـى 2.5
  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانيـة 3.5
  مناقشة النتائج المتعمقة الفرضيـة الثالثـة 4.5
  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعـة 5.5
  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة 6.5
  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة 7.5
  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة 8.5
  التوصيات 9.5
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الفصل الخامس 
مناقشة النتائج والتوصيات 

 
 يتناكؿ ىذا الفصؿ تفسيران لمنتائج، التي تكصمت إلييا الدراسة، كفقان لسؤاؿ الدراسة الرئيس 

. كفرضياتيا، كربطيا مع نتائج الدراسات السابقة، ثـ تقديـ بعض المقترحات كالتكصيات بناء عمى ذلؾ
 

:  مناقشة النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيس1.5
 
  ما مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر

مديرم المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ؟ 
 

 (3.53)أظيرت النتائج أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية الستجابة أفراد عينة الدراسة بمغ 
:  كىك بدرجة كبيرة، كيمكف أف ُيعزل ذلؾ إلى العديد مف األسباب منيا(0.65)كبانحراؼ معيارم 

كجكد اتجاه إيجابي عاـ نحك اإلرشاد التربكم حديثان، كتعاكف العديد مف مديرم المدارس مع المرشديف 
التربكييف مف أجؿ التغمب عمى الصعكبات التي تكاجو الطمبة خاصة بعد أحداث انتفاضة األقصى كما 
زامنيا مف اعتداءات إسرائمية الثانية حيث أدت إلى ظيكر مشكالت نفسية كتأخر دراسي لدل العديد 
مف الطمبة كالذم تطمب تدخؿ مباشر مف قبؿ المرشديف التربكييف، كجكد تكافؽ بيف أىداؼ اإلرشاد 

التربكم كأىداؼ اإلدارة المدرسية كالعممية التعميمية بشكؿ عاـ، كعي مديرم المدارس بكظيفة اإلرشاد 
التربكم كدكر المرشد في المدرسة، تفعيؿ المرشد التربكم لدكره داخؿ المدرسة مف خالؿ األنشطة 

 كالتي أكضحت كجكد اتجاه (1998) مصمحكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة . كالتكجيو الجماعي
إيجابي نحك مينة اإلرشاد المدرسي مف قبؿ المعمميف كالطمبة في محافظتي نابمس كسمفيت، كدراسة 

 كالتي بينت أف ىناؾ اتجاه إيجابي نحك مينة المرشد المدرسي مف قبؿ الييئة (2000)الشيباني 
التدريسية في مدارس المرحمتيف المتكسطة كالثانكية الحككمية التي تكفر فييا خدمات إرشاد في 

 التي أشارت إلى أىمية الدكر الذم يقكـ بو المرشد (Ghilani, 2000) غيميناالككيت، كدراسة 
التربكم مف كجية نظر المديريف كالمعمميف كالطمبة في المدارس الثانكية في منطقة بيترزبرغ في كالية 

 التي أظيرت اقتناع (2005) مخو الكاردة في دراسة (Freiwald) فريوالدبنسمفانيا األمريكية، كدراسة 
في حيف تختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة . المديريف كالمعمميف بدكر المرشد كأىميتو في المدرسة
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 كالتي بينت أف مف أىـ المشكالت التي تكاجو المرشديف في المدارس الحككمية في (1998)رضكاف 
الضفة الغربية ىي االتجاىات السمبية نحك العممية اإلرشادية، كدراسة النسكر التي أشارت إلى أف 

تكقعات المديريف تؤثر عمى عمؿ المرشد التربكم كيمكف أف تككف تكقعات إيجابية كسمبية، في حيف 
 إلى أف اتجاىات مديرم المدارس الحككمية في الضفة الغربية نحك (2005) مخوتكصمت دراسة 

 التي أشارت إلى كجكد (Konf & Lin, 1995) كونف ولينعممية اإلرشاد التربكم متكسطة، كدراسة 
. تبايف في اتجاىات المدرسيف نحك مينة اإلرشاد

 
جاء في  (2:4) كتبيف النتائج أف المجاؿ اإلدارم لعممية اإلرشاد التربكم كما يكضح الجدكؿ 

المرتبة الثانية مف حيث  إسيامو في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة كبمتكسط حسابي 
 كىذا يشير إلى أف عممية اإلرشاد التربكم في المجاؿ اإلدارم (0.41) كانحراؼ معيارم مقداره (3.54)

تساىـ في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في 
محافظتي الخميؿ كبيت لحـ بدرجة كبيرة، كلعؿ ذلؾ ُيعزل إلى التكافؽ بيف كظائؼ عممية اإلرشاد 

التربكم كالكظيفة اإلدارية لممدرسة، فالمرشد التربكم ىك جزء مف المجتمع المدرسي كيعمؿ ضمف فريؽ 
كليس بشكؿ مستقؿ، كىك بدكره يقـك بدعـ اإلدارة المدرسية لتحقيؽ أىدافيا كتحسيف العممية التعميمية، 

سكاء مف خالؿ التعامؿ مع حاالت الغياب المتكررة لمطمبة أك تكضيح احتياجاتيـ كظركفيـ أك 
نيبار وكميفميند كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة . المساعدة عمى تحقيؽ النظاـ المدرسي كغير ذلؾ

(Neibuhr, Cleveland, 1999) التي أشارت إلى أف التعاكف بيف مدير المدرسة كالمرشد التربكم 
يؤدم إلى إيصاؿ الخدمات المطمكبة لمطبة بشكؿ أفضؿ لتحقيؽ أىداؼ المدرسة بفعالية أكبر، كدراسة 

 التي أظيرت أف مديرم المدارس يتكقعكا مف المرشد (Hassard & Coster, 1977) ىازارد وكوستا
التربكم القياـ بمياـ معينة مثؿ دعـ المديرم في بعض األمكر اإلدارية، كأف يككف المرشد مصدر 

. معمكمات لممدير، كأف يتمتع بعالقات اجتماعية جيدة كفّعالة
 

كبمتكسط حسابي  (3:4) أما المجاؿ االجتماعي فقد جاء في المرتبة األكلى كما يبيف الجدكؿ 
، كىذا يشير إلى أف عممية اإلرشاد التربكم في المجاؿ (0.25) كبانحراؼ معيارم مقداره (3.66)

االجتماعي تساىـ في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية 
في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ بدرجة كبيرة، كقد يعكد ذلؾ إلى أف رؤية مديرم المدارس بأف عممية 

اإلرشاد التربكم جاءت أساسان لمتعامؿ مع المشكالت االجتماعية كالنفسية لمطمبة كبالتالي يككف المرشد 
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التربكم أكثر تخصصان في ىذا المجاؿ مف المجاليف اإلدارم كالتعميمي، حيث تدعـ عممية اإلرشاد 
 زالكويتكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة . التربكم اإلدارة المدرسية في ىذا المجاؿ بشكؿ كبير

(Zalaquett, 2005) التي بينت أف دعـ مديرم المدارس لدكر المرشديف التربكييف ضركرم في 
تطكير كتطبيؽ كمتابعة البرامج اإلشرافية كالتكجييية مف المرشد كأف المرشديف آثركا عمى الطمبة بشكؿ 

 التي أشارت إلى (Monteiro & Anser-self, 2006) مونتيرو وآنسر سمفإيجابي، كدراسة 
التقارب في كجيات النظر بيف المرشد كمدير المدرسة مف حيث الدكر اإلرشادم ككاف ىناؾ اختالؼ 

. يسير مف حيث تكجيو الطمبة كاألمكر اإلدارية المتعمقة بالعمؿ المكتبي كالكقت
 

 كانحراؼ معيارم مقداره (338) كجاء المجاؿ التعميمي في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي 
، كىذا يعني أف عممية اإلرشاد التربكم في المجاؿ التعميمي تساىـ في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة (0.26)

المدرسية الحديثة مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في محافظتي الخميؿ كبيت لحـ بدرجة 
كقد يعزل ذلؾ إلى أف المديرم يركف أف المجاؿ التعميمي ليس مف إختصاص المرشديف . متكسطة

التربكييف كأف قدرتيـ عمى حؿ المشكالت التعميمية لدل الطمبة محدكدة، كمف ىذا الجانب قد يككف 
ىناؾ قمة تعاكف بيف المعمميف كالمرشديف التربكييف فيما يخص المشكالت الدراسية كالتعميمية لدل 

 التي أشارت إلى عدـ تفيـ المعمميف لطبيعة (2001) العاجزكتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة . الطمبة
كأف كجكد نمط إدارم متسمط يحد مف فاعمية المرشد، . العممية اإلرشادية، كعدـ تعاكنيـ مع المرشد

 أف ىناؾ اختالفان بيف المديريف كالمرشديف في كجيات نظرىـ (Chulavista, 1999)كولفستا كدراسة 
 ىاردينحك السياسة األكاديمية في المدرسة، كأف غياب التعاكف تجعؿ األدكار غير كاضحة كدراسة 

(Hardy, 1999)التي أشارت إلى أف معظـ المديرم ىـ الذيف عينكا الميمات لمرشدييـ  .
 
 
 

:  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى2.5
بيف متكسطات استجابة مديرم  (α = 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة مف 
(. 2الفرضية)كجية مديرم المدارس الثانكية في مجاالت الدراسة تعزل لمتغير الجنس 
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= α) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (t-test) (ت) أظيرت نتائج اختبار 
. بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس تعزل لمتغير الجنس، كلصالح الذككر (0.05

 
 كقد يعزل ذلؾ إلى اإلختالؼ بيف المديرم كالمديرات كطرؽ إدارة المدرسة، فبرغـ مف ككف 

الكاجبات كالمسؤكليات نفسيا إال انو قد يككنكا مديرم المدارس أكثر تقبالن لعممية اإلرشاد التربكم مف 
المديرات كلدييـ رغبة بإشراؾ المرؤكسيف معيـ كتكزيع المياـ عمييـ في حيف قد نرل بعض المديرات 

. أف لكجكد المرشد التربكم في المدرسة طابعان تنافسيان 
 

:  مناقشة النتائج بالفرضية الثانية3.5
 بيف متكسطات استجابة مديرم (α = 0.5) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل 
(. 3الفرضية)لمتخصص 

 
 = 0.5) عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (t-tst) (ت) أظيرت نتائج اختبار 

α)أم أنو ال تختمؼ كجية نظر .  في متكسطات استجابة مديرم المدارس تعزل لمتغير التخصص
مديرم المدارس بالنسبة لعممية اإلرشاد التربكم باختالؼ التخصص كقد يعزل ذلؾ إلى أف عمؿ كدكر 

مدير المدرسة كاحد بغض النظر عف التخصص كحيث يعتمد مدير المدرسة في عممو عمى الخبرة 
كالمعرفة بطرؽ كأساليب اإلدارة المدرسية كليس عمى التخصص كما أف تكقعات المدير مف عممية 
اإلرشاد التربكم كدكرىا في المدرسة ال تتأثر بتخصص المدير، بؿ يحكميا كصؼ العمؿ كالقكانيف 

 كالتي (1992)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة األقرع . كالتعميمات الكاحدة التي يخضع ليا الجميع
أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبيف تكقعات المديريف بالنسبة لعممية اإلرشاد تعزل 

 كالتي أشارت إلى كجكد فركؽ (2004) مصمحلمتخصص، في حيف تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة 
. ذات داللة إحصائية في فاعمية دكر المرشد التربكم كما يدركيا المديركف تعزل لمتغير التخصص

 كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات (2005) مخوكدراسة 
مديرم المدارس الحككمية في الضفة الغربية بالنسبة التجاىاتيـ نحك عممية اإلرشاد التربكم تعزل 

. لمتغير التخصص
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 كالتي أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة (1992)  األقرعكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
 كالتي (2000)  الشيبانيإحصائية بيف تكقعات المديريف نحك عممية اإلرشاد تعزل لمجنس، كدراسة

أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الييئة التدريسية تعزل لمجنس كانت أكثر 
 كالتي بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف (2003) عرارإيجابية كلصالح الذككر، كدراسة 

درجات تقدير المديريف كالمديرات، إف سمات المرشد التربكم الفعاؿ في المجاؿ اإلنساني تعزل لمجنس 
 كالتي أشارت إلى أف ىناؾ عالقة بيف جنس (Peasle, 1999)  بيسلكلصالح الذككر، كدراسة

المديريف كنظرتيـ ألداء المرشديف في مدارس تكساس في الكاليات المتحدة األمريكية، في حيف تختمؼ 
 كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف (1992)  الحراحشةىذه النتيجة مع دراسة

 كالتي (2005) مخوتقدير المديريف لخدمات التكجيو كاإلرشاد تعزل إلى متغير الجنس، كدراسة 
أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس بالنسبة 

 ,Hasting & Ann) ىاستينك وآنالتجاىاتيـ نحك عممية اإلرشاد التربكم تعزل لمجنس، كدراسة 

 كالتي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (2005) مخو كالكاردة في دراسة (1997
. بيف كجيات نظر المديريف كالمرشديف حكؿ أدكار المرشد تعزل إلى الجنس

 
:  مناقشة النتائج بالفرضية الثالثة4.5

 في متكسطات استجابة مديرم (α = 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل 

(. 5الفرضية)لمتغير مكقع المدرسة 
 

 0.05) عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (t-test) (ت) أظيرت نتائج اختبار 

= α)بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس تعزل لمتغير مكقع المدرسة  .
أم أنو ال تختمؼ كجية نظر مديرم المدارس بالنسبة لعممية اإلرشاد التربكم باختالؼ مكقع المدرس، 
كقد يعزل ذلؾ إلى التشابو الكبير بيف عمؿ مدير المدرسة سكاء في المدينة أك القرية كحيث أف رسالة 
المدرسة كأىدافيا كاحدة، كالتي تخضع لقكانيف مديريات التربية كالتعميـ التابعة لكزارة التربية كالتعميـ 

. الفمسطينية
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 كالتي أشارت إلى عدـ كجكد اختالؼ (1992) المغيصبكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
  العاجزبيف طالب مدارس المدينة كالقرية مف حيث نكعية الخدمات اإلرشادية التي يحتاجكنيا، كدراسة

 كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المشكالت لدل (2001)
 كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة (2000) عرارالمرشديف تعزل إلى المنطقة التعميمية، كدراسة 

إحصائية بيف درجات تقدير المديريف كالمديرات لسمات المرشد التربكم الفّعاؿ تعزل لمتغير مكقع 
. المدرسة
 كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات (2005)  مخوكدراسة

استجابات مديرم المدارس الحككمية في الضفة الغربية بالنسبة التجاىاتيـ نحك عممية اإلرشاد التربكم 
 كالتي أشارت إلى (2002) الشيبانيتعزل لمتغير مكقع المدرسة، في حيف تختمؼ مع نتائج دراسة 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الييئة التدريسية نحك مينة اإلرشاد المدرسي تعزل 
. لمتغير المنطقة التعميمية

 
:  مناقشة النتائج بالفرضية الرابعة5.5

بيف متكسطات استجابة مديرم (α = 0.05)  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل 

. (حككمية كخاصة)لمتغير تبعية المدرسة 
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات (t-test) (ت)أظيرت نتائج اختبار 

أم أنو سكاء كانت  المدرسة حككمية أك خاصة . استجابة مديرم المدارس تعزل لمتغير تبعية المدرسة
فإف رؤية المديرم لعممية اإلرشاد التربكم كاحدة، كقد يعزل ذلؾ إلى أف عمؿ المرشد التربكم يبقى 
. ثابت بغض النظر عف تبعية المدرسة كأيضان أىداؼ العممية اإلرشادية ىي نفسيا في جميع المدارس
كما أف المدارس الخاصة كالحككمية تتبع لنفس المديرية كلنفس القكانيف كاألسس، كبالتالي فإف رؤية 
المديرم بالنسبة لعممية اإلرشاد التربكم ال تتغير باختالؼ الجية المسؤكلة عف المدرسة، كفي ضكء 
. الدراسات التي تـ الرجكع إلييا لـ تجد الباحثة دراسة تبحث في متغير الجية المسؤكلة عف المدرسة

 
:  مناقشة النتائج بالفرضية الخامسة6.5

 بيف متكسطات استجابة مديرم (α = 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم  في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تحميؿ 
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التبايف األحادم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات استجابة مديرم المدارس تعزل 
. لمتغير المديرية

 
 كلعؿ ذلؾ يعزل إلى أف جميع مديريات التربية كالتعميـ تنتمي لنفس كزارة التربية كالتعميـ، 

كبالتالي تتقارب خططيا كأىدافيا، كككف العممية اإلرشادية جزء مف العممية التعميمية، فيي كاحد في 
. جميع المدارس، مما ينتج تقارب في كجيات نظر المديرم نحكىا

 كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة (2001) العاجزكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
إحصائية في المشكالت التي تكاجو اإلرشاد التربكم في مدارس قطاع غزة تعزل إلى المنطقة 

 كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات (2005) مخوالتعميمية، كدراسة 
استجابات مديرم المدارس الحككمية في الضفة الغربية بالنسبة التجاىاتيـ نحك عممية اإلرشاد التربكم 

 كالتي أظيرت كجكد فركؽ (2002)تعزل لمتغير المديرية، في حيف تختمؼ مع نتائج دراسة الشيباني 
ذات داللة إحصائية بالنسبة لممنطقة التعميمية مف حيث اتجاىات الييئة التدريسية نحك مينة اإلرشاد 

. المدرسي
 

:  مناقشة النتائج بالفرضية السادسة7.5
 بيف متكسطات استجابة مديرم (α = 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

المدارس عمى مدل إسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل 
. لمتغير سنكات الخبرة

 0.05) أظيرت نتائج تحميؿ التبايف األحادم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

= α)بيف متكسطات استجابة مديرم المدارس تعزل لمتغير سنكات الخبرة  .
 

 كقد يعزل ذلؾ إلى أىمية كجكد عممية اإلرشاد التربكم في المدارس فبغض النظر عف سنكات 
الخبرة لدل مديرم المدارس فيناؾ محاكالت لالستفادة مف ىذه العممية كتقبميا مف قبؿ المديرم لصالح 

. دفع العممية التعميمية نحك األفضؿ كتحسينيا
 كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة (1998) مصمحتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 رضوانإحصائية بيف تكقعات المعمميف كالمعممات لدكر المرشد التربكم تعزل إلى الخبرة، كدراسة 
 كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تكقعات المعمميف كالمعممات لدكر (1998)
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 كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات (2003) عرارالمرشد التربكم تعزل لمتغير الخبرة، كدراسة 
داللة إحصائية بيف درجات تقدير المديريف كالمديرات لسمات المرشد التربكم الفّعاؿ تعزل لمتغير 

 كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات (Hasting & Ann, 1997) ىاستنك وآنالخبرة، كدراسة 
بيف كجيات نظر المديريف حكؿ أدكار المرشد تعزل إلى الخبرة اإلدارية، في حيف تختمؼ ىذه النتيجة 

 (1992) األقرع كالتي أشارت إلى أف تقبؿ المديريف كالمعمميف كدراسة (1987) الزبونمع دراسة 
كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تكقعات المديريف كالمرشديف كالمعمميف في 

 ,Chulavista)مديرية تربية عماف لدكر المرشد التربكم تعزل لسنكات، الخبرة، كدراسة ككلفستا 

 كالتي أشارت إلى أف المديريف ذكم الخبرة لدييـ القدرة عمى االستفادة مف خدمات المرشد في (1999
. رفع مستكل الطالب كقدراتيـ

 
:  مناقشة النتائج بالفرضية السابعة8.5

 بيف متكسطات استجابة مديرم (α = 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
المدارس عمى مدل اسياـ عممية اإلرشاد التربكم في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة تعزل 

. لمتغير المؤىؿ العممي
 

 أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
. متكسطات استجابة مديرم المدارس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 
 كقد يعزل ذلؾ إلى التشابو الكبير في الدكر الذم يقـك بو مديرم المدارس بغض النظر عف 

الدرجة العممية ليـ، حيث أف األعماؿ كالكجبات كالمياـ تقريبان كاحدة، كعدـ تأثر المديرم بدرجتيـ 
ف اختمفت درجتيـ العممية تبقى . العممية تقبؿ عممية اإلرشاد التربكم لضركتيا كأىميتيا كبالتالي كا 

 (1998) مصمحكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة . اتجاىاتيـ متشابو نحك عممية اإلرشاد التربكم
كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تكقعات المعمميف كالمعممات لدكر المرشد 

 كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف (1998)  رضوانتعزل لممؤىؿ العممي كدراسة
 كالتي أشارت (2005)  مخوتكقعات المعمميف كالمعممات لدكر المرشد تعزل لممؤىؿ العممي، كدراسة

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات مديرم المدارس الحككمية في الضفة الغربية 
نحك عممية اإلرشاد التربكم تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، في حيف تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة 
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 كالتي أظيرت أف تقبؿ المديريف لمعممية اإلرشادية كيزداد بارتفاع المؤىؿ العممي (1987) الزبون
. لممرشد
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:  التوصيات9.5
:  في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، تكصي الباحثة بما يمي

ضركرة اعتماد اإلرشاد التربكم ككظيفة ثابتة في المدارس كليست اختيارية، كنظران ألىميتيا في  .1
. مساعدة الطمبة عمى حؿ مشكالتيـ كدعميا في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة

تكضيح أىمية عممية اإلرشاد التربكم كدكرىا في دعـ اإلدارة المدرسية لتحقيؽ أىدافيا ككظائفيا،  .2
. مف قبؿ الجيات المسؤكلة في مديريات التربية كالتعميـ

عقد كرشات عمؿ أك محاضرات في بداية الفصؿ الدراسي داخؿ المدرسة يشارؾ فييا المدير  .3
كالمرشد التربكم كالمعمميف كاألىؿ كالطمبة، كمؤسسات المجتمع المحمي مف أجؿ زيادة الكعي العاـ 

. بكظيفة اإلرشاد التربكم كأىميتو
إعطاء فرصة أكبر لممرشد التربكم داخؿ المدرسة لممارسة مينة اإلرشاد لتحقيؽ األىداؼ  .4

المطمكبة، كيمكف ذلؾ مف خالؿ تخصيص حصة كاحدة أسبكعيان لكؿ صؼ بيدؼ اإلرشاد 
. الجمعي، كالذم يساعد عمى إنشاء عالقة مينية بيف الطالب كالمرشد ككسر الحكاجز بينيـ

كضع برنامج كاضح لإلرشاد التربكم يشارؾ في إعداده المديركف كالمرشدكف بحيث تتكامؿ أىداؼ  .5
. اإلرشاد مع أىداؼ ككظائؼ اإلدارة المدرسية بشكؿ عاـ

عقد دكرات إرشادية لممديريف كالمعمميف لمتعرؼ عمى مفيكـ عممية اإلرشاد التربكم، كدكرىـ في  .6
 .إنجاح ىذه العممية

إجراء المزيد مف الدراسات لممقارنة بيف المدارس التي يكجد فييا مرشد تربكم كالتي ال يكجد فييا  .7
. مرشد تربكم كاإلسياـ في تحقيؽ كظائؼ اإلدارة المدرسية الحديثة
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( 1)الممحق 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 استبانة
ة/ة المحتـر/المدير  

مدى اسيام عممية اإلرشاد التربوي في تحقيق وظائف اإلدارة "تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف 
، كذلؾ "المدرسية الحديثة من وجية نظر مديري المدارس الثانوية في محافظتي الخميل وبيت لحم

. استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية مف جامعة القدس
يرجى مف حضرتكـ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خالؿ اإلجابة عمى جميع فقرات 

أماـ كؿ فقرة كتحت درجة الحكـ التي تراىا مناسبة، عمما باف جميع  (X)االستبانة، كذلؾ بكضع إشارة 
. إجاباتؾ ستككف سرية ال يطمع عمييا سكل الباحث كسكؼ تستعمؿ لغايات البحث العممي فقط

 كشكرا لكـ لحسف تعاكنكـ
             الباحثة                                                               

رنا زيدان 
:  الجزء األول 

جنكب الخميؿ (   )الخميؿ       (   )بيت لحـ            (   ):          المديرية  
أنثى (   )ذكر                (   ):           الجنس   

عمـك إنسانية  (   )عمكـ طبيعية        (   ):       التخصص   
  سنكات10أكثر مف  (   ) سنكات    10-5)   (  نكات  س 5أقؿ مف  (   ) :   سنكات الخبرة 

قرية  (   )مدينة               (   ):   مكقع المدرسة   
ماجستير  (   )دبمكـ تربية  + بكالكريكس  (   )بكالكريكس  (   )دبمـك    (   ):  المؤىؿ العممي 

 فأكثر
ككالة الغكث  (   )خاصة        (   )حككمية    (   ):   الجية المسؤكلة عف المدرسة
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 :الجزء الثاني

 . ىذه الفقرات تخص عممية اإلرشاد التربوي
درجة التقدير المجال اإلداري الرقم 

كبيرة 
 جداً 

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
جدًا 

     تساعد في تشكيؿ مجمس أكلياء االمكر كالمعمميف  1
     تساعد في  تنظيـ لقاءات األىالي مع المعمميف  2
     تتعامؿ مع حاالت الغياب المتكررة لمطمبة  3
     تشارؾ في كضع الجدكؿ الدراسي  4
     تساىـ في تكزيع الطمبة عمى الشعب  5
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تساعد المدير عمى اتخاذ القرارات الخاصة بمشكالت  7

الطمبة  
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درجة التقدير المجال اوجتماعي الرقم 
كبيرة 
 جداً 

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
جدًا 

     يتـ مف خالليا االتصاؿ باالىؿ كحؿ مشكالت ابنائيـ  16
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المدرسة  
     

     تساعد عمى تغيير اتجاىات المعمميف السمبية نحك الطمبة  27
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جدًا 
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     تيتـ بمعالجة حاالت التأخر الدراسي لدل الطمبة  35
     تدعـ اإلدارة عمى منح الحكافز كالمكافآت لممتفكقيف  36
تساىـ في إعداد نشرات خاصة بالمعمميف حكؿ التعامؿ  37

مع الطمبة 
     

     تساىـ في تنمية الذكؽ الجمالي لدل الطمبة   38
تساعد في ترتيب أماكف جمكس الطمبة داخؿ الصؼ  39

الكاحد في الحاالت الخاصة 
     

تساعد عمى إعداد برامج تدريبية لممعمميف مف اجؿ تحسيف  40
العممية التعميمية  

     

ترشد الطمبة إلى كيفية االستفادة مف مرافؽ المدرسة بشكؿ  41
منظـ 

     

تكجو الطمبة نحك االستفادة مف أكقات الفراغ داخؿ  42
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( 2)الممحق 
أسماء المدارس حسب مجتمع الدراسة 

 
المدارس المديرية الرقم 

بيت لحـ إسكندر الخكرم، بيت ساحكر، بيت فجار، ذ حكوميـــة بيت لحـ  1
الخضر ، نحاليف، ارطاس، جكرة الشمعة،حكساف ، 

الزير، العبيدية، محمد سالـ ذكيب، دار صالح، تقكع، 
. أشباؿ حمزة

بيت لحـ، العكدة، التشيمي، كبيت ساحكر، تقكع، بيت ب  
فجار ، كجكرة الشمعة، العبيدية، حكساف، نحاليف ، 

الخضر ، فرحات، دار صالح ، التعامرة، ركابي القدس 
.  ، الفردكس

. الزكاىرة الثانكية المختمطة ـ 
. تراسنطة لمبنيفذ خاصــة  

الراعي الصالح السكيدية ب 
البطريركية لمركـ الكاثكليؾ، دار الكممة اإلنجيمية ـ 

. المكثرية، الرعاة، طاليتا قكمي، الفرير
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المدارس المديرية الرقم 

الحسيف بف عمي ،طارؽ بف زياد، الراشديف، ذ حكومة  الخميؿ   2
الممؾ خالد، ابف رشد، حكمت المحتسب، 
الخميؿ الصناعية ، العركب الزراعية، بني 

نعيـ، الشيكخ، كعمر بف عبد العزيز ، سعير، 
خاراس ، / صكريؼ، بيت أمر، حمحكؿ ، نكبا

. بيت أكال، ترقكميا، تفكح
 
 
 
 
 
 
 
 

خاصــــة 

كداد ، بركات، اسحاؽ القكاسمة، األخكم ب 
المازنية، خديجة عابديف، ساره، غرناطة، 

خكلة، عبد الخالؽ، بني نعيـ ، دالؿ المغربي، 
بيت عينكف، سعير، صفية، صكريؼ ، بيت 

أمر، حمحكؿ ، نصار العصافره، نكبا، خاراس، 
. بيت أكال، ترقكميا، تفكح

كرابطة الجامعيف  ذ 
الشرعية  ب  
السمطاف ـ 

 أبك دصالح الديف، المثنى، يطاء الشييد ماجذ حكوميـــة   جنكب الخميؿ  3
شرار، الصره، إذنا، الريحية، الظاىرية، دير 
سامت، السمكع، بيت عكا  البرج، كرزاء، 

. المجد، رقعة الثانكية، الشييد أبك جياد
دكرا ، دار السالـ ،حكاء ، يطا، المجد ، البرج، ب 

بيت عكا، السمكع ، الظاىرية، الريحية، خرسا، 
، كرزا ، دكمة، دير ساـ، الصرة ،  إذنا، الكـك

. الكرمؿ ، رقعة
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( 3)ممحق 
 

 :  األساتذة المشاركين في تحكيم الرسالة
 
محمد العممة    جامعة القدس  . د- 1
محمود أبو سمرة   جامعة القدس  . د- 2
جامعة القدس  ان   مإبراىيم عر. د- 3
محسن عدس    جامعة القدس . د- 4
جامعة بير زيت  نانيا   حأجناس . د- 5
فتحية نصرو    جامعة بير زيت  . د- 6
طولكرم  / زياد بركات    جامعة القدس المفتوحة. د- 7
جامعة بيت لحم  خضر مصمح   . د- 8
 جامعة بيت لحم  نورما حزبون   . د- 9
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