
 الدراسات العليا عمادة
 جامعة القدس

 
 
 
 
 

العالقة بين درجة امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية 
 ية والصعوبات التي يواجهونهادنية للمهارات اإلرشايالفلسط

 
 
 
 ري القسيسإلين نسطاس مت
 
 
 

 رسالة ماجستير
 

 
 
 فلسطين/ القدس

 
 

م1035 -هـ 3416



ك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية العالقة بين درجة امتال 
 ية والصعوبات التي يواجهونهادنية للمهارات اإلرشايالفلسط

 

 
  

 إعداد 
 ري القسيسإلين نسطاس مت
 
 

 لسطينفـ  القدس المفتوحةمن جامعة  تربية ابتدائيةبكالوريوس 
 
 
 

 محمد أحمد شاهين .د: المشرف
 
 
 

 ل على درجة الماجستير للحصو  قدمت هذه الرسالة استكمالا 
 جامعة القدس/ كلية العلوم التربويةلتربوي من في اإلرشاد النفسي وا

 
 
 
 فلسطين/ القدس

 
 م1035 -هـ 3416

 



 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

 اإلرشاد النفسي والتربوي
 

 
 



 داءـإلها

 .إلى والدي العزيزإلى من أنجنبي ووقف إلى جانبي منذ نعومة أظافري 

إلــى إمــي التــي  مرتنــي بحنان ــا ومســحت عــن جبينــي دمــور التعــ  وصــعوبة الدراســة 

 .وطول طريق العلم

خوتي الذين ساعدوني وآزروني في دربي  .إلى أخواتي وا 

إنجـاز رسـالتي التـي أردت ـا أن تكـون مـن العلـوم  يإلى زمالء العمل الذين ساعدوني فـ

 .التي تفيد البشرية

 ...... م في الروضة أحلـى أيـام العمـر فـي العلـم والعمـلإلى أبنائي الذين أمضيت مع

 .وهم بنيان المجتمع وعلى أكتاف م يقوم أمل األمة

لقــد قمــت بج ــدي المتواضــع ألعمــل لبنــة فــي بنيــان العلــم الشــام   وحاولــت جاهــد  أن 

ن حصــــل  قــــتفالطريــــق الســــليم المفيــــد  فــــ ن و فــــي يظ ــــر  ف ــــذا بتوفيــــق ا  تعــــالى  وا 

وا    البشـر  وأدعـو المــولى أن تكـون فيـة الفائــد  والرايـة المرجــو قصـور فمـن صــفات 

                                                        .الموفق

 ةثالباح                                                                   

 ن القسيسليإ                                                    
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متنانشكر و   ا 

ن قمت ب تمام رسالتي العلمية ف نني أتوجه بالشكر أولا إلى ا  العلي القدير الذي وفقني   وبعد وا 

جه بعميق شكري وتقديري إلى استاذي الدكتور محمد وأعانني على إنجاز صرحي العلمي  ثم أتو 

منار العلم  -ةتيقدم شكري وامتناني إلى جامعتي الفأشاهين الذي أشرف على إنجازي العلمي  كذلك 

إلى وزار  التربية والتعليم العالي في محافظات تقدم بعميق المتنان كما أ. والمعرفة جامعة القدس

 كذلك. في المديريات م اإلرشاداقسعامة لإلرشاد والتربية الخاصة  وأاإلدار  الالوطن  وأخص بالذكر 

الذين   ولجنة المناقشة  هيئة الدراسات العلياو   لعماد  كلية التربيةأتوجه بخالص تقديري وعرفاني 

 .أناروا لي در  المعرفة بالمتابعة والتوجية

نني إذا أشكر هؤلء جميعاا على ج ودهم المثمر   ف نني أشك ف ن إلى جانبي و ر والدتي وأخواتي لوقوا 

 .  والمشاركة الوجدانية في العمل العلميلي وت يئة الجو العلمي

 .وفي الن اية أتمنى لصرح العلم أن يعلو ويرتفع ويكون منار  للعلم والمعرفة في األرض المباركة

   ةالباحث                                                                              

 إلين القسيس                                                    
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 ملخصال

مـــتالك المرشـــدين التربـــويين فـــي المـــدارس الحكوميـــة ادرجـــة تقصـــي العالقـــة بـــين هـــدفت الدراســـة إلـــى  

ت اإلرشــادية التــي وتحديــد مســتوم الم ــارا  الفلســطينية للم ــارات اإلرشــادية والصــعوبات التــي يواج ون ــا

يمتكل ا المرشد التربوي المدرسي  والصعوبات التي يواج  ا  إضافة إلى الفروق في متوسطات كل من 

الجـــنس  : الم ـــارات اإلرشـــادية والصـــعوبات التـــي يواج  ـــا المرشـــد فـــي ضـــوء بعـــض المتريـــرات  هـــي

. ة التــي يعمــل في ــا المرشـــدوالتخصــص  والفئــة العمريــة  وســـنوات الخبــر   والمرحلــة الدراســية  والمديريـــ

وطبقــت هــذه الدراســة علــى عينــة مــن المرشــدين والمرشــدات العــاملين فــي محافظــات الضــفة الرربيــة فــي 

مرشداا ومرشـد   مـن م ( 333)  البالغ عددهم 4102/4102الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي 

( 692)المجتمـــع الكلـــي البـــالغ مـــن حجـــم %( 2.81)أي مـــا نســـبته مرشـــد   ( 064)مرشـــداا  و( 070)

العنقوديـــة بحســـ  مـــديريات التربيـــة والتعلـــيم التـــي يعمـــل في ـــا  بطريقـــة العينـــة مرشـــداا ومرشـــد   اختيـــروا

وقد استخدمت الباحثة المن ج الوصفي الرتباطي  وطبق على عينة الدراسـة مقياسـي الدراسـة  . المرشد

 .ت التي يواج  ا المرشد التربوي المدرسيمقياس الم ارات اإلرشادية  ومقياس الصعوبا: وهما

بــين  (α>0.05)وجــود عالقــة ارتبــاط ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوم الدللــة  أظ ــرت نتــائج الدراســة

بلرــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون  إذ  الم ــارات اإلرشــادية والصــعوبات التــي يواج  ــا المرشــد التربــوي

الم ــارات اإلرشــادية التــي يمتلك ــا المرشــدون التربويــون وم مســتكمــا بينــت النتــائج أن . (1840-)بين مــا 

(. 0.41)  وانحـراف معيـاري بلـغ (0..1) مرتفعاا  بمتوسط قدرهكان  في المدارس الحكومية الفلسطينية

  ثـم م ـارات خدمات اإلرشـاد الفـرديالمرتبة األولى  يلي ا م ارات  الم ارات الم نية والشخصيةواحتلت 

الخطــة اإلرشــادية وم ــارات   فم ــارات العالقــة مــع أطــراف العمليــة التربويــةم ــارات   فاإلرشــاد الجمعــي

أمـا الصـعوبات التـي يواج  ـا . الدراسـات والبحـو   وأخيراا م ـارات اإلرشاد الم ني  فم ارات التشخيص

  (5..1) رشــدينلســتجابات الم الحســابيمتوســط البلرــت قيمــة  إذ  متوســطاا  مســتواها فكــانالمرشــدون  



 د
 

فــي المرتبـة األولـى  يلي ــا  المتعلقــة بلوليـاء األمـوروجـاءت الصـعوبات (. 0.66)نحراف معيـاري قــدره بـا

فــي المرتبــة الثالثــة  وأخيــراا  بالطلبــة  ثــم الصــعوبات المتعلقــة بظــروف عمــل المرشــدالصــعوبات المتعلقــة 

د فروق دالة إحصائياا فـي وأشارت النتائج إلى عدم وجو . بال يئة اإلدارية والتدريسيةالصعوبات المتعلقة 

م ـــارات الدراســـات الجـــنس ومجالت ـــا  باســـتثناء مجـــال متوســـطات الم ـــارات اإلرشـــادية تعـــزم لمتريـــر 

أمــــا الفــــروق فــــي متوســــطات الدرجــــة الكليــــة للم ــــارات .   إذ كانــــت الفــــروق لصــــال  الــــذكوروالبحــــو 

  فكانــت بــاختالف التخصــص م ــارات اإلرشــاد الجمعــي  وم ــارات اإلرشــاد الم نــياإلرشــادية  ومجــالي 

مقارنـة ببقيـة التخصصـات  وأن م ـارات اإلرشـاد الم نـي تتطـور  إرشـاد نفسـي وتربـويلصال  تخصـص 

  المرحلـة الدراسـيةسـنوات خبـر  لـدم المرشـد  بينمـا كانـت الفـروق متباينـة بـاختالف  6إيجاباا بعد مـرور 

حـو نقــص واضـ  فــي هـذه الم ــارات لــدم وكانـت الفــروق فـي الدرجــة الكليـة للم ــارات اإلرشـادية تؤشــر ن

فـــي متوســـطات الم ـــارات كـــن الفـــروق تولـــم . المرشـــدين فـــي مديريـــة القـــدس مقارنـــة بالمـــديريات األخـــرم

 .المرحلة الدراسيةالفئة العمرية  و  يرير كافية للدللة  باختالف مت ومجالت ا اإلرشادية

مـــا بـــين الـــذكور  ي يواج  ـــا المرشـــدالتـــ الصـــعوباتوجـــود فـــروق جوهريـــة فـــي كمـــا أشـــارت النتـــائج إلـــى 

الصــعوبات التــي الــذكور  ولــم تكــن الفــروق بــاختالف التخصــص دالــة  باســتثناء مجــال واإلنــا  لصــال  

الدرجــة بينمــا كانــت الفــروق فــي . التخصصــات  يــر المحــدد لصــال    إذ كانــت الفــروق تتعلــق بالطلبــة

ظــروف و   أوليــاء األمــورو   داريــة والتدريســيةالتــي تتعلــق بال يئــة اإلوعلــى المجــالت   الكليــة للصــعوبات

كافيــة  الصــعوبات ومجالت ــافــي متوســطات كــن الفــروق تولــم . ســنوات فــلدنى 2لصــال   عمــل المرشــد

 .مرحلة الدراسية  والمديرية التي يعمل ب ا المرشدالالفئة العمرية  و : للدللة باختالف متريرات
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Abstract 

 

 “The relationship between the degree of counseling skills and difficulties 

facing educational counselors in Palestinian public schools” 

 

Prepared by: Helen Kasis 

Supervisor: Assoc. Prof. Mohammed A. Shaheen 

 

 

The study aims to investigate the relationship between the degree of counseling 

skills and difficulties facing educational counselors in Palestinian public schools. The 

study also aims to identify the level of counseling skills of school counselors and 

difficulties facing them. It also identifies the differences in the means of both the 

counseling skills and difficulties facing those counselors with regard to the variables of 

gender, specialization, age group, years of experience, scholastic stage and directorate 

where the supervisor works. The study was conducted on a sample of (333) counselors of 

which (171) are males and (162) are females, working in West Bank governorates in the 

spring school semester of the academic year 2014/2015, represent a percentage of (48.0%) 

of the size of the total population of counselors. It was selected using a cluster sample in 

accordance with the Education directorate the supervisor works in. The researcher applied 

the correlational descriptive approach, and the sample was designed using two scales, 

namely educational counseling skills scale and that of the difficulties facing the school 

supervisor. The study findings show the existence of a statistically significant correlation 

relationship at the level of relationship (α≤0.05) between the counselors’ skills and 

difficulties facing them. The value of Pearson correlation coefficient between both scored 

(-0.21). The findings also indicate that the level of counseling skills of the counselors in 

Palestinian public schools is high with an average of (3.89) and a standard derivation of 

(1824). Professional and personal skills came first followed by the skills of individual 

counseling, collective counseling skills, skills of relationship with the different parties in 

the educational process, skills of the counseling plan, diagnosis skills, professional 

counseling skills and studies and research skills respectively. 

As for the difficulties facing the counselors, their level is average with an average of (2.85) 

of the counselor’s responses and a standard deviation of (0.66). Difficulties related to 

parents came first followed by counselor’s working conditions, difficulties with students, 



 و
 

and finally difficulties with the administrative and teaching staff respectively. The study 

findings indicate that there are no statistically significant differences in the means of 

counseling skills due to gender and field variables with the exception of studies and 

research skills, where the differences are in favor of males. As for the differences in the 

means of the total degree of counseling skills and areas of collective counseling skills and 

professional counseling skills according to specialization, it is in favor of psychological 

and educational counseling compared to the rest of specializations. The skills of 

professional counseling are positively developed following 5 years of experience, while 

differences varied according to the scholastic stage. The differences in the total degree of 

counseling skills indicate a clear inadequacy and shortage of these skills among counselors 

in Jerusalem directorate compared to other directorates. The differences in the means of the 

counseling skills and their fields are not enough to bring about significance in light of age 

group and scholastic stage variables. Findings also indicate that there are substantial 

differences in the difficulties facing males and females in favor of males. The differences 

due to different specializations are not significant except for the area of difficulties related 

to students. The differences are in favor of unspecified specializations. There are 

differences in the total degree of difficulties and the areas related to administrative and 

teaching staff, parents and work conditions of the counselor in favor of 5 years and less. 

The differences in the means of difficulties and their areas are not significant enough due 

to different variables of age group, scholastic stage and the directorate where the counselor 

works.     
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 الفصل األول                          

 خلفية الدراسة ومشكلتها
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تهاي راسةوأهم ةالد خلفي :الفصلاألول  

   ةممقد 

   راسةمشكلة الد 

   راسة أسئلة الد 

   راسةات الد  فرضي 

   راسةة الد  ي  أهم 

   راسة أهداف الد 

 راسةالد   محددات  
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 الفصل األول  

 خلفي ة الد راسة وأهم ي تها

: المقد مة  

التربوي المدرسي م م وحيوي لنجاح العملية التعليمية من خالل العمل والتلثير دور المرشد 

اإليجابي على الطلبة من جميع األعمار  ومساعدت م في اكتسا  ف م أفضل ألنفس م وقدرات م 

مكانات   ةهذه المسؤولي.   وبالتالي تحقيق أهداف أكاديمية واجتماعية وم نية معقولة وواقعيةموا 

المرشد والدور المحوري له في العملية التعليمية يستدعيان أن يكون المرشد  الكبير  على

متخصصاا  ويمتلك مجموعة من الم ارات التي يتطلب ا العمل اإلرشادي والعملية اإلرشادية  

والتفاعل مع ما قد يواج ه من صعوبات ومشكالت  سواءا أكانت مرتبطة بظروف العمل  أم 

وبالتالي  ل بد من إخضار م ام المرشد التربوي . ور والطلبة أنفس مبالعالقة مع أولياء األم

المدرسي  وأدواره  والصعوبات أو المعوقات التي تؤثر سلباا على هذا األداء للبح  العلمي  

 .للوقوف على واقع ا والتعامل مع ا لتطوير خدمات اإلرشاد التربوي المدرسية وتحسين مخرجات ا

دي في المدرسة كجزء رئيس من نجاح العملية التربوية يعتمد إلى درجة إن نجاح العمل اإلرشا

 :من ا  كبير  على فاعلية المرشد وأدائه لدوره بشكل سليم وفاعل  وترتبط هذه الفاعلية بعوامل عد 

وم ارات التصال والتواصل لديه  واستمراره في تطوير قدراته من   كفاياته الشخصية واألدائية

بنى على أساس توالكتسا  عن طريق برامج التدري  المتخصصة والمالئمة  التي خالل التعديل 

وبالتالي  ف ن تحسين فاعلية اإلرشاد أمر ضروري للعملية . الحتياجات واألولويات واإلمكانات

واقعه  لالتربوية  كما أن مستقبل اإلرشاد التربوي في المدارس يعتمد على توفير بيانات حو 
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العاملين في  م اراتضمن كل ذلك و ل دوره وفوائده  وحول محدداته وآفاقه  واحتياجاته وحو 

 (.1003العاجز  )واحتياجات م التدريبية   مجاله

لقد نشل اإلرشاد التربوي المدرسي كنتاج لج ود فكرية في مجال الصحة النفسية  واإلرشاد التربوي 

ترك جميع ا في سعي ا لخدمة الطال  التي تش  والم ني  والعالج النفسي  والخدمات الجتماعية

 .وعالقاته الجتماعية والشخصية  والم نة  ومساعدته في الترل  على صعوباته المتعلقة بالدراسة

 (.1001الحواجري  )وعليه  ف ن اإلرشاد التربوي المدرسي هو علم وفن وممارسة وتربية وتعليم 

ة لعلم النفس  ف و بالتالي عملية يتم من وحي  أن اإلرشاد التربوي هو أحد المجالت التطبيقي

خالل ا مساعد  الطال  في رسم الخطط التربوية التي تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه  واختيار 

الدراسة والمناهج  والتعامل مع مشكالت الطلبة المتفوقين والمتلخرين دراسياا  وذوي الحتياجات 

للتعامل مع الصعوبات   ية للطلبة والمجتمع المدرسيالخاصة  وتقديم الخدمات الفردية والجماع

التوافق والتكيف مع البيئة المدرسية بكافة  ءأو سو   التي تعوق تعلم م وتقدم م في النمو التربوي

 .(1005  المعروف) داخل أسوار المدرسة وخارج ا  وارتباطات ا  ومكونات ا  جوانب ا

اس إلى مجموعة من الم ارات التي ينبري أن تتوافر المدر في  ةيحتاج العمل اإلرشادي مع الطلبو 

هذه وجه  ويمكن أن نتعرف على  أكملالمرشد الطالبي ليقوم ب نجاز هذا العمل على  لدم

العملية اإلرشادية والعمل إن . الم ارات األساسية من خالل تتبعنا لمراحل اإلرشاد األساسية

ف بلن ا م ن معاونة أو تعر  التي م ن لااإلرشادي ينتميان إلى مجموعة من التخصصات أو 

 مساعد   وهذه الم ن تتطل  من القائم ب ا أن يضع شخصه داخل هذا العمل وأن يكون مستعداا 

وم ارات فر فيه مجموعة صفات أو خصائص اوهو لذلك يحتاج أن تتو   للعطاء دون ملل

طبيعة فنية خاصة يشعر  تجعل من عمله ذا  باألسس العلمية إلمامهجان  وأدائية  إلى شخصية 

يقدم العمل من  باعتباره منالمدرسة في ويشعر ب ا الطال    ب ا المرشد الطالبي وهو يؤدي ا
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فر فيه القدر  على التلثير وعلى توجيه العمل اإلرشادي داخل ايج  أن تتو الطالبي مرشد الف. أجله

كون لديه القدر  على توجيه أي أن ي الجلسات؛ وخارجفردياا كان أم جماعياا  جلسات اإلرشاد 

 ,Egan)د التجاه الصحي  الذي به يتحقق هدف أو أهداف اإلرشا فيمسار العملية اإلرشادية 

1982). 

ت عد  من هنا  ف ن اإلرشاد التربوي المدرسي أصب  يشرل مكانة كبير  في التربية الحديثة التي 

قتصار على تدريس مناهج ومقررات إلى الطال  محوراا للعملية التربوية  وحولت المدرسة من ال

من جميع الجوان  الجسمية  والنفسية  والجتماعية  والنفعالية  فلدم هذا التحول  ةرعاية الطلب

وتقديم الخدمات النفسية   ةإلى زياد  دور المرشد التربوي وأهميته في تنمية الصحة النفسية للطلب

صبحت وظيفة المرشد التربوي المدرسي من الوظائف فل ؛طار العملية التربويةإوالجتماعية ضمن 

ات م و على تنمية ذ ةالرئيسة واألساسية في المدرسة الحديثة التي ت دف إلى مساعد  الطلب

واج  م من يوالضطرابات السلوكية  ومساعدت م في حل ما  النحرافوقدرات م  ووقايت م من 

المعلمين واإلدار  وأولياء األمور مع ج ود مشكالت من خالل العملية اإلرشادية  وتظافر ج ود 

 (.1001طة  يأبو ع)المرشد المدرسي 

دلئل محدود  تشير إلى أن المرشدين الذين تلقوا ثمة بلن  أوض  المختصونمنذ سنوات عديد   و 

في نتاج عمل م مع المسترشدين  وأن تعليماا وتدريباا على م ارات اإلرشاد يعكسون هذه الم ارات 

رت لدم المرشدين أثناء التعليم والتدري  تجد صدم ل ا في التطبيق و  طُ  ارات التي هذه الم

 .((Proffers, Cooker, and Sultanoff, 1988العملي في الميدان 

إن هذه المسؤولية الكبير  والدور الم م للمرشد التربوي تتطل  منه معرفة متخصصة  وثقافة عامة 

  ت شخصية وأدائية محدد   لتساعده في توظيف علومهفي مجالت وعلوم متعدد   وكفايا

لممارسة م امه بم نية ومرونة في تنويع أساليبه   واإلمكانات المتوافر  له  والوقت  وم اراته
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اإلرشادية  ومن خالل طرق تتسم بالفاعلية والهتمام في إطار الم مات المناطة به  وضمن 

ربوي والنفسي للطلبة في المدارس  في ظل ازدياد هذه الحتياجات المتزايد  لخدمات اإلرشاد الت

الحاجة لدم أفراد المجتمع كافة  وتعاظم المشكالت النفسية والجتماعية في المجتمعات اإلنسانية 

 (.1001براهيم  ا  األسدي و )

    ة       إلى فاعلية اإلرشاد وقدرته على مساعد  الطلب جريت في هذا اإلطارأالتي أشارت الدراسات و  

Whiston and Quinby, 2009) .)عندما يقدم من خالل لية عفقد تبين أن اإلرشاد أكثر فا

من إعداد للخطة   وم ارات العملية اإلرشادية  ويمتلكون م ارات شخصية  مرشدين ذوي خبر 

قامة العالقة اإلرشادية  وتطبيق الختبارات والمقاييس  وضمن فنيات كل من  اإلرشادية  وا 

إن تطبيق اإلرشاد في المدارس يحتاج . (Gladding, 2008)الفردي واإلرشاد الجمعي اإلرشاد 

معارف إلى لإلرشاد يحتاج  هفالمرشد عند تطبيق ؛إلى م ارات عالية من المرشد التربوي المدرسي

المجموعات التي تتلقى اإلرشاد  والتعاون في ذلك مع كل أطراف األفراد و وخبرات للتعامل مع 

 .(Goodnough and Ricard, 2007)التعليمية في المدرسة لتربوية و االعملية 

ومع التطور المطرد للتكنولوجيا والمعارف وآثار العولمة بكافة مكونات ا  يواجه أطفالنا تحديات 

وحي  أن للمدرسة مدخالا فريداا مع الطلبة  ف ي مطالبة . ثقافية واجتماعية صعبة كل يوم

إن المرشد المدرسي (. Bryan, 2003)خالل تقديم خدمات متزايد   بالتصدي ل ذه التحديات من

حد  فرقاا  عليه أن يرير في أسلو  عمله  وأن ينظر أيضاا إلى خارج أسوار الذي يلمل في إن يُ 

ولكن لسوء الحظ  ف ن العديد من المدارس تتبع أسلوباا . المدرسة ليبني عالقة وتحالفاا مع المجتمع

ما كان قائماا منذ سبعينيات القرن الماضي  وتقاوم التريير لتبقى ملتصقة  تقليدياا يستند إلى

 ,Erford, House and Martin)بالحتياجات العقلية والتحصيل لطلبة القرن الحادي والعشرين 

2007 .) 
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إن المرشدين الذين يضعون حدوداا لعمل م داخل أسوار المدرسة  علي م أن يطوروا عمل م ليكونوا 

ن خالل إنشاء شبكة تعاون مع مكونات المجتمع  ف ذه الستراتيجية التعاونية تعطي م قاد  م

دار  المصادر المتوافر  في المجتمع نيابة عن الطلبة وأولياء األمور  ليضمنوا  الفرصة لتحديد وا 

 (. Bemark, 2005)وصولا عادلا من الخدمات المتوافر  إلى الطلبة 

هناك الكثير من المعوقات التي التربوي الذي يقوم به المرشد  إل أنه  وعلى الر م من أهمية الدور

وحي  إن اإلرشاد التربوي حدي  الع د في واقعنا التعليمي  . أثرت على عملية اإلرشاد التربوي

ال بد من تحديد لم امه ومسؤولياته  ومن يقوم على تنفيذ هذه الم ام  والصعوبات التي تواج ه ف

 من أجل الن وض إلى واقع تربوي وعلمي سليم  وبما يتوافق مع ماومسؤولياته  في أداء م امه 

بوصفه محور العملية  الطال على فيه يركز  أصب  يذاليش ده العالم من تطور فكري وتربوي  

 (. 4100جاسم  ) التعليمية

س على وفي الواقع الفلسطيني  حي  الحتالل والممارسات اليومية ل ذا الحتالل التي تنعك

ال وية واألمن النفسي والجتماعي  والضروط القتصادية وأثرها في مستوم الصحة النفسية  

 فقدوطبيعة الضطرابات السلوكية لدم أفراد المجتمع الفلسطيني والطلبة على وجه الخصوص  

 أصب  تقديم الخدمات اإلرشادية للطلبة الفلسطينيين ضرور  ملحة  ومن خالل مد يد العون ل م

لسترالل طاقات م ومساعدت م في التعامل مع واقع م واستثمار قدرات م واستعدادات م  ومن خالل 

لخدمة أنفس م   وتطوير قدرات م الشخصية  توفير البيئة التربوية والمناخ المالئمين لتحقيق ذوات م

 (.1002الفسفوس  )وقضايا وطن م ومجتمع م 

المدارس الفلسطينية بعد تحقيق السلطة الوطنية الفلسطينية  وقد بدأ الهتمام باإلرشاد التربوي في

لسيادت ا على النواحي التعليمية  فعملت وزار  التربية والتعليم على دخول المرشد التربوي إلى 

ن عدد من المرشدين للعمل في المدارس يناط ب م ي  عُ  إذ  م3006المدارس الفلسطينية في العام 
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وفق شروط محدد  تتمثل في أن يكون المرشد حاصالا على درجة   ويم مة أعمال اإلرشاد الترب

. مع خبر  ل تقل عن سنتين  و علم النفسأ  أو الخدمة الجتماعية  البكالوريوس في اإلرشاد

ت خدمة اإلرشاد حتى أصبح  وتوالى التعيين للمرشدين التربويين في المدارس بجميع مراحل ا

في وكالة الرو  و . ية  سواءا أكانت بوظيفة جزئية أم كليةتتوافر في معظم المدارس الحكوم

الدولية قامت دائر  التربية والتعليم بتعيين مئات المرشدين في مدارس ا في فلسطين  لينضموا إلى 

الذين يشرف على عمل م اإلرشادي قسم التوجيه واإلرشاد   المعلمين المرشدين ما أطلق عليه

د  فحتى وقت قري  كانت هذه المدارس تعتمد كلياا في تنفيذ برامج ممثالا بمشرف التوجيه واإلرشا

  اإلرشاد التربوي المدرسي على المعلمين الذين تلقوا دورات محدود  بممارسة العمل اإلرشادي

 (.1005تقرير : دائر  التربية والتعليم بالوكالة) إضافة إلى دورهم كمعلمين

  لمرشدي الضفة الرربية يدفذت دورات عدالحكومية  نُ ولتلهيل المرشدين التربويين في المدارس 

قطار  ز   وكانت هذه الدورات حول رشدي في مدرسة العرو  الزراعية  ومدرسة بشير الريس لم

م ارات توجي ية في اإلرشاد التربوي  والتدخل وقت األزمات  إضافة إلى دورات حول العمل 

       كما جرم تلهيل. و يرها.....   كافة ديناإلرشادي  ودورات في استخدام الحواسي  للمرش

مرشداا تربوياا في جامعة بيرزيت للحصول على دبلوم اإلرشاد المدرسي  وتخرجوا في ( 21)لـ 

 (.1005تقرير  :اإلدار  العامة للتقنيات التربوية) 1006بداية العام 

؛ العاجز  4116ي  ؛ البردين.411؛ شومان  4119شاهين  ) يتض  من خالل تحليل الدراساتو 

الرئيسة التي تواجه المرشدين التربويين في والصعوبات أن المشكالت   (.099؛ ورضوان  4110

مشكالت تتعلق باإلدار  و تتمثل في ظروف العمل للمرشدين   الحكومية الفلسطينيةالمدارس 

المشكالت  وربطت هذه .اإلعداد والتدري  للمرشدين والنقص فيالمدرسية وال يئة التدريسية  

في بعض   باألعداد الكبير  للطلبة الذين يتابع م المرشد التربوي في المدرسة الواحد  أو أكثر



9 
 

فاإلحصائيات تشير إلى أن . الحالت التي وزر في ا دوام المرشد األسبوعي بين أكثر من مدرسة

هذا تناس   ير   و (.0737)عدد الطلبة للمرشدين في المدارس التي يتوافر في ا مرشد تربوي هو 

  ر م أن هذه النسبة  ير (0:311)متوافق حتى مع ما أقر من  قبل الوزار  بلن النسبة هي 

من ( %.6)كذلك ف ن هنالك . مالئمة خاصة في الواقع الفلسطيني والظروف التي يعيش ا الطلبة

إلرشاد والتربية اإلدار  العامة ل) المدارس المرطا  بمرشد تربوي  يتوزر في ا المرشد بين مدرستين

 . (1031الخاصة  

درجة امتالك المرشدين التربويين للم ارات اإلرشادية المطلوبة لممارسة العمل اإلرشادي كما إن 

المدرسي هي متوسطة  وكانت أدناها الم ارات الخاصة بعالقة المرشد التربوي بلطراف العملية 

مكانات م معظم المرشدين ف .التربوية من إدار  ومعلمين ومرشدين يعانون من ضعف في قدرات م وا 

في تطبيق الم ارات اإلرشادية بالشكل المناس  والسليم  وذلك إما بسب  عدم تخصص م في 

مجال اإلرشاد  أو نقص الخبر  لدي م  أو النقص في الدورات التي التحقوا ب ا والتدري  العملي 

 . (.411شومان  ) خصصالذي تلقوه ليساعدهم على اكتسا  الم ارات بشكل م ن ومت

 يا  نظام الحوافز المادية والمعنوية وفرص الرتقاء والوظيفي واألنظمة التي تحدد دور ويعدُّ 

من بين المعوقات التي أثرت على   المرشد التربوي وصالحياته بوضوح إلطراف العملية التربوية

 . (4119شاهين  ) دور المرشد التربوي وأدائه لم امه

تتعلق بالبيئة الفيزيائية المتوافر   وبخاصة توفير  رفة مالئمة  تواجه المرشدين صعوبات وهناك

للمرشد ألداء م امه اإلرشادية  إضافة إلى األج ز  واألدوات المساعد   التي من شلن ا زياد  

فاعلية المرشد والعمل اإلرشادي داخل المدرسة  وأن تراعي هذه البيئة حاجة المرشد والعمل 

ف ن هناك نقص ملحوظ في مصادر الدعم المادية   كذلك. للخصوصية والسرية اإلرشادي

  ...  ألعا  تربويةو مقاييس واختبارات  و أج ز  تصوير وثائق  و والفيزيائية من أج ز  حاسو   
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ضرورية لتفعيل ومساند  عمل المرشد التربوي في المدرسة  وتعزيز ثقة الطلبة بالمرشد  التي تعدُّ 

 .(4110العاجز  ) عكاس ذلك إيجاباا على مخرجات العمل اإلرشادي وفاعلية المرشدوقدراته  وان

 

 مشكلة الدراسة  1.1

ن برنامج اإلرشاد التربوي المدرسي في فلسطين بدأ حديثاا مقارنة بالبرامج المشاب ة في إحي  

ل عدد من العديد من دول العالم العربي ودول العالم  وتقدم خدمات اإلرشاد التربوي من خال

المرشدين التربويين الذي معظم م  ير متخصصين في اإلرشاد التربوي والنفسي  حس  ما 

اإلحصاءات الصادر  عن اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في وزار  التربية والتعليم أفادت 

لى اإلحصاءات   واستناداا إ(1031اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة  ) العالي الفلسطينية

الوارد  لدم وزار  التربية والتعليم العالي الفلسطيني  ور م ما قدم ل ؤلء المرشدين من تدري  عبر 

دور المرشد التربوي في المدرسة  خدمة لج ود وزار  التربية  تقويمهمية من األدورات محدد   ف ن 

تعتمد بالدرجة األولى على م ارات والتعليم إلنجاح هذا البرنامج  ونجاح العملية اإلرشادية التي 

وتنعكس إما إيجاباا أو . المرشد التربوي الشخصية واألدائية التي تؤثر على فعاليته في المدرسة

سلباا على تفاعل الطلبة وأولياء أمورهم مع الخدمات اإلرشادية المقدمة  وعلى العملية التربوية 

واقع ممارسات المرشد التربوي في المدرسة  كان لبد من الوقوف على فبشكل عام في المدرسة  

وتظ ر من خالل أدائه لم ام عمله   ومن خالل تحديد مستوم الم ارات التي يمتلك ا المرشد

وأولياء   ومعلمين  من إداريين ومسؤولياته تجاه الطلبة أولا  وكل أطراف العملية التعليمية ثانياا 

 .أمور
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 سئلة الدراسة أ 1.1

 :اآلتية سئلةاأل نالحالية اإلجابة ع راسةالد   حاولت

هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين درجتي امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية  -0

 الفلسطينية للم ارات اإلرشادية والصعوبات التي يواج ون ا؟

 ؟اديةرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للم ارات اإلرشمستوم امتالك الما م -4

الحكومية الفلسطينية من في المدارس  ق أداء المرشد التربويتعو  التي  الصعوباتمستوم ما  -3

 ؟وج ة نظر المرشدين

فروق دالة في مستوم امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية هل توجد  -2

رية  وسنوات الخبر   عزم إلى الجنس  والتخصص الدراسي  والفئة العمتللم ارات اإلرشادية 

 ؟والمرحلة الدراسية  والمديرية التي يعمل في ا المرشد

في المدارس  التي يواج  ا المرشد التربوي الصعوباتدالة في مستوم هل توجد فروق  -2

الجنس  والتخصص الدراسي  والفئة العمرية  وسنوات الخبر    باختالفالحكومية الفلسطينية 

 ؟ية التي يعمل ها المرشدوالمرحلة الدراسية  والمدير 
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  راسةات الد  فرضي   1.1

 :لإلجابة عن أسئلة الدراسة  فقد صيرت الفرضيات اآلتية

بين درجة  (α>0.05)عند مستوم الدللة ل توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياا : الفرضية األولى

ات اإلرشادية وبين الصعوبات امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للم ار 

 .التي يواج ون ا

في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : الفرضية الثانية

ين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للم ارات المرشدمتوسطات درجات امتالك 

 . اإلرشادية تعزم لمترير الجنس

في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : الفرضية الثالثة

ين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للم ارات المرشدمتوسطات درجات امتالك 

 . اإلرشادية تعزم لمترير التخصص الدراسي للمرشد

 في (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : الفرضية الرابعة

ين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للم ارات المرشدمتوسطات درجات امتالك 

 . اإلرشادية تعزم لمترير الفئة العمرية

في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : الفرضية الخامسة

الفلسطينية للم ارات  ين التربويين في المدارس الحكوميةالمرشدمتوسطات درجات امتالك 

 .اإلرشادية تعزم لمترير سنوات الخبر 
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في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : الفرضية السادسة

ين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للم ارات المرشدمتوسطات درجات امتالك 

 .اإلرشادية تعزم لمترير المرحلة الدراسية

في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : لفرضية السابعةا

ين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للم ارات المرشدمتوسطات درجات امتالك 

 .اإلرشادية تعزم لمترير المديرية

في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : الفرضية الثامنة

الحكومية الفلسطينية تعزم في المدارس  التي يواج  ا المرشد التربوي الصعوباتمتوسطات 

 .لمترير الجنس

في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : الفرضية التاسعة

نية تعزم الحكومية الفلسطيفي المدارس  التي يواج  ا المرشد التربوي الصعوباتمتوسطات 

 . لمترير التخصص الدراسي للمرشد

في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : الفرضية العاشر 

الحكومية الفلسطينية تعزم في المدارس  التي يواج  ا المرشد التربوي الصعوباتمتوسطات 

 .لمترير الفئة العمرية

في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلذات فروق ل توجد : الفرضية الحادية عشر 

الحكومية الفلسطينية تعزم في المدارس  التي يواج  ا المرشد التربوي الصعوباتمتوسطات 

 .لمترير سنوات الخبر 
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في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : الفرضية الثانية عشر 

الحكومية الفلسطينية تعزم في المدارس  واج  ا المرشد التربويالتي ي الصعوباتمتوسطات 

 .لمترير المرحلة الدراسية

في  (α>0.05)عند مستوم الدللة ة إحصائيلة دلفروق ذات ل توجد : الفرضية الثالثة عشر 

الحكومية الفلسطينية تعزم في المدارس  التي يواج  ا المرشد التربوي الصعوباتمتوسطات 

 .مديريةلمترير ال

 

 راسةة الد  ي  أهم   1.1

 : تتمثل أهمية الدراسة الحالية في

  تسعى إلى تقصي العالقة بين درجة امتالك التي  -حس  علم الباحثة– الدراسات ىأن ا من أول

وما يواج ه من صعوبات في أدائه لم امه   إلرشاديةاالمرشد التربوي المدرسي للم ارات 

 .والممارسات التي تتطلب ا وظيفة المرشد التربوي المدرسيالحتياجات في ضوء اإلرشادية  

  المرشدين التربويين في المدارس أن هناك نقصاا  بعض مع تفاعل اومن خالل   ةالباحث توجد

 مق أداءهفي امتالك م وممارست م للم ارات اإلرشادية المتخصصة  وبعض الصعوبات التي تعو  

 .والدراسة في هذا الموضوراإلرشادية  مما استدعى البح   ملم ام 

    الخروج بمعطيات ميدانية من المرشدين أنفس م قد تساعد في تحديد الحتياجات التدريبية ل م

 .من قبل ج ات الختصاص للتعامل مع ا  واألولويات في هذه الحتياجات
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 راسةأهداف الد   1.1

 : هي  لى تحقيق جملة من األهدافإتسعى الدراسة 

لرتباطية بين درجتي امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية عالقة اتقصي ال -3

 .والصعوبات التي يواج ون ا  الفلسطينية للم ارات اإلرشادية

المرشدين التربويين العاملين في المدارس من لدم ستوم الم ارات اإلرشادية م إلىالتعرف  -1

طبيعة الختالف في متوسطات درجة    ومعرفةخالل ممارست م ل ا في عمل م اليومي مع الطلبة

 .الديمو رافية امتالك م ل ا بحس    المتريرات

الحكومية الفلسطينية  في المدارس  التي يواج  ا المرشد التربوي الصعوباتمستوم  معرفة -1

 .متوسطات ا بحس  بعض المتريرات الديمو رافية اختالفو 

 

 راسة الد   حدود 1.1

 : اآلتية حدودلراسة باطار هذه الد  إد يتحد  

العاملين في المدارس  المرشدين والمرشدات  نة منراسة على عي  أجريت هذه الد  : البشري دحدالم 

 . الحكومية الفلسطينية

  ونابلس  والخليل  والقدس  والبير  بيت لحم  ورام ا )مديريات التربية والتعليم : المكاني دحدالم

  (. وطولكرم  وجنين
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خالل الفتر  ما بين )من العام الدراسي  الثاني راسة في الفصل يت هذه الد  ر  جأُ : الزمني دحدالم

  .(2015 شباط و 2014 كانون ثاني

ة المستخدمة حصائي  دوات  والمعالجات اإلبالمن ج  واأل  راسةدت هذه الد  تحد  : جرائياإل دحدالم

 .   والمتريرات التي عالجت اراسةفي الد  

 . راسةجرائية الخاصة بالد  راسة بالمصطلحات والمفاهيم اإلدت الد  د  كما وتح: المفاهيمي دحدالم

 

  الدراسة مصطلحات 1.7

نجاز عمل من إنمط من األداء المتقن الموجه نحو "ف الم ار  على أن ا تعر  : (Skill)المهارة 

 (.351 :3006جامعة القدس المفتوحة  ) "اإلعمال أو م مة معينة بسيطة أو معقد 

شكل أداء الصور  المالحظة أثناء قيام الفرد أو الجماعة    إذف وم الماد  باألداءربط م وقد

حدد مستوم الم ار  بدرجة األداء فينجاز العمل المنشود  إبممارسة الم ار   أو تنفيذ الم مة أو 

 (.مثالا  المتوسط فلعلى)الذي يلتزم فيه المرشد بخطوات التنفيذ في ضوء معاير األداء المقبول 

حي  أنه لم يتوافر تعريفاا محدداا ل ا  فقد عرفت إجرائياا بلن ا مجموعة من : لمهارة اإلرشاديةا

الفنيات العملية التي يقوم ب ا المرشد التربوي المدرسي  ويمارس ا في عملية اإلرشاد الفردي أو 

 (.1034شاهين  )الجمعي لتحقيق األهداف اإلرشادية بالصور  المناسبة والطريقة السليمة 

المرشدين  اإلرشادية لدم م اراتبدرجة امتالك اليقصد  :درجة امتالك المهارات اإلرشادية

  والذي يستند إلى القياس أو من قبل م التربويين  بيان قيمة األداء والممارسة للم ام اإلرشادية
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 م الوصف الكمي أو الكيفي  وذلك للحكم عل مدم نجاح م ومستوم كفاءت م في القيام بم ام

 .اإلرشادية  للحكم على احتياجات م للنمو والتقدم في م نت م

ف درجة امتالك المرشد التربوي للم ارات اإلرشادية إجرائياا من خالل الدرجة التي يحصل وتعر  

التي تعبر عن مستوم ممارسته ل ذه الم ارات في ، علي ا المرشد على أدا  الدراسة المستخدمة

 .الميدان

هو شخص متخصص حاصل علي الش اد  الجامعية األولي في أحد فرور  :المرشد التربوي

ومتفرر لتقديم   (علم اجتمار إرشاد نفسي  تربية وعلم نفس  خدمة اجتماعية ) العلوم اإلنسانية

الخدمات النفسية والتربوية والجتماعية وخدمات البح  العلمي للطلبة ويسعى لتحقيق خدمات 

 .(1002 ربية والتعليم الفلسطيني وزار  الت)اإلرشاد للطال  

عملية تفاعلية تنشل عن "العملية اإلرشادية بلن ا  ( ,0966Glanz)عرف جالنز  :اإلرشاد التربوي

  واجه مشكلةي الذيالمسترشد هو واآلخر   أحدهما متخصص هو المرشد  فردين بين عالقة

أبو )" مع الظروف التي يواج  ا هوأسالي  تعامل  تريير أو تطوير سلوكهل ويحتاج إلى المساعد 

عملية مساعد  الفرد في "بلن ا ( 430: .300زهران  )حامد زهران وعرف ا (. .3: 1001عيطة  

وأن يختار نور الدراسة والمناهج   رسم الخطط التربوية التي تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه

  ت التربوية وتساعده في النجاحالمناسبة والمواد الدراسية التي تساعده في اكتشاف اإلمكانا

 ."وتشخيص المشكالت التربوية وعالج ا بما يحقق توافقه التربوي بصفة عامة

كل ما يؤدي إلى إعاقة عملية اإلرشاد التربوي في  :الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي

وتقاس (. 1002  دبور والصافي)المدارس وفقاا لما سيحدده المرشدون التربويون عينة الدراسة 

 .إجرائياا بالدرجة التي يحصل علي ا المفحوص على مقياس الصعوبات المستخدم في الدراسة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري1.2

(اإلرشاد والتربية) مةمقد   1.1.2

قامت المؤسسات التربوية بتعيين ف  رئيساا في أي نظام تربوي اا اإلرشاد التربوي جزء أصب 

 لمدارسمعظم ان مرشدين ومرشدات لعي   إذ  ةمتخصصين في اإلرشاد  لتقديم الخدمات للطلب

الدورات التدريبية  تعقدو المدارس  في موجه خاص لبرامج اإلرشاد  الحكومية  إضافة إلى

تطبيق برامج اإلرشاد بحس   لتطوير معارف م وم ارات م في  رشدينللمالخاصة باإلرشاد 

مساعدت م على حل مشاكل م النفسية ل ةوتقديم الخدمات اإلرشادية للطلب  اإلمكانات المتاحة

 8(09.7،زهران) والجتماعية واألكاديمية

ات البشرية التي إن من أهم مميزات العصر الحاضر الهتمام بالتعليم  بما يحقق تنمية الطاق 

ولما كان التعليم وسيلة التربية لتحقيق أهداف ا في تلبية الحتياجات من . تحتاج ا خطط التنمية

القوم البشرية الفاعلة  ف ن من الم م أن نرم وظائف التربية وأهداف ا من خالل مؤسسات ا 

المجتمع ومؤسساته  التربوية التي تلخذ على عاتق ا م مة بناء الشخصية اإلنسانية وفق منظور

 (.0999 2006; وزار  التربية والتعليم )المتخصصة  ليساعد على تقدم المجتمع وتطوره 

فالتعليم يعنى بمساعد  الفرد على التكيف والتفاعل مع ما حوله من متريرات  وهذا التكيف  

عا  مفردات يحتاج إلى وعي متمثل باإلحاطة بجان  من العلوم والمعارف والتفكير السليم لستي

 (. 09.2كالس  )البيئة 
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ن النظر  التي تبنت ا العملية التربوية تشير إلى أهمية التركيز على الطال  بدرجة أكبر وحي  أ

أتاحت الفرصة أمام نظريات اإلرشاد التربوي لإلس ام    فقدمن التركيز على المن ج الدراسي

قه الدراسي والجتماعي والنفسي  وبالتالي بفاعلية في رفع المستوم التعليمي للطال   نتيجة تواف

 مة في العملية التربوية من أجل بناء الشخصية اإلنسانية مأصب  لبرامج اإلرشاد التربوي مكانة 

 (.4111العاجز  ) المتكاملة والمتزنة في مختلف جوانب ا

  على ل ذا  ف ن المدرسة هي من يحقق  اية التعليم  ف ي تسعى إلى تذليل الصعا  والترل

المشكالت التي تعترض الطلبة في أثناء دراست م بما يحقق الندماج الدراسي والجتماعي بين 

الطلبة  فتقوم بتوجيه الطلبة بطرق اإلرشاد التربوي واألكاديمي  وتوعيت م وتنمية شخصيات م  من 

 (.4112ج  أبو حوي)خالل البرامج والفعاليات التي توفر أحتياجات م من خدمات إرشادية خاصة 

مكاناته الدراسية  ف و  وقد عد  اإلرشاد التربوي م ماا في مساعد  الطال  على اكتشاف قدراته وا 

يرسم له خطة دراسية واضحة  باإلضافة إلى مساعدته على اختيار التخصص المناس   وكذلك 

الكافية  على التكيف مع بيئته الدراسية والجتماعية والعلمية  عن طريق إمداده بالمعلومات

والمناسبة ب دف الوصول إلى السلوك األمثل  الذي يمكنه من النجاح في تحقيق أهدافه في 

 (.09.2داود  )الحيا  داخل المؤسسة التعليمية وخارج ا 

وحتى تتحقق م مة اإلرشاد  ف ن من الضروري توافر أشخاص متخصصين في هذا المجال  

زان النفعالي  وتجاوز كل ما من شلنه أن يعو ق لمساعد  الطال  على التوافق النفسي والت

 (.09.4زهران  )مسير  الطال  العلمية والعملية 

وعلى هذا األساس  فالمرشد التربوي هو الشخص المؤهل علمياا وعملياا من خالل طبيعة دراسته  

ات تلهيلية في الكليات النفسية والتربوية وأقسام ا  ومن ثم إعداده تربوياا عبر مشاركته في دور 

  (.4116  والتعليم العالي تربيةلاوزار  )تعد ل ذا الررض  التي ل تقل مدت ا عن ثالثة أش ر 
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ف ذا وجد المرشد التربوي في المدرسة  ف ن الحاجة إلى تدخل إدار  المدرسة  أو المدرسين  أو  

التي ينفذها مربي الصفوف في المشاكل التي تعترض الطلبة  تصب  محدد  وموج ة بالبرامج 

المرشد التربوي المتخصص؛ فمشكلة الطال  قد تكون بسب  إدار  المدرسة أو أحد المدرسين  

وهنا يواجه المرشد التربوي صعوبات في إيجاد الحلول بسب  التدخل  ير المناس  الذي قد 

  .(4114األلوسي  ) يحصل من المسؤولين في المدرسة

ة من المرشدين التربويين أنفس م إلى الحاجة لتلهيل المرشدين أشارت الترذية الراجعة الميدانيوقد 

التربويين في مجال إجراء األبحا  والدراسات الميدانية  واستخدام المقاييس والختبارات في 

وأكدت النتائج على ضرور  توفير برامج إعداد . عملية التشخيص والتقويم للعمل اإلرشادي

من خالل وجود برامج أكاديمية في مجال اإلرشاد التربوي متخصصة للمرشد التربوي المدرسي  

النفسي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  لتزويد المرشدين بالمعرفة والم ارات والتدري  

 (..099رضوان  )الكافي والمالئم خالل فتر  دراست م الجامعية 

والعمل اإلرشادي ودور المرشد وأشارت الدراسات إلى أهمية العمل على التجاهات نحو اإلرشاد 

بالمرشد نفسه  ومن ثم اإلدار  والمعلمين والطلبة وأولياء األمور  والمجتمع  التربوي المدرسي بدءا 

بشكل عام  وانعكاس ذلك على تف م دور المرشد وتوفير اإلمكانات المطلوبة ألداء المرشد لم امه 

ة كجزء رئيس من العملية التربوية وتفاعل المجتمع المدرسي مع هذه الخدم  ومسؤولياته

إضافة إلى التباين في ف م دور المرشد التربوي المدرسي بين المرشدين ومديري . والتعليمية

وأهمية الجان  اإلعالمي لإلرشاد التربوي المدرسي  والحاجة إلى استحدا    المدارس والمعلمين

 .(4116البرديني  )مجلة متخصصة في اإلرشاد التربوي المدرسي 
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 مفهوم اإلرشاد التربوي 2.1.2

ُينظر إلى اإلرشاد التربوي باعتباره عملية نفسية أكثر تخصصية وتمثل الجزء العلمي في ميدان 

بين المرشد والمسترشد في مكان خاص ( عالقة وجه لوجه)التوجيه  وتقوم على عالقة م نية 

اد عملية وقائية  ونمائية  فاإلرش. يضمن سرية أحادي  المسترشد  وفي زمن محدود أيضاا 

عداداا وكفاء  وم ار   كون هذه العملية فرعاا من فرور علم النفس  وعالجية  تتطل  تخصصاا وا 

ويعد مف وم اإلرشاد بمختلف أنواعه ومجالته أحد الم ن المساعد  التي وجدت لخدمة . التطبيقي

 وم المساعد  ضمناا أو ظاهراا األفراد  إذ ل يخلو تقريباا أي تعريف لمصطل  اإلرشاد من مف

براهيم  )  (.4113األسدي وا 

وقد ظ رت تعريفات متعدد  لإلرشاد  بعض ا يصور المف وم والبعض اآلخر يحمل الطابع 

اإلجرائي  وبعض ا يركز على العالقة اإلرشادية ودور المرشد  والبعض اآلخر يركز على عملية 

 اا وفيما يلي عرض. ائج التي نحصل علي ا من اإلرشاداإلرشاد نفس ا  بينما يركز آخرون على النت

 : لبعض هذه التعريفات

 

 (American Psychological Association)تعريف الجمعية األمريكية لعلم النفس  .1

 :نهعلى أ (1002الفسفوس  )  كما ورد لدم (09.1)عرفت الجمعية األمريكية لعلم النفس 

وفق مباديء وأسالي  دراسة   م النفس اإلرشاديالخدمات التي يقدم ا اختصاصيون في عل

في يجابي ويقدمون خدمات ل م لتلكيد الجان  اإل  السلوك اإلنساني خالل مراحل نموه المختلفة

لتحقيق التوافق لدم المسترشد  وب دف اكتسا  م ارات جيد   ثمارهشخصية المسترشد واست

ويقدم اإلرشاد  .واكتسا  قدر  اتخاذ القرارتساعد على تحقيق مطال  النمو والتوافق مع الحيا   

 . والعمل  والمدرسة  األسر  :وفي المجالت المختلفة  لجميع األفراد في المراحل العمرية المختلفة
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 تعريف حامد زهران  .1

عملية مساعد  الفرد في رسم الخطط التربوية التي تتالءم مع اإلرشاد بلنه   (09.4)عر ف زهران 

والمواد الدراسية التي تساعده   وأن يختار نور الدراسة والمناهج المناسبة  أهدافهقدراته وميوله و 

وتشخيص المشكالت التربوية وعالج ا   وتساعده في النجاح  في اكتشاف اإلمكانيات التربوية

 . بما يحقق توافقه التربوي بصفة عامة

 

 "Adams"تعريف آدمز  .1

وهو -يحاول أحدهما  إذقة تفاعلية بين فردين  نه عالاإلرشاد بل(  ,09.1Adams)عرف آدامز 

أفضل بالنسبة لمشكالته  كي يف م نفسه ف ماا   -الذي هو المسترشد-خر مساعد  اآل  -المرشد

 . في الحاضر والمستقبل

زاكاري  ) يةتويتض  من التعريفات السابقة أن اإلرشاد يشتمل على الخصائص أو العناصر اآل

 :(4116ربيع والغول،  ;4116

 . أي أن ا تمر في خطوات معينة بشكل متتابع ومتصل :اإلرشاد عملية .3

تركز على هي و   أي أن ا تعلم الفرد على مواج ة مشكالته وحل ا :اإلرشاد عملية تعليمية  .1

 . السلوك عديلت

 . أي أن ا تقدم العون والمساعد  من المرشد إلى المسترشد :اإلرشاد عملية مساعد  .1

 . متخصصاا  علمياا  وهو شخص مؤهل تلهيالا   لعملية اإلرشاديةالمرشد هو المخطط ل  .4

ول يحتاج إلى برامج   وشخصيته متماسكة  المسترشد شخص عادي بحاجة إلى مساعد  .5

 . العالج النفسي
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أي أن العالقة بين المرشد والمسترشد تقوم على التعاطف في العالقة  :العالقة اإلنسانية .6

 . اإلرشادية

 . لوجه ي ا اإلرشاد هي بيئة العالقة اإلرشادية وج اا البيئة التي يتم ف .2

ي تم اإلرشاد بانتقال الخبر  من موقف اإلرشاد إلى مواقف الحيا  التي يقف في ا المسترشد  ..

 . فيما بعد

عملية منظمة ومخططة ت دف  باعتباره المدرسي  اإلرشاد التربوي يلخص مف وم أن يمكنوبذلك 

ويحقق   ويحل مشكالته  ويطور م اراته  ويعرف قدراته  ذاتهإلى مساعد  الطال  لكي يف م 

وبالتالي تحقيق التوافق   أهدافه في إطار القيم المجتمعية واألهداف العامة للتعليم في المجتمع

 . (4119أبو أسعد  ) النفسي والتربوي والم ني والجتماعي للمسترشد

 

 العامة لإلرشاد التربوي  األهداف  3.1.2

داف اإلرشاد التربوي من فلسفة التربية وأهداف ا  وتنسجم مع ا أهداف المدرسة كمؤسسة تنبثق أه

كل ذلك ضمن إطار حاجات المجتمع . تربوية  ومع حاجات الطلبة ومتطلبات النمو لدي م

 (: 4112القرعان  )وفلسفته وأهدافه  ويمكن تلخيص هذه األهداف على النحو اآلتي 

  وهذا الف م يرمي في الن اية إلى تحقيق الذات  (وقدراته  واستعدادته ميوله )ف م الفرد لذاته   08

 .لدم الطال 

 .اكتسا  الطال  م ار  اتخاذ القرار في حل مشكالته  48

 . تلبية متطلبات عملية النمو لدم الطال   38

 .الوقاية من الوقور في المشكالت  28
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يسوده شعوراا باألمن والرتياح  تحسين العملية التعليمية التعلمية  وذلك بتوفير جو مدرسي   28

 : ومن خالل

 .العمل على إثار  الدافعية والحوافز للتحصيل الدراسي .أ 

 .مراعا  الفروق الفردية بين الطلبة .  

 .تنويع المعلومات التي يتلقاها الطال   بما يساعده على ف م مواضيع دراسته  .ج 

 . توجيه الطلبة إلى عادات الدراسة السليمة وأساليب ا .د 

أكبر قدر من التوافق بين الطال  وبيئته من النواحي الشخصية  والنفسية   تحقيق  68

 .والجتماعية

 . تحقيق أكبر قدر من الصحة النفسية للطال   78

 

 American School Counselor)قد صا ت الرابطة األمريكية للمرشد النفسي المدرسي و 

Association (ASCA))   إدار  برامج اإلرشاد النفسي تلسيس وتقديم وتنظيم  فيأهداف محدد

توفير فرص التعليم الجيد   وم ارات التحصيل الدراسي العالية بلسالي  تمثلت في   المدرسي

تحقيق النجاح  ن مالمدرسة الواحد  يمكفي  طلبةالتي تؤكد وتضمن أن كل ال  إنتاجية ووقائية

  والشخصي  كاديميالدراسي من خالل خبرات م التحصيلية الناتجة عن عوامل النمو األ

برامج اإلرشاد النفسي المدرسي إنمائية بطبيعت ا  وعميقة ومركز     باعتباروالم ني  والجتماعي

يصف الترا  البحثي في مجال التربية واإلرشاد النفسي محتويات ومتضمنات و  .في تطبيق ا

التنمية الشخصية  ( 3: )هي  برامج اإلرشاد النفسي المدرسي المتداخلة في أربعة مجالت للتنمية

التي تكفل في تداخل ا  وفي   التنمية الم نية( 4)التنمية األكاديمية  ( 1)التنمية الجتماعية  ( 1)
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بما يحقق ل م فرص ممارسة أدوارهم في   الكلية قدرات واستعدادات الطلبةتنمية   مجموع ا

 (.Whiston and Quinby, 2009) حيات م العادية اليومية

 

 همية اإلرشاد أ 4.1.2

تبرز أهمية اإلرشاد من خالل الم ام والواجبات المناط بالمرشد القيام ب ا  ومن خالل قيامه بدوره 

ويمكن الحدي  عنه حس  المجال كما يلي . بتقديم الخدمات الرشادية المساند  للعملية التربوية

 (: 1033أبو أسعد  )

 .مجال اإلرشاد الفردي والجمعي 1.

 .نسيق والتخطيطمجال الت. 4

 . مجال الستشار  والتقييم. 3

 .مجال إجراء البحو . 2

 .مجال خدمات اإلرشاد الم ني. 2

 . مجال اإلحالة. 6

 .والمتلخرين دراسياا  مجال رعاية الطلبة المتفوقين  والموهوبين . 9

الخامسة  واألحدا    كبار السن  واألطفال قبل)مع الفئات الخاصة  مجال العمل. 01

 (.لسجناء  والمرضىوا

 

 أهم العوامل التي ساعدت على نمو علم اإلرشاد 5.1.2

على التوافق والتكيف مع محيطه  ثم نمت وازدهرت  فردنشلت خدمات اإلرشاد لمساعد  ال 

لى أقصى حدود إمكانياته وقدراته  وليتمكن من أداء دوره في إعلى النمو  تهلتجعل هدف ا مساعد
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ما م العوامل التي ساعدت على نمو علم اإلرشاد في البلدان المتقدمة  ومن أه .الحيا  بفاعلية

 (:4112العزة،  ;4112  سعفان)يلي 

لى قوانين أفضل وتعليم إالر بة في التقدم وتحسين الظروف المادية عن طريق الوصول  (3

  .أفضل

 .كل فرد يج  أن يكون لديه الفرصة لكي ينمي قدراته الخاصة: تكافؤ الفرص (1

  .لى األمام واإلعتقاد بلنه ما يزال هناك أشياء أخرم أفضل في المستقبلإالنظر  (1

اإلعتماد على من ج علمي والعمل من خالل نظام مدروس بدل اإلعتماد على الصدفة  (4

  .والمحاولت العشوائية

ك وجود لفتراضات ومعتقدات عن السلوك البشري شجعت على نمو لهناف ن   لى هذاإباإلضافة 

 :(.411سلمان  ) من أبرزهاو   اإلرشاد

 إن السلوك البشري يمكن ترييره عن طريق تطبيق المعرفة السيكولوجية العلمية.  

 إن هدف هذا التريير هو تحسين هذا السلوك.  

  إن مسؤولية هذا التريير تقع على الفرد بينما يكون دور المرشد هو العمل على توفير

  .الظروف التي تُيس ر هذا التريير

 مل على تحقيق هذا التريير يتم في إطار علمي مبني على قواعد ومبادئ وتقنيات إن الع

 . متخصصة
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  اإلرشاد العملية عليها تقوم التي المبادئ 6.1.2

 

أبو عباء  ونيازي كما ورد لدم  (Hepworth and Larsen, 1990)يرم هيبوور  ولرسون 

 على تقوم    ومن ا م نة اإلرشاد اإلنسانية  المساعد م ن في المباشر التدخل فلسفة أن  (4111)

 : اآلتية سسالمبادئ واأل

حيات م  توجيه على قادرون أن م كما والختيار  القرار اتخاذ على القدر  األفراد يملكون إن (0

 .يعتقدون مما أكثر

 يعتمدوا على لكي ممكن  حد أقصى إلى مساعدت م مسؤولية تحمل تستلزم الناس مساعد  إن (4

 تستلزم مسؤولية هي الناس مساعد  نوأ لدي م  القو  وجوان  طاقات م جميع ويسترلوا  أنفس م

  .السلبية البيئية واألوضار المؤثرات تريير تجاه العمل

 .وموجه هادف سلوك هو اإلنساني السلوك إن (3

مساعدت م في  حول تتركز المرشد مسؤولية وأن جديد   سلوكيات تعلم على قادرون الناس إن (2

 .النمو التريير  وزياد  إلحدا  من ا والستفاد  قدرات م  افاكتش

 .المشكالت الحالية حل خالل من علي ا الترل  يمكن الناس تواجه التي الصعوبات معظم إن (2

مشكالت م   حل الناس يستطيع جديد  م ارات وتعلم المعلومات على الحصول خالل من (6

 .نموهم الشخصي تحقيق يستطيعون كما  حيات م في تواج  م التي الصعوبات على والترل 

 ومن خالل الموجود   واألنظمة المجتمع نتاج هي الناس في ا يقع التي المشكالت معظم إن (7

 .األنظمة هذه في إيجابية ترييرات إحدا  الناس يستطيع فعالة مواج ة أسالي  تعلم

 من ا في الستفاد  ينبري التي والتجار  الخبرات من مجموعة عن عبار  اإلنساني النمو إن (.

 .المشكالت مواج ة
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 في كل وطبيعية أساسية حاجة وهي وكرامته  بقيمته ويشعر ذاته يحقق أن يريد اإلنسان إن (9

شباع ا الحاجة هذه توفير المحيطين وعلى إنسان   .وا 

 نمو عالقة ف ن وبالتالي اآلخرين  مع اإلنسان عالقة خالل من يظ ر اإلنساني النمو إن (01

 والتشجيع الذي والتقدير  والتقبل  والحترام  الح   مقدار على كبير  بدرجة تمدتع المساعد 

 . العالقة هذه توفره

 ينبري أن ول ذا واهتماماته  حاجاته ويشبع شخصيته  يمارس أن إلى بحاجة اإلنسان إن (00

 .وم اراته التعبير عن قدراته فرصة له تتاح

 أن يراعي ينبري المنشود التريير حدا إل المرشد يستخدمه إرشادي تدخل أسلو  أي إن (04

 .وخصوصيته القرار  اتخاذ في وحريته وقيمته  المسترشد  كرامة

دراك لف م األولى الخطو  هي بالنفس الوعي إن (03  .النفس ومعرفة وا 

 

 
 التربوي المرشد بها يتمتع أن يجب التي والكفاءات القدرات 7.1.2

 مرشد بين تتفاوت والم ارات  التي لقدراتا من محدد  مجموعة عمل أي في النجاح يتطل 

 التدريبية والبرامج المتخصص  األكاديمي والتلهيل الدراسة خالل من وتكتس  نفسي وآخر 

 والنفعالية  العقلية  والجتماعية الصفات من لمجموعة المرشد امتالك تعني والكفاء . المتنوعة

  .(1001 أبو عطية ) لآلخرين تقديم الخدمات من تمكنه التي

  والكفاءات الم ارات من مجموعة إلى يحتاج اإلرشادي العمل أن (أ-1996 الشناوي ) بين وقد

 العالقات م ارات :ومن ا وجه  أكمل على بعمله ليقوم التربوي المرشد لدمفر اتتو  أن ينبري

 إحدم اراختيم ارات و   اإلرشادية تحديد األهدافم ارات و   المشكلة تحديدم ارات و  اإلرشادية 

 .الحالة إقفالم ارات و   النتائج تقويمم ارات و   واستخدام ا اإلرشاد طرق
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 ;.411 أبو يوسف ) التربوي المرشد لك ايمت أن يج  التي والم ارات الكفاءات أهم ومن

 :(4102صيتان  

 :حيث من ،إرشادي برنامج إعداد على القدرة -أوالا 

  البيانات جمع وأسالي  وطرائق  اإلرشاد نظرياتب معرفة. 

  ومطالب اكل مرحلة   وخصائص طلبة ال نمو بمراحل ماإللما.  

  نتائج ا وتفسير  تطبيق ا على والقدر   اإلرشاد في المستخدمة اراتبالختب معرفة. 

 :حيث من ،البرنامج أهداف تحقيق -ثانياا

   مشكالت م ومواج ة  والتكيف  النمو في الطلبة مساعد.  

  المناسبة الدراسية مجالتبال الطلبة تعريف.  

  دار   علمينالم مع جيد  عالقات تكوين  .األمور وأولياء  المدرسة وا 

 :حيث من ،اإلرشادية الجلسة إدارة -ثالثاا

 المسترشد مشكلة وتحديد  األسئلة توجيه.  

 اللفظي و ير  اللفظي التواصل م ارات استخدام.  

 المرنة قشةوالمنا التفكير على والقدر   الجيد اإلصراء.  

 :والمسترشد المرشد بين الثقة تكوين  -رابعاا

 اإلرشادية العالقة سرية على والحفاظ  بالدفء تتصف عالقة إقامة.  

 مكاناته صفاته له فرداا بوصفه المسترشد تقبل   .وا 

 األحكام إصدار في الموضوعية.  

 :حيث من ،السليمة القرارات اتخاذ -خامساا

 أهدافه يدتحد في المسترشد  مساعد.  
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 وقوته ضعفه جوان  ف م في المسترشد  مساعد.  

 بذاته المسترشد وعي لزياد  الالزمة المعلومات تقديم.  

  السليمة القرارات اتخاذ ممارسة في المسترشد مساعد. 

 :حيث من ،االجتماعي السلوك تفهم -سادساا

 المرشد فيه يعمل الذي الثقافي الجتماعي الوسط أبعاد ف م.  

 اآلخرين وتف م  األخالقية القيم وتف م  الجتماعي الترير تقبل. 

 

  الفلسطينية الحكومية المدارس في اإلرشادي العمل تطور8.1.2

 من الحتالل اإلسرائيلي  طويلة فترات عاصر الذي الفلسطيني والتعليم التربية نظام واجه لقد

 ذلك ترير وقد .الحتاللهذا  مارس ا تيال القمعية الممارسات ومن  واإلهمال الحرمان من كثيراا 

 والتعليم  التربية صالحيات واستالم ا الفلسطينية الوطنية السلطة قدوم بمجرد التربوي النظام

 ضمن من كان وقد .الحديثة التربوية الطرق تواك  تزال ول واكبت ومتطور  نوعية نقلة وانتقل

 حي  التعلمية  التعليمية العملية في أساسياا  جزءاا  التربوي اإلرشاد برنامج اعتماد التطور ذلك

 في متخصصين تربويين مرشدين تعيينفي  الفلسطينية العالي والتعليم التربية وزار  باشرت

 المشكالت حل في مساعدت م تتضمن التي  للطلبة اإلرشادية الخدمات لتقديم المدارس؛

 الدراسي التحصيل ولتحسين اليومية  يا الح وفي التعليمية  العملية في تواج  م التي والصعوبات

 يعانون التي والجتماعية النفسية والضروط المشاكل وطل  من التخفيف وألجل ذوات م  وتحقيق

 (.4103 نبوسي يوع مصل ) وخارج ا المدرسة داخل من ا

 التربوي  داإلرشا رأس ا وعلى التعليمية  بالعملية كبيراا  اهتماماا  والتعليم التربية وزار  وقد أولت

 للقسم مسئول بتعيين أيضاا  وقامت  0996 عام الوزار  في التربوي لإلرشاد قسم بتلسيس فقامت
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 ب م أنيطت مدارس ا  في تربويين مرشدين وعينت والتعليم  التربية مديريات من مديرية كل في

 (.4112 مصل  ) المدرسي باإلرشاد تتعلق أعمال

قامت الوزار  وبالتعاون مع بنك التنمية    ير المؤهلينربويين لزياد  أعداد المرشدين الت ونظراا 

بتنفيذ برنامج تدريبي لجزء   (UNDP) مشرور التنمية التابع لألمم المتحد  اإلسالمي عن طريق

على موضور اإلرشاد  اا تربوي اا مرشد (321)ر    فقد دُ 4112في العام  من المرشدين التربويين

حصل على ش اد  دبلوم في اإلشراف الم ني من جامعة  اا تربوياا مرشد (21)من م   المدرسي

وحتى العام  .للقيام بعملية اإلشراف الم ني اا تربوي اا مرشد (42)لف كُ  4119بيرزيت  وفي العام 

مجمور المرشدين المكلفين بالعملية ليصب    مرشدين تربويين آخرين ثمانيةلف كُ  ،4103

فعت توصيات بضرور  استحدا  قسم اإلشراف وقد رُ  .اا مرشد( 32) 4103في العام اإلشرافية 

تتمثل أهمية دور  إذ  اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة الم ني في اإلرشاد على هيكلية

  والتعليمي  اإلرشادي التربوي في تقديم الدعم الم ني التربوي ضمن خدماتاإلشراف الم ني 

ومساعد  المرشد على فحص الحتياجات الم نية   للعاملين في اإلرشاد التربوي  والنفسي

 التي ت دف إلى تطوير آليات التدخل للمرشد التربوي في التعامل مع قضايا الطلبة  والشخصية

 .(4103اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة  )

 قدم ا ي التي بالبرامج لهتمامتحسن مستوم او  التربوي اإلرشاد ارتقى  األخير  السنوات وفي

 ارتفعت نسبة المدارس التي يتوافر في ا إذ  باستمرار المدارس في التربويين المرشدين عدد وازداد

اإلرشاد في المدرسة الحكومية  خدماتوأصبحت . اإلرشادي للعمل ومتفرغ مؤهل  تربوي مرشد

اعات اإلدار  ائر التربية والتعليم  وترطي خدمات إرشادية ل ترطي ا قطو تشكل قطاعاا م ماا في د

جمع المعلومات عن الطال  باستخدام الختبارات واألسالي   ير : والتعليم والمن اج  من ا
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 المقننة  ومساعد  الطال  على اتخاذ قرارات تربوية وم نية  ومساعدته في حل مشكالته

 (.4110 الكرنز )

  وعين أول 0996في عام قامت وزار  التربية والتعليم باستحدا  قسم خاص لإلرشاد التربوي وقد 

بمعدل مرشد لكل ثال  مدارس  وازداد  0996  عام /مرشداا ( 002)دفعة من المرشدين التربويين 

   /مرشداا ( 692) 4103-4104 عدد المرشدين العاملين بشكل اضطرادي ليصب  في العام

بالغ من مجمور المدارس الكلي ال%( 62) المدارس الحكوميةفي يرطي اإلرشاد التربوي ل

مدرسة حكومية  وهذا يعني أن هناك مدارس  ير مرطا  باإلرشاد التربوي  وأن المرشد ( 0639)

( 0.7)  ف ناك (ج)أما بالنسبة للمدارس الواقعة فيما يسمى مناطق . التربوي يعمل في مدرستين

  مرشداا مفر اا في مدرسة واحد ( 21))مدرسة مرطا  باإلرشاد التربوي ( .01)مدرسة  من ا 

  وهذا (ل يوجد ب ا إرشاد تربوي( 79)  يعملون في مدرستين  وبقية المدارس /مرشد( .6)و

يوض  أهمية توفير مراكز في المدارس التي ل يوجد في ا مرشداا  وتفريغ المرشد في مدرسة 

 .(4103اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة  ) واحد 

 بحي  والعاملين  المختصين جميع يشمل فريق من لمدرسةا في واإلرشاد التوجيه برنامج ويتكون

 على يج  كما اإلرشادي  ودورهم وواجبات م م ام م يعرفوا حتى من م كل مسؤوليات تحدد

 والتلهيل  والخبر  اإلعداد من درجة أعلى على يكونوا أن واإلرشاد التوجيه برنامج عن المسئولين

 في عالية مسؤولية ذوي يكونوا وأن العمل  في ربويالت اإلرشاد عملية أخالقيات يراعوا وأن

 (.4112 والعز   ال ادي عبد)تجاه عمل م  والحماسة التعاون

 خطة إعداد: من ا التربوي  للمرشد أدواراا  الفلسطينية العالي والتعليم التربية وزار  حددت وقد

 ملفات وعمل معلومات ال سرية على والمحافظة الطلبة  مشاكل إلى والتعرف المدرسي  لإلرشاد

جراء اإلعاقة  ذوي للطلبة  في وتنظيم ا الطلبة عن معلومات وجمع للطلبة  فردية مقابالت وا 
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 في الجماعي والتوجيه للطلبة  الدراسي التحصيل رفع على والعمل اإلرشادي  الطال  سجل

 مع والتعاون الم نية  ميول م إلى للتعرف الطلبة ومساعد  األمور  أولياء ومقابلة الصفوف 

 (.4113 السالمة ) األقسام رؤساء

إن الوثائق واإلحصاءات لدم اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في وزار  التربية والتعليم 

العالي الفلسطينية تشير إلى وجود هيكلية للعمل اإلرشادي المدرسي  ودليالا للمرشد التربوي 

لإلرشاد والتربوي المدرسي  والم ام المحدد  للمرشد   المدرسي وعمله يتضمن الرؤية والرسالة

وصفاته وخصائصه  وأخالقيات العمل اإلرشادي  والملفات الخاصة بالعمل اإلرشادي  والنماذج 

. المستخدمة في كل مراحل العمل اإلرشادي منذ تعيين المرشد التربوي حتى تقويم أدائه وعمله

إلى توظيف أعداد إضافية من المرشدين  وتوفير  ومن خالل اإلحصائيات المستمر   والسعي

  ف نه يمكن خدمات التدري  والتلهيل ل م  وتطوير معارف م وم ارت م ضمن اإلمكانات والظروف

إجراءات  يؤكدم ننة عمل المرشد التربوي وتطويره   نحو يوسع  أن هناك عمل ممن جالقول 

 (.4119 مصل  ) اإلرشادية المدرسيةوالعملية   التطوير لعمل المرشد التربوي المدرسي

 

  المدرسيالتربوي أدوار المرشد  9.1.1

ل بد ل ا من ف نه العملية التربوية  في من أكثر الم ن تلثيراا هو اإلرشاد التربوي  حي  أن

دور المرشد يرتبط ف ن   وبالتالي. في أداء دوره المعد  له تخصص للمرشد لمساعدتهاإلعداد الم

برنامج اإلرشادي  وفق معايير تضع ا المؤسسات الات التي يحددها ءلكفابمجموعة من ا

طبيعة مع مكنه من القيام بم امه الم نية المطلوبة منه بكفاء  تتناس  وتتوافق   التي تالتربوية

 (.1000الداهري  )والمنوطة به   الم ام والواجبات التي يؤدي ا



35 
 

اإلرشاد فقد قسم علماء   المدرسيالتربوي اإلرشاد نطالقاا من أن المرشد هو الذي يمارس م ام وا

 (: 4117الصافي  دبور و )   هماالنفس أدوار المرشد إلى نوعين أساسينوعلم 

  :األدوارهذه برز   ومن أاألدوار العامة ( أ

 . السلوكية  و نفعاليةال  و الجتماعية  و  م النفسيةتمع مشكال التعاملمساعد  الطلبة على  .3

عن طريق إجراء الختبارات   الحاجات لخدمات نفسية أو اجتماعية متقدمة ذوي ةتحديد الطلب .1

  .والفحوصات

أو تدخل على مستوم متخصص إلى   إلى عالج نفسيتحتاج تحويل الحالت التي  .1

  .المؤسسات المتخصصة

  .مساعد  الطلبة على تحقيق أفضل النتائج األكاديمية .4

  .تدعيم وبناء شخصية الطال  .5

رشادهم نحو تطوير قدرات م في اللطرق األفضل  إرشاد الطلبة .6 لتعامل مع مشكالت م  وا 

  .وم ارات م الجتماعية

  .العمل مع المعلمين واإلدار  لوضع اآلليات األفضل للتعامل مع الطال  .2

  .ولوضع خطة مشتركة  العمل مع األهل وتقديم اإلستشار  للتعامل مع أطفال م ..

 

-7097 4117الصافي ودبور  )وار الخاصة كما ذكرها من أبرز األد  األدوار الخاصة  ( ب

09.:) 

وذلك   ومن خالل العمل مع الطلبة من خالل اإلرشاد الجماعي والفردي: المرشد كلخصائي (3

  .لتنمية قدرات الطال 
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ووضع   وف م أوضاع م للتعامل مع أطفال م  وذلك لتقديم الستشار  لألهل: المرشد كمستشار (1

  .خطة مشتركة

  .وذلك بالعمل على تنسيق األنشطة التربوية داخل المدرسة: كمنسقالمرشد  (1

التربوي المدرسي  كما حددت ا اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في أدوار وم ام المرشد أما 

اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية ) تنقسم إلى قسمينوزار  التربية والتعليم العالي الفلسطينية  ف

 :(0996وزارة التربية والتعليم العالي،  ;4103الخاصة  

 

 :تمثل فيتأدوار أساسية  و : القسم األول

 :الجان  اإلداري -أولا 

يضع خطة خاصة بالمدرسة بالتشاور مع المدير تنسجم مع الخطة السنوية لإلدار  العامة   -3

 .لإلرشاد والتربية الخاصة

  والنفسية  والسلوكية  والقتصادية  والجتماعية  يقوم بحصر مشكالت الطلبة التحصيلية  -1

 .والجسمية

والمشكالت السلوكية   ينسق ويعمل كمستشار لإلدار  وال يئة التدريسية في القضايا التربوية  -1

 .التي تواجه الطلبة

 .ويحتفظ بسجالت خاصة ب ا  يقوم بتوثيق أعماله اليومية في المدرسة  -4

 .ألمور كجزء من برنامج التوجيه واإلرشاديخطط وينظم الجتماعات للمعلمين وأولياء ا  -5

 .يقوم باإلعداد والتج يز للندوات والمحاضرات اإلرشادية بالتنسيق مع إدار  المدرسة  -6

ويوفر المعلومات التربوية للطلبة   يقوم ب عداد مجالت ونشرات تعنى بشئون الطلبة  -2

 .والمعلمين وأولياء األمور
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 :الجان  الفني -ثانياا 

ت الريا  المتكرر وأي حالت أخرم محولة من قبل اإلدار  والمعلمين وأولياء متابعة حال  -0

 .األمور

وتقديم الستشارات ل م فيما يواج ونه من صعوبات وقضايا   لطلبةمع اإجراء مقابالت فردية   -4

 .ت م م  وذلك بتواجد المرشد ساعتين يومياا في مكتبه

سجل الطال  اإلرشادي لستخدام ا جمع المعلومات عن الطلبة وتنظيم ا من خالل   -3

 .وينبري أن تكون هذه المعلومات دقيقة ومتجدد   أل راض إرشادية

وتعريف م   العمل على رفع مستوم التحصيل الدراسي للطلبة من خالل زياد  دافعتي م للدراسة  -2

 .لدي م وخفض مستوم القلق والخوف من المتحان  بطرق الدراسة الجيد 

يناقش مع الطلبة موضوعات وقضايا ت م م  إذوجيه الجمعي في الصفوف  تنفيذ جلسات الت  -2

ل تتوافر في المناهج الدراسية  مما يساعدهم على  في مجالت شاوتزودهم من خالل النق

 .وذلك من خالل حصة أو حصتين يومياا   مواج ة مشكالت م وتعديل اتجاهات م وسلوك م

المرشد مع مجموعات من الطلبة يتراوح عدد  يناقش  إذ تنفيذ جلسات اإلرشاد الجمعي  -6

فيساعدهم من خالل عد  جلسات   مشتركة تممن يواج ون مشكال  (9إلى  3)أعضائ ا من 

على ف م جوان  تلك المشكالت واقتراح الحلول المناسبة ل ا  األمر الذي يؤدي إلى نمو قدرات م 

 .اهات م وأنماط سلوك موتعديل اتج  وم ارات م في مواج ة مشكالت م في المستقبل

على موعد مسبق وبموافقة الطال   وذلك بناءا   يقوم المرشد بالزيارات المنزلية عند الضرور   -7

بزيار  ولي األمر في المنزل  أو في مكان عمله إذا وافق على ذلك وتعذرت زيارته في منزله  

القيام بالزيار  دون  المرشدى علف  في القضايا الخطر أما  .وتكون هذه الزيارات أل راض إرشادية

 .موافقة الطال 
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ومساعدت م   والتعرف على الم ن  لى ميول م وقدرات مإأن يساعد المرشد الطلبة في التعرف   -.

 .م نة المستقبلاختيار في اتخاذ قرار 

أن يعمل المرشد على وضع برنامج لستقبال الطلبة الجدد لت يئت م للتكيف مع جو المدرسة   -9

 .الجديد

 .بع المرشد عمل اللجنة اإلرشاديةيتا -01

ومصادر   وأولياء األمور  وال يئة التدريسية  تنفيذ خطة العمل وتقييم ا بالتعاون مع اإلدار  -00

 .البيئة المحلية

 

وزارة  ;4103اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة  ) وتتمثل في  أدوار ثانوية :القسم الثاني

 :(0996التربية والتعليم العالي، 

 :دور المرشد في مجاالت النشاطات المدرسية . أ

الجتماعية  و الثقافية  و العلمية  )يقوم المرشد بالتعاون مع رؤساء لجان األنشطة المختلفة   -0

وعالجية للحالت الفردية التي   وقائيةو   كلسالي  إنمائية  بتوظيف األنشطة المدرسية( الصحيةو 

 .ذي تلعبه النشاطات المدرسية في العملية التربويةمما يثري الدور الم م ال  يتعامل مع ا

براز أهمية النشاطات المدرسية للطلبة من خالل اللقاءات الفردية والجماعية   -4  دف بتوظيف وا 

وتكوين توج ات م نية لدي م  مما يم د لعملية اتخاذ القرار في اختيار   تنمية ميول م وقدرات م

 .م نة المستقبل
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 : جال الخدمات الصحيةدور المرشد في م  . ب

وضعف   كضعف السمع  الكشف عن الطلبة الذين يعانون من مشكالت جسمية وصحية -0

والتنسيق مع أعضاء ال يئة التدريسية لمراعا  هذه الحالت   وأمراض القل  والروماتيزم  البصر

 في توزيع أماكن الجلوس في  رفة الصف  وفي ممارسة األنشطة التي تتطل  بذل ج د بدني

 .كالتدريبات الرياضية

يجري العمل على و   يتعرف على حالت األمراض المعدية بالتعاون مع اإلدار  والمعلمين -4

 . عزل ا  ثم وضع البرامج الوقائية لمواج ة انتشارها

لدمج   والصحية في المدرسة  والجتماعية  والعلمية  ينسق المرشد مع لجان األنشطة الثقافية -3

 .السلوكية كعالج سلوكي وتعزيز ثقت م بلنفس م الطلبة ذوي المشكالت

 

 :دور المرشد في مجلس الضبط. ج

يعمل المرشد على الجان  اإلرشادي والتربوي مع الطال   وفي حال وصول الطال  إلى مجلس 

 .الضبط ينت ي دور المرشد

 

 المهارات اإلرشادية 10.1.2

اإلرشـادية لمـا لـه مـن دور متميـز فـي إرشـاد المرشد التربـوي المحـرك الـرئيس  وجـوهر العمليـة  عدُّ ي

  التـــي مـــن خالل ـــا يســـتطيعون أن الســـليمةوالنفســـية  والجتماعيـــة   الطلبـــة إلـــى الوج ـــة التربويـــة

ويواجه المرشد في البيئة المدرسية العديد مـن السـلوكات التـي ل ـا عالقـة  .يسلكوا التجاه الصحي 

ــــة ــــة  بالمشــــكالت النفســــية  والجتماعي ــــق الشخصــــي والتربوي   و يرهــــا مــــن مشــــكالت ســــوء التواف

مــــن أهم ــــا والجتمــــاعي  األمــــر الــــذي يجعــــل م ــــام المرشــــد متشــــعبة  ومتطلبــــات م نتــــه كثيــــر   
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نظراا لما يواج ه من مواقف تتطل  منه الج ـد والحكمـة والدرايـة الم ارات اإلرشادية التي يمتلك ا  

 (. 4113الخطي   )في التعامل مع ا 

ر الذي تلعبه العملية اإلرشادية وأهميت ا  وما تتطلبه من م ارات ضرورية من الدو  من منطلقو 

المرشد التربوي الم ارات  من الضروري أن يمتلكأجل تحقيق أهداف ا التي تسعى إلي ا  ف ن 

والخبر  الكافية المطلوبة للتعامل مع النطاق الواسع من المشكالت التربوية  والنفسية المختلفة 

بالطلبة  والعملية التربوية  والعاملين في المدرسة  األمر الذي يتطل  الحاجة إلى التي تتعلق 

ليتمكن من أداء م امه اإلرشادية بفاعلية   شخص متخصص على قدر من الكفاء  والتلهيل

 (.0996الشناوي  )

 

  المهارة تعريف 1.10.1.2

 (.152:1004 بعلبكي ال) ماهرين عمالا  أو ماهراا  وعامالا  حاذق  بمعنى ماهر: يقال

 واإلتقـان السرعة من عالية بدرجة معين بفعل القيام على الفرد تمكن التي القدر الم ار   وتعني

 .المبذول والج د الوقت في مـع القتصاد والكفـاء  

 كما حركية تكون وقد بالتعلم  ينمى إتقان :بلن ا( Skill) الم ار  الخاصة التربية موسوعة وتعر ف

 في الحال هو كما ثنيناإل من مزيجاا  أو والكالم  التسميع في كما لفظية أو الدراجات  و فـي رك

 (. 0.1: .099 الريماوي ) لكاتبةاباآللة  الكتابة

 مـن فتـر  يتطل  الذي المعقد النشاط خصائص: من ا مرتبطة  معان عد  بالم ار  ويقصد

 النشاط ل ذا يكون ما وعاد ا  مالئمة  بطريقة يؤدم بحي  المنظمة  والممارسة التـدري  المقصود 

 المصطل  استخدم وسواءا . األداء في والجود  الكفاء  أيضاا  الم ار  معاني ومن  مفيـد  وظيفـة
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 شرطان له يتوافر الذي المكتس  أو المتعلم السلوك على تدل فـ ن الم ار  ذاك  أو المعنى ب ذا

 منظماا  يكون أن: وثاني ما معين   رض أو هدف حرازإ موج ـاا نحو يكون أن: أول ما جوهريان 

 فيه يتوافر أن يج  علمالمت   السلوك وهذا  ممكن أقصـر وقت في ال دف إحراز إلى يؤدي بحي 

 .(331: 0992 حط   وأبو صادق) الماهر السلوك خصائص

 

 اإلرشادية المهارات تعريف 2.10.1.2

 هو ما وحس  إجرائياا  عرفت رات اإلرشادية  فقدللم ا محدداا  تعريفاا  لم تجد الباحثة أن حي 

 تربويال المرشد ب ا يقوم التي العملية الفنيات من مجموعة :بلن ا الدراسـة الحالية  فـي ب ـا مقصود

 أو الفنيات هذه تكون وقد السليمة  وبالطرق المناسبة اإلرشـادية بالصور  األهداف تحقيق ب دف

 .الجمعية المقابالت أو  مـع المسترشدين يـةالفرد المقـابالت فـي الم ارات

 (:007: 4113 فرج )كاآلتي  الجتماعية للم ارات تعريفات إل أن هناك عد 

  ":ssonWelniit Leb" ولونيسون ليبيت" تعريف. 3

 مفصـل بشكل السلوكيات تلك طبيعة يحدد لم أنه يالحظ" السلوكيات إصدار على الفرد قدر  هي

 معارضت م تثير التي السلوكيات إصدار ويتجن  اآلخرين  من والدعم ستحسانال التـي تستجل 

 .وعقاب م

 ":Rim Merkel" ماركل و ريم" تعريف. 1

 العالقـات سياق في رينخاآل استجابات في الفرد ب ا يؤثر التي اللفظية السلوكيات مجمل إن ا

 .المر و   ير ويتجن   مر وبة نواتج على بموجب ا يحصل التي  الشخصـية 
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 ":Ronald Reggio" ريجيو رونالد" تعريف .1

 عن اإلفصاح يتم مستوي كل وفي  (اجتماعي -انفعالي)مستويين  في تنتظم لديه الم ارات

 .والضبط والستشعار  التعبير  :  هيمجالت فـي ثالثة الم ـار 

 

 مهارات العالقة اإلرشادية 3.10.1.2

تتطل  امتالك المرشد م ارات رئيسة  يستخدم ا أثناء العملية  إن بناء العالقة اإلرشادية المناسبة

اإلرشادية  من أبرزها م ارات اإلصراء  وم ارات الدعم أثناء العالقة اإلرشادية  من خالل كشف 

الذات من قبل المرشد لتكوين جو إرشادي مس ل ومفتوح  ومساعد  المسترشد على تطوير إدراك 

فاستخدام المرشد . تشجيع الترير في إدراك المسترشد وسلوكياتهمفاهيم جديد   والمساعد  في 

م ار  الدعم  يتطل  من المرشد أن يستجي  للمسترشد بشكل داعم من خالل سلوكه اللفظي أو 

 (.4100أبو أسعد  ) ير اللفظي 

 : وبشكل عام  يمكن تلخيص م ارات العالقة اإلرشادية في الم ارات الرئيسة اآلتية

 

 (Asking Questions) األسئلة طرح رةمها: أوالا 

خالل  به يقوم عمل كل في النفسي المرشد يد في الرئيسة األدا  أو النشاط األسئلة توجيه يعد  

 المرشد وسيلة هو فالتساؤل المسترشد  من معرفته يريد عما خالل ا من ويستقصي المقابلة 

 إل هي ما المرشد علي ا يحصل التي اتوالمعلوم البيانات كل ف ن  وبالتالي .ل يعرف ما لمعرفة

 وتمس م مة األسئلة تكون ما وبقدر المسترشد  إلى وج ت التي مـن األسئلة مجموعة حصيلة

 ما وبقدر وفعال  مفيد التساؤل يكون ما بقدر المسترشد فـي حيا  المفتاحية أو الجوهرية النقاط

 .دقة أكثر نحو على المسترشد ةحال يصتشـخ يكون ما بقدر جيداا  وطريقته التساؤل أسلو  يكون
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 وبين بينه التصال لتنمية المرشد أدا  هي بلنواع ا األسئلة توجيه ف ن ذلك  على وعالو 

 المسترشد إلى األسئلة وجهي بلن المرشد ترري أن ينبري ل األسئلة توجيه قيمة ولكن .المسترشد

 العشوائية التساؤلت أو المتالحقة ألسئلةا من بالعديد المسترشد يمطر أن محـدد   أو  اية بدون

 بالحير   وتشعره المسترشد تربك التساؤل من األنماط ف ذه خطة معينة  وراءها أن يبدو ل التي

 (.3000كفافي  ) ممانعاا  عنيداا  موقفاا  في تحقيق  فيلخذ وكلنه دفاعياا  موقفاا  يلخذ تجعله وقد

 

 (Empathy) التعاطف مهارة: ثانياا 

 ما ويدرك للمسترشد ويستمع يتف م ألن المرشد محاولة" بلنه التعاطف( 31 41107العز   ) يعرف

 عن يختلف والتعاطف ."به الخاص عالمه خالل من المسترشد عالم يرم أن بـه  أي يشعر

 العالقة الم نية  لنجاح الضرورية الوجدانية المشاركة أنوار من نور ف و والشفقة  العطف

 يعكس أن يج  والتعاطف. المسترشد يقوله ما على الموافقة بالضرور  يسول التف م ويتضمن

 وج ة من معايشت ا محاولا  المسترشد تمتلك التي للمشاعر المرشد قبل من الدقيق بالتقدير شعوراا 

 وتزداد المسترشد  يتبناه الذي التفسير بنفس المشاعر هذه تفسر أن يج  ل المرشـد  ولكن نظر

 (...09 إبراهيم ) للمجتمع المضاد كالسلوك الصعبة المشكالت فـي بعض ار الم  هذه أهمية

ودقـة  بحساسـية المرشـد يستجي  أن ستدعيت  (التعاطف) الوجدانية المشاركة على القدر  إن

 تبنـي علـى القدر  تعني الوجدانية والمشاركة. تخصه كانت لو كما وخبراته المسترشد لمشاعر

 بدقة بالمسترشد الخاصة والمعاني العالم ف م يمكن بحي  للمسترشد اخليالد اإلطـار المرجعي

 التي العالقة وتشبه  (التجربة تقمص) تسمى العملية وهذه إليه  ديدجمن  توصيل ا ثم ومن

 Truax and) وميتشل ترواكس وصف وقد .التي يقرؤها الرواية بطل مع القارئ يكون ا

Mitchell )من بعض أو ر باته من بعض معرفة نحاول عندما :آلتيا النحو على العملية هذه 
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 مع نعيش أنفسنا نجد ف ننا قيمه  من إخفاقاتـه وبعض مـن وبعض إنجازاته من وبعض حاجاته

 الشخص نعرف أن إلى ونصل. إحـدم الروايات بطـل مـع نفعلـه الذي النحو على اآلخر الشخص

 كما لخبراته التذوق وبعض بعـض التف م س نك ثم ومن الداخلي  المرجعي إطاره نظر وج ة من

 . (ب-0996الشناوي  )ألخرم  لحظة من يعيش ا

  بالتعاطف مشبعاا  ف ماا  اآلخرين دوافع الفرد ف م بلنه التعاطف عن (0999كفافي  ) تحد  وقد

 ف نه  المسترشد المرشد يتف م وعندما. سوية  ير أو خاطئة كانت لو الـدوافع حتى هذه وتقدير

 سلوكه شكلت التي الظروف يقدر الحالة هذه في ف و مختلفـاا معه  كان لوحتى  معه طفيتعا

 المسترشد أن كما .يساعده أن يستطيع ف نه دوافـع المسترشد المرشد يتف م وعندما. توافقه وأسالي 

  اآلخرين من النتقاد اعتاد الذي وهو مـن مرشده  الـتف م يجـد عندما طي  نحو على يستجي 

 يتف مه لم ما مريضه أو لمسترشده أو عالجية إرشـادية خدمـة يقـدم أن يستطيع ل المرشد ف ن الذ

 .أولا 

يكون  أن يحتاج المرشد ف ن المسترشد  يقوله لما المشاركة على قائم بتف م المرشد يستجي  ولكي

 ويقصد ل ا  مدركاا  يكون وأن لفظية   ير مأ لفظية كانتأ سواءا  المسترشد لتصالت حساساا 

 على القدر  إلى يشير اإلدراك أن كما .(المسترشد) اآلخر بالشخص زائد وعي بالحساسـية وجود

 م ـار  واإلدراك المسترشد  مشاعر على يتعرف أن للمرشد تسم  أساسية فالحساسـية م ار  الف م 

 الحساسية) نالم ارتا وتتظافر هاتان الشعور  مثير على تعرفي أن من تمكـن المرشد معرفيـة

 فالمشاركة ؛المشاركة على القائم التف م في المتمثلة المتقدمة لتنتجـا الستجابة معاا ( واإلدراك

 المسترشد  لرض  أي المسترشد  لمشاعر يستجي  يسـمع وأن بلن للمرشد الفرصة تعطي

 يصب  عندما أنه (Rogers) روجرز ويرم .ولكتئابـه  ولفرحه ولعدائيتـه  ولخوفـه  ولمتعاضـه 

 العملية  في الخاصة هويته أن يفقد بـدون للمسترشد الداخلي العالم على يتعرف أن المرشد بوسع
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 تعني للمسترشد للمشاركة الستجابة أن يحدد كما الحدو   محتمل حينئذ يصب  الترير ف ن

 .(أ-0996الشناوي  ) حوله أو له وليس معه التفكير

 

 (Clarification) اإليضاح مهارة: ثالثاا 

بعـض  لتوضـي  للمسترشد المرشد جان  من مباشر  راجعة ترذية بمثابة اإليضاح م ار  د  تع

 المقابلة خالل بين ما تدور التي المناقشة في مف ومة و ير  امضة تكون قد التي النقاط

 دالمرش يستخدم وحتى. اآلخر أحدهما يف م أن دون المناقشة تستمر أن ل يمكن   إذاإلرشادية

 أن يريد ما إلى نظر  ويلفت  المسترشد انتباه يجذ  أن يج  عليه  بكفاء  اإليضاح م ار 

 ل نحوهم  ومشاعره اآلخرين مع تفاعله من المعـاني المشتقة توضي  على مركزاا  منه يستوضحه

 يعتنق ا  التي والتجاهات من ا  التـي يعاني الصـراعات مـن المشتقة المعاني تلك سيما

 أل النفسي المرشد يجـ  على  أهداف ا اإليضاح م ار  تحقق وحتى. يبدي ا التي اوماتوالمق

 عليه  وبناء. المسترشـد يقوله ما حول ومزاعم وافتراضات تخمينات من في ا ليس بما يشوب ا

  يف مـه ل عمـا المسترشد من يستفسر أن في يتردد وأل يخجل  أل النفسي المرشد على يج 

 (.0994 عمر ) إليه حديثه من عليه  امضاا  كوني قد وعما

 

 (Listening) اإلنصات مهارة: رابعاا 

وباهتمـام  الفعـال بالستمار النفسي المرشد قيام الفعال الستمار أو اإلصراء أو باإلنصات يقصد

  ويفعلـه المسترشـد يقوله لما النفسي المرشد اهتمام مدم يعكس وذلك المسترشد  يتحد  عندما

 يساعده وهذا اإلرشادية  الجلسات مواصلة على اإليجابي واإلقبال بالرتياح يشـعر المسترشدف

 التواصل م ارات من اإلنصات ويعتبر. تحفظ دون بالمعلومات واإلدلء علـى نفسه النفتاح على
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 تجاوباا  يعكس فعال عمل ألن اإلنصات عنه؛ يختلف لكنة الصمت م ار  يشبه وهو  األساسية

 يقوله ما أن تفيد للمسترشـد رسالة ينقل الجيد اإلنصات إن بل  يتحد  الذي اآلخر لطرفا من

كفافي  )أيضاا  المرشد جان  من التقبل موضع كشخص وأنه المرشد  من اهتمام موضع

0999). 

 الرسالة تشريلو  الرسالة  استقبال: هي  عمليات ثال  على يشتمل اإلنصات أن( كورميير) ويرم

رسال تشمل ا  التي المعلومات لجةبمعنى معا  سواءا ) المسترشد يوج  ا رسالة فكل .رسالةال وا 

 المسترشد يرسل وعندما المرشـد ويحلله  يتلقـاه( مثيـر) منبـه هي( لفظية  ير أم لفظية أكانت

 أن يمكننا ل أنه ظاهر   بمعنى  ير ضمنية عملية الرسالة واستقبال. يتلقاها المرشد ف ن رسالة

 عندما كـل الرسائل اسـتقبال فـي إخفاق يحد  أن ويمكن. المرشد يستقبل لماذا ول كيف نرم

 اللفظية و ير الرسائل جميع تشمل اإلنصات عملية   لكن(الحضور) النتباه عن المرشد يتوقف

 .(أ-0996 الشناوي ) المرشد جان  من المرسلة اللفظية

 

 (Confrontation) المواجهة مهارة: خامساا 

أكثـر  يجعله مما يفعله  وما المسترشد يقوله ما بين المتناقضات عن للكشف تستخدم م ار  هيو 

 التي الحواجز بكسر وذلك هو  يراها كما ل اآلخرون  يراها مثلما وسلوكه نفسه رؤية على قدر 

 فردال يرم ثم ومن بين ا  تباعد التي الدفاعية الحيل وبتحطيم يفعله  وما يقوله ما تفصـل بين

 سلوكه ويدرك إنكار  وبال زيف دون ل ا اآلخرين رؤية مع يتفق بما علـى حقيقت ا هي كما نفسه

 عمر ) نفاق وبال مجاملة دون حوله اآلخرين نظر وج ة يتفـق مع بما واقعه في هو كما

0994.) 
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أو  محاضـر  شكل على تكون ل أن يج  حي  للمرشد  المفيد  الستجابات من المواج ة وم ار 

 وهي يتجنبه  أن عليه وما  يريد ما مواج ة من المسترشد تمكن ف ي المسترشد  على هجوم

 العز  )فوائدها  ومن سلوكه  في العي  أو الخلل إلى أو التناقض إلى التعرف في ساعدهت

41107:) 

 .التوافق على المسترشد تساعد أن ا. 0

 .المسترشد سلوكيات في التناقض تظ ر أن ا. 4

 .المسترشد مشاعر تعكس كالتي انعكاسية وليست حوافز اأن . 3

 .اإليجابية الراجعة الترذية له وتقدم المسترشد سلوك تعكس أن ا. 2

 . األفضل نحو المسترشد سلوك تريير على تعمل أن ا. 2

مبتـدئاا  الم ـار  هـذه يسـتخدم أن النفسـي المرشد وعلى درجات  أو مستويات المواج ة ولم ار 

 المسترشد حالة حس  األعلى المستويات استخدام في يتقدم وأن البسيطة  أو الدنيا رجاتبالد

 تكون قد الحالت بعض وفي .اإلرشادية العملية في قطع ا التي المرحلة واسـتعداده  وحس 

 مشوشاا  أو متكدراا  المسترشد في ا يكون التي الحالت في كما  مثيـر  للمشاكل المواج ـة م ار 

 كفافي ) بالخلط وشعوره كدر  من الم ار  هذه تضيف الحالـة ربما هـذه وفي بالخلط  اا وشاعر 

0999.) 

 

 (Silence) الصمت مهارة: سادساا 

وتعكـس  والمسترشـد  المرشد بين الجيد التواصل على تساعد التي الم ارات من الصمت د  يع

 م ـار  يستثمر أن للمرشد نيمك إذ ووظيفت ا  مظ رها بين الظاهري التناقض ر م اهتماماا 

  الحدي  أثناء مطلو  فالصمت اإلرشادية  العملية أهداف خدمة في جيد نحو الصـمت على
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 من كانت إذا الدوافع هذه لتناول يتدخل وأن  ودوافعه المسترشد يف ـم صمت أن المرشد وعلى

 .(0999كفافي  )التواصل  معيقات

 ول ـذا ف و المرشد  شعور من أشد الصمت موقف في بالقلق المسترشد شعور يكون ما وعاد 

 أنه معناه المسترشد صمت أن خطلا  المرشد يعتقد أن ويحد  المحادثة  باستئناف الصمت يقطع

 التفاعل إضعاففي  الفعل هذا ويتسب   أخرم أسئلة إلقاء إلى يقفز فقد  لذا .أن ـى كالمه

 والصمت اإلصراء على نفسه يدر  أن المرشد علىو  المرشـد والمسترشد  بـين والتواصل

الرئيس  الموضور عن المسترشد تشتت ألن ا دون مقاطعة؛ كامالا  المسترشد لحدي  والستمار

 (...09 إبراهيم )

 

 (Reflection) المشاعر عكس مهارة: سابعاا 

عـاد  إ أو المسترشد  يقول ا التي األخير  المقاطع وترديد بتكرار النفسي المرشد يقوم أن تعني وهي

 تنقـل صوت بنبر  يقوله مما جان  أو المسترشد  يقوله ما تكرار أو المسترشد يقوله ما محتوم

 المسترشد مشاعر صيا ة إعاد  أي استحسان  أو است جان أي دون له ف ـم المرشد مسترشدلل

  وآرائه المسترشد مشاعر تعكس مرآ  بمثابة المرشد دور يكون  وهنا .جوهرهـا تعكس كلمات في

 أم بناء  التجاهات هذه أكانت سواءا  المسترشد اتجاهـات ومشاعر عكس المرشد دور يكون أو

 (.4112 حسين ) مدح أو لوم أو نقد دون  متناقضـة أم بعض ا مع متسقة أكانت وسواءا  سلبية 

وأحاسيسه   المسترشد مشاعر المرشد ب ا يعكس صادقة مرآ  بمثابة المشاعر عكس م ار  د  وتع

 عن حجب ا مأ صراحة عن ا عبر سواءا  بطن  وما من ا ظ ر ما وانفعالته  تعبيراته ب ا سويعك

 يمكن ما على مقصود فعل كرد تستخدم تفسيرية استجابة الم ار  هذه د  تع  لذلك .الرؤيـة المتاحة

 إعاد  م ار  عن وهي تختلف. لفظية  ير أو لفظية بصور  نفسه عنيظ ره أن  للمسترشـد
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 إعاد  م ار  تتعامل بينما  وانفعالته للمسترشد الشـعور الحسي مـع تتعامل م ار  ألن ا الصيا ة 

 اإلرشادية الجلسة في المسترشد قاله محتوم ما تعالج التي واألفكار المعلومات مع الصيا ة

 (..099 الزيود )

 

 (Summarizing) التلخيص مهارة: ثامناا 

مختصـر   عبـارات في المسترشد قاله ما ب يجاز لنفسيا المرشد قيام في تكمن التلخيص م ار 

 لديه واضحة  ير تكون قد التي القضايا بعض يستبين المسترشد تجعل جيد  م ار  وهي ومركز  

 09997كفافي  ) جميعاا  والمشاعر األفكار على ينطبق ما وهو مؤكد    ير أو  ير متبلور  أو

62.) 

التواصـل البين  عمليـة خـالل مـن طرحه يمكن ما لكل يعوتجم ربط عملية التلخيص م ار  د  وتع

 ألفـاظ مـن يمكن ما أقل وفي  اإلرشادية الجلسةأثناء  في والمسترشد المرشد بين ما في شخصي

 تساعد إذ المسترشد  لمشكلة حل إلى التوصل إلى وأدت إلي ا التوصل تم ودالة وكلمـات هادفة

 إلي ا التوصل تم التي الحلول بتطبيق والتمسك  أكثر كلتهمش ف م في التلخـيص المسترشد م ار 

 .(4112الخطي   )ب رادته 

 حتـى يتمكن  اإلرشادية العملية أثناء آلخر وقت من التلخيص م ار  استخدام المرشد على ويج 

 يقوله ما خالل من المختلفة العناصر وتركي   أفكاره عن والتعبير اإليضاح من المسترشد

 المواضـيع المرشد يلخص إذ  اإلرشادية الجلسة ن اية في خاصةبو  مف وم  محتوم ويحولـه إلى

 واألفكار الخواطر بربط ويقوم اإلرشادية  العملية خالل مع ا التعامل وتم التـي نوقشت الرئيسـة

 استجابة مالحظة خالل من المشاعر عكس فاعلية مدم على التعرف تـم  التـي بالمشـاعر

 (..099 الزيود )الجلسة  أثناء في عن ا والتعبير  وتصرفاته فعله وردود المسترشد



50 
 

 مهارة اإليحاء :تاسعاا 

  إذ يمثل المرشد مركز اإلرسال والمسترشد وهي العمل المثمر لفريق متعاون مكون من المرشد

الفكري لما يبديه المرشد من مالحظات حول سلوك المسترشد  في حين يمثل المسترشد مركز 

 (.4100أبو أسعد  )لكل ما يرد  إليه منه المستقبل 

 

 (Paraphrasing) الصياغة إعادة مهارة: عاشراا 

المسترشـد   نطق ـا كما العبارات بعض ب عاد  النفسي المرشد قيام الصيا ة إعاد  بم ار  ونعني

 ونتكـ وقـد .جيـداا  حديثه يتابع أنه للمسترشد ويوحي والتلكيد  القو  بعض يعطي ا هذا في وهو

 المرشـد يحوله بحي  المتكلم ضمير في التريير يحد  وقد تريير  بدون هي كما إعـاد  العبارات

 أو الكلمات أو الحشو حذف مع العبارات يعيد وقد المسترشد  يخاط  ألنه ضـمير المخاط  إلـى

 م يس قد األخير  الحالة هذه وفي الفكر   جوهر على اإلعاد  وتقتصر   مةمال  ير العبارات

 .(0999 كفافي ) للتوضي  عنده األلفـاظ من يستخدم بلن لنفسه المرشد

المسترشـد  حـدي فقط  يسمع أن المرشد على إذ أن س الا  أمراا  تعتبر الصيا ة إعاد  م ار  إن

 بلن يشعر المسترشد يجعل وهذا الحدي   جوهر على التركيز مع الخاصة وألفاظه بكلماته ويعيده

 الزيود ) ارتباكه من ويخفف  به المرشد باهتمام ويشعر  قاله لما إدراكاا  كثروأ  سمعهي المرشد

099..) 

 يخبر النفسي المرشد أن من ا  تحقيق  ايات عد  إلى الصيا ة إعاد  م ار  نسعى من خاللو 

ذا رسالته  قـد ف م أنه المسترشد  وتوضي  توسيع من سيزيد المسترشد ف ن كامالا  الف م كان وا 

 يمكنو  عميق  بشكل رئيسة فكر  نحو المضي على المسترشد م ـار  تشجع كذلكهي و  أفكاره 

 سلوك أو فكر  أو واقعة أو موقف على التركيز في المسترشد الصـيا ة مساعد  إعـاد  طريـق عن
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 المسترشد تساعد الم ار  هذه ن ف كذلك قصته  تكرار في المضي عن المسترشـد وتوقف  معين

 . (أ-0996الشناوي  )فكره  لشحذ قرارات تخاذا إلى يحتاج الذي

 

 (Termination) اإلنهاء مهارة: حادي عشر

 تكون يمكن أن كما المرشد  ب ا يلم أن ينبري التي اإلرشادية الم ارات أهم من اإلن اء م ار  د  تع

 لعامةا اسـتخدام المم دات المرشـد علـى يج  لذا للمسترشد؛ إحباطاا  وأكثرها الم ارات أصع  من

 بعمليـة اإلن اء الخاصـة المشكالت من الكثير تجن  شلن ا من التي  اإلرشادية المقابلة إلن اء

 (...09 إبراهيم )

أهـداف  تحقيـق على الطرفان يوافق   إذوالمسترشد المرشد بين بالتفاق اإلن اء يحد  وربما

 قلق إلى األمر يصل وقد ية اإلرشاد الجلسات إن اء على التفاق ثم ومن اإلرشادية  العملية

ن  حياته في لألمن مصدر من المرشد يمثله لما كان المسترشد  والحوار المناقشة من المزيد وا 

 قد عالقة في التفكير من بدلا  تحقيقه تم الذي اإلنجاز في يفكر والمسترشـد يجعله المرشد بين

 الجلسة موعد على يتفقا أن لطرفينا على ن ف  ومحبطاا  اإلن ـاء صادماا  يكـون ل ولكـي .انقطعت

 .(0999كفافي  ) األخير 

مـدم  لـه يفسر وأن  حد  بما المسترشد يوجه ألن اإلرشادية الجلسات ن اية في المرشد ويحتاج

على المرشد أن  نف   النفسي المرشد على متوقعاا  اإلن اء يكون ولكي .اإلرشادية األهداف تحقق

 (..099 الزيود ) اإلرشادية العملية في ستينآلخر جل ابعينتمت موعدين دحدي

 كبير من قدر بع  في نحج قد المرشد يكون أن بعد إل اإلرشادية المقابالت إن اء عدم ويفضل

مـن  الكثيـر لـدم يكـون عاد  المقابلة موقف أن المعروف فمن المسترشد  لدم والراحة الطملنينة

 أثيرت  التي والمشكالت الحساسة الموضوعات ب بس بالنفعالت مشحوناا  موقفاا  المسترشدين
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 على المسترشد تجرأ التي األسرار بعض وكذلك المسترشد  عن ا تحد  التي والـذكريات المؤلمة

 المقابلة تنت ي أن دائماا  يج  والظروف المواقف هذه مثل ففي فـي حياته  مـر  ألول قول ا

 ينص  وقد. المرشد مع الم نية العالقة نجاح في ابياإليج والثقـة واألمل بالراحـة يشعر والمسترشد

 إيضاح في وذلك  المرشد قبل من الوجدانية التعـاطف والمشاركة م ـارات اسـتخدام بزيـاد 

 (...09 إبراهيم ) حزينة ذكريات في ـا من أثير وما  الجلسات في حدثت التي الصعوبات

 

 لمدرسيا التربوي المرشدالصعوبات التي يواجهها 11.1.2

والترذية الراجعة الميدانية من المرشدين التربويين أنفس م لدراسات السابقة شارت نائج التحليل لأ

تلهيل المرشدين التربويين في مجال إجراء األبحا  والدراسات الميدانية  واستخدام لالحاجة إلى 

النتائج على ضرور   أكدتو . المقاييس والختبارات في عملية التشخيص والتقويم للعمل اإلرشادي

توفير برامج إعداد متخصصة للمرشد التربوي المدرسي  من خالل وجود برامج أكاديمية في 

مجال اإلرشاد التربوي النفسي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  لتزويد المرشدين بالمعرفة 

 .(.099ن  رضوا) والم ارات والتدري  الكافي والمالئم خالل فتر  دراست م الجامعية

أشارت الدراسات إلى أهمية العمل على التجاهات نحو اإلرشاد والعمل اإلرشادي ودور المرشد و 

بالمرشد نفسه  ومن ثم اإلدار  والمعلمين والطلبة وأولياء األمور  والمجتمع  اا التربوي المدرسي بدء

ة ألداء المرشد لم امه بشكل عام  وانعكاس ذلك على تف م دور المرشد وتوفير اإلمكانات المطلوب

وتفاعل المجتمع المدرسي مع هذه الخدمة كجزء رئيس من العملية التربوية   ومسؤولياته

تباين في ف م دور المرشد التربوي المدرسي بين المرشدين ومديري إضافة إلى ال .والتعليمية

 .(4116البرديني  )المدارس والمعلمين 
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المدرسي خالل قيامه بعمله اإلرشادي المرشد التربوي  هناك العديد من الصعوبات التي تواجهو 

وهذه الصعوبات تتفاوت في شدت ا وحدت ا   داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحل ا

هذه الصعوبات لظروف  وقد تعود. على شخصيته وتحد من فعاليته وتؤثر سلباا   واتساع ا

ول تكاد تخلو مدرسة من واحد  من   شرافأو للتدري  واإل  طراف العملية التعليميةأو أل  العمل

والدراسات   ومن خالل األد  النظري في مجال اإلرشاد التربوي المدرسي. هذه الصعوبات

السابقة  ومنشورات وتقارير اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في وزار  التربية والتعليم 

ثناء ممارسته لعمله أالتربوي المدرسي في العالي  حصرت الباحثة الصعوبات التي تواجه المرشد 

 ;4116البرديني،   ;0992الخطي   ) اإلرشادي  وصنفت ا في سبعة مجالت  حس  اآلتي

اإلدار  العامة ; 4100جاسم،  ;09.6الجبوري،  ;4102شاهين والريماوي،  ;4119شاهين، 

  (:.099رضوان،  ;09.6، حرم ;4103  لإلرشاد والتربية الخاصة

 

فر الختبارات والمقاييس النفسية لتشخيص اعدم تو : وتتضمن، ظروف العملتتعلق بوبات صع( أ

وكثر    كثر  قطاعات العمل وكثافته  و كثر  عدد الطلبة في المدرسة الواحد   و مشكالت الطال 

فر معلومات متجدد  عن أنظمة الجامعات وسوق العمل والمناهج اعدم تو   و األعباء والمسؤوليات

فر اإلمكانات الالزمة لقيام اعدم تو   و فر المراجع اإلرشادية في مكتبة المدرسةاعدم تو   و ةالدراسي

بعاد المرشد عن   و مصدر الدعم ممكانية أ مأكانت مادية أسواءا المرشد باألنشطة اإلرشادية  ا 

عدم   و عدم وجود مواعيد منظمة لجلسات اإلرشاد الجمعي  و صنع القرارات المتعلقة بالطال 

  الجمعي في الصفوف اإلرشادصعوبة الحصول على حصص   و فر  رفة خاصة بالمرشداتو 

عدم   و تكليف المرشد بلعمال  ير إرشادية  و ضعف وسائل اإلعالم بالنسبة لبرامج اإلرشادو 

عدم وجود الدعم الجتماعي والمساند  والتقدير   و كفاية المردود المادي والتقدم الوظيفي للمرشد
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عدم إشبار الم نة   و تدنى أهمية الم نة وال الة الجتماعية حول ا  و سائ مللمرشدين من رؤ 

ضعف وسائل   و تنور التخصصات التعليمية في المدرسة  و وعدم رضاه عن ا  لحاجات المرشد

  .بل قد تكون اتجاهات سلبية نحو المرشد  اإلعالم بالنسبة لتجربة اإلرشاد

 

ضعف استجابة األسر  :هذه الصعوبات ما يليومن ، صعوبات تتعلق بأولياء األمور(  

ارتباط بعض المشكالت الطالبية بظروف أسرية   و لحضور اجتماعات مجلس اآلباء والمعلمين

عدم تعاون أولياء األمور مع   و ةحاجات الطلبباألسر  يتدنى مستوم وع  و يصع  التعامل مع ا

لى المدير كمصدر فعال للنظر في لجوء أولياء األمور إ  و المرشد في حل المشكالت الطالبية

رفض زيار    و  موض دور المرشد في أذهان أولياء األمور  و عن المرشد مشكالت م عوضاا 

عدم تشجيع أولياء األمور للطلبة على التعامل مع   و أولياء األموربعض المرشد للبيت من قبل 

وم المرشد بكشف أسرارهم خشية اآلباء من أن يق  و ضعف التعاون بين البيت والمدرسة  و المرشد

  .أسالي  التنشئة بين األسر  والمدرسة فيالتباين   و أبنائ مأسرار و 

 

توقعات المعلمين الكبير  من المرشد في حل مشكالت م : ، ومنهاصعوبات تتعلق بالمعلمين( ت

خصه عدم إلتزام المعلم بتنفيذ ما ي  و اعتبار المعلمين أن عمل المرشد مري   و ةالطلب تربيةفي 

التباين في وج ات النظر   و دم إلتزام المعلمين بلسلو  التحويل السليمية  وعمن الخطة اإلرشاد

النظر إلى الخدمات اإلرشادية   و بين المعلمين والمرشد حول أسلو  حل المشكالت الطالبية

  عدم تعاون المعلمين مع المرشد  و  موض دور المرشد للمعلمين  و  مةمبلن ا ثانوية و ير 

خشية المعلمين من أن ينزر المرشد   و اإلتجاه الذي يحمله المعلم نحو اإلرشاد إيجابي أم سلبيو 
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رفض المعلمين دراسة المشكلة ضمن السياق الكلى للواقعة فقد يكون   و من م بعض صالحيات م

  .تجاه الدفاعي نحو الترييراإل  و التعجل في الحصول على النتائج  و هو السب 

 

التباين   و الجمعي بريا  المعلمين اإلرشادربط حصص : ، ومنهالق بالمديرصعوبات تتع(  

عدم توفير وتس يل كافة اإلمكانات   و ةفي وج ات النظر حول أسلو  التعامل مع قضايا الطلب

النمط   و عدم اإلشراف والمتابعة لعمل المرشد بشكل مستمر  و المتاحة لدعم العملية اإلرشادية

عدم مشاركة   و تكليف المرشد بم ام إدارية ليست من م امه  و إلدار المتسي  أو المتسلط ل

عدم تف م المدير للعملية   و عدم تحويل الطلبة للمرشد  و المدير في تنفيذ برامج اإلرشاد وتقييم ا

الممارسات السلبية   و ل يدعم المرشد ول يعززه بل دائم النتقاد له  وهو اإلرشادية ودور المرشد

تكليف المرشد   و تجاه اإلندفاعي نحو الترييرال  و ء اجتماعاته مع األهل والمعلمينللمدير أثنا

  .بالع ء الكامل للجان والمجالس المدرسية

 

إقتصار الدورات التدريبية للمرشد على الدراسة : ومن ا، صعوبات تتعلق بالتدريب واإلشراف( ح

م أعتماد أدا  محدد  من قبل المشرفين عد  و قلة تبادل الرأي والخبر  بين المرشدين  و النظرية

عدم قيام المرشدين   و عدم تلمس المشرفين على اإلرشاد لمشكالت الميدان  و لتقييم عمل المرشد

ميل   و قلة عدد الورش التدريبية للمرشدين  و على اإلرشاد بتعميم الخبرات اإلرشادية الناجحة

  نى مستوم م ارات اإلشراف اإلرشاديتد  و المرشد أكثر من توجي ه لنتقاداإلرشاد  مشرفي

 .التقنيات الحديثة استخدامعدم تدري  المرشدين على و 
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عدم   و توقعات الطلبة الكبير  من المرشد في حل مشكالت م: ومن اة، صعوبات متعلقة بالطلب( خ

دم   وععدم وجود وقت كاٍف لدم الطلبة للذها  للمرشداإلرشادية  و الطلبة بتنفيذ الخطة  التزام

  الطلبة بالعملية اإلرشادية انتفارعدم   و من أن يراهم زمالئ م إلى المرشد خوفاا  ةذها  الطلب

 ر  من تسترالل طبيعة عمل المرشد لرايات ال  واوعدم إيمان م بكفاء  المرشد على مساعدته

ي بالمرشد التربوي ف ةعدم ثقة الطلب  و عدم وضوح دور المرشد التربوي لدم الطلبة  و الحصص

الخجل من عرض   و بسرية المعلومات من قبل المرشد الحتفاظالخوف من عدم   و المدرسة

النظر    و الخوف من إدار  المدرسة عند الزيار   و من م مشكالت م على المرشد ألنه أكبر سناا 

 ةتفضيل بعض الطلب  و السلبية لإلرشاد والرجور إلى اآلباء واألصدقاء في حل مشكالت م

  عوبة الحصول على المعلومات من الطلبة  وصأنفس م في حل مشكالت م العتماد على

  .ذوي اإلعاقةوأنه مختص بالكسالى و   المفاهيم السلبية نحو اإلرشادو 

 

  ضعف الكفاءات التي يمتلك ا والم ارات الالزمة للعمل: ومن ا، تتعلق بالمرشد صعوبات( ج

النفسي  األخصائيفر صفات اعدم تو ) تفيده في العملالتي شخصية اللسمات والنقص في ا

عدم تمسكه بلخالقيات الم نة ومراعا    و نقص في تدريبه ونور المؤهل الذي يحمله  و (لديه

جموده وعدم تنمية ثقته بنفسه   و عدم قدرته على اإلقنار  و فر الدافعية للعملاعدم تو   و حدوده

رته بالنسبة للمعلمين وأولياء صرر سن المرشد وقلة خب  و وعدم قدرته على التريير والترير

نفراده عن اآلخرين  و مدم تقبله للم نة  و عدم رضاه عن عمله  و األمور   فردية عمل المرشد وا 

نزاعه مع المدير لمواج ة مشكالت عمله أو   و ستخدام التقنيات الحديثةاعدم القدر  على و 

النتائج ونفاذ    واستعجالهعدم قدرته على تقبل قيم اآلخرين  و مجاراته له بالتخلي عن العمل

  النفسي الحتراقمما يؤدم إلى   عدم التعامل مع ضروطات الحيا  والعمل  و الصبر سريعاا 
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تحويله مشاكله الشخصية على المسترشد ومحاولة حل ا من خالل   و السعي نحو الكمالو 

 .تالي مقاومته لبناء عالقة إرشادية مع المسترشدالوب  المسترشد

 

 

 ات السابقةالدراس 2.2

بعد الطالر على الدراسات السابقة في مجال م ارات اإلرشاد التربوي المدرسي والصعوبات التي 

األول من ا يتعلق بالدراسات : تعو ق أداء المرشد لم امه  قسمت الدراسات إلى ثالثة مجالت

الصعوبات لى   والثاني يركز عيالعربية حول الم ارات التي يمتلك ا المرشد التربوي المدرس

الدراسات أما المجال الثال   فقد اهتم ب. في أثناء أدائه لم امه والمشكالت التي تواجه المرشد

 :  وحس  اآلتياألجنبية المرتبطة بموضور الدراسة بشكل عام

 

 التربوي المدرسيالمرشد المهارات التي يمتلكها الدراسات المرتبطة ب 1.2.2

 الحكومية المدارس في التربويين المرشدين امتالك درجة حديدت إلى (1111)شاهين  دراسة هدفت

 بعض بحس  الم ارات ل ذه امتالك م درجة في الختالف وتحديد اإلرشادية  للم ارات الفلسطينية

 القائم الوصفي المن ج الدراسة استخدمت. أنفس م المرشدين نظر وج ة ومن النوعية  خصائص م

 على الدراسة  أل راض صممت التي اإلرشادية الم ارات انةاستب وزعت حي  الواقع  وصف على

 بطريقة الحكومية والبير  ا  رام محافظة مديرية مدارس في العاملين التربويين المرشدين من عينة

 نتائج أظ رت. المكتملة  ير الستجابات استبعاد بعد مرشداا ( 29) وعددهم العنقودية  المعاينة

 وكان  %(2783) وبنسبة متوسط بتقدير كانت اإلرشادية لم ارات م شدينالمر  تقديرات أن الدراسة

 بمتوسط األدنى هو التربوية العملية أطراف مع المرشد بعالقة الخاصة الم ارات مجال
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 للم ارات المرشدين امتالك درجة في إحصائياا  دالة فروق وجود النتائج أظ رت كما(. %.398)

 تبعاا  الم ارات هذه في دالة الفروق تكن ولم اإلنا   ولصال  الجنس  لمترير تبعاا  اإلرشادية

 توفير ضرور  إلى النتائج فلشارت. الخبر  سنوات أو التخصص  أو العلمي  التحصيل لمترير

 إلى جنباا  للمرشد المتخصصة المعرفة بنور ت تم المدرسي  التربوي للمرشد متخصصة إعداد برامج

 .  ودوره لم امه المرشد ألداء والكافية اسبةالمن اإلرشادية الم ارات مع جن 

 إلى مستند إشرافي برنامج فعالية عن الكشف إلى( 1111)الصماديوالشناوي دراسةوسعت 

 في جامعة النفسي اإلرشاد طالبات من عينة لدم اإلرشادية الم ارات تحسين في نموذج التمييز

 تجريبية وضابطة مجموعتين مناصفة إلى ُقسمن طالبة  (30) من الدراسة عينة تكونت. اليرموك

 دال ة فروق وجود النتائج أظ رت. اإلرشادية  بني أل راض الدراسة للم ارات طبق علي ن مقياس

 المجالت في اإلرشادية الم ارات تحسن في التجريبية المجموعة لصال  المجموعتين  إحصائياا بين

 .الفرعية

 عنـد الم نيـة الم ـارات درجات ومستوم طبيعة على الوقوف (1111)العجالني  دراسة وحاولت

. الم نية الم ارات مقياس على النفسية الصحة مجال في العاملين األخصـائيين الجتماعيين

 األخصائيين ودرجتي النفسية الصحة مجال في الخبر  بـين سنوات العالقة معرفة وكذلك

 عند الم نية والم ارات العمر بين عالقةال الم نية ومعرفة الم ارات مقياس على الجتماعيين

 األخصائيين من ومن خالل عينة .لنفسيةاالصـحة  مجـال في العاملين الجتماعيين األخصائيين

 عددهم كان  السعودية العربية بالمملكة النفسية الصحة مستشفيات في الذين يعملون الجتماعيين

  المعرفية الم ارات بتوافر القناعة زادت كلما ر الخب زادت أنه كلما النتائج أظ رت .مرشداا  (61)

 كلما أنه تبين بينما  اإلدراكية الم ارات فراوتو   الدور ميوم ارات تقي  اإلنسانية العالقات وم ارات

 الخدمة في المتخصصين أن وتبين .التلثيرية بتـوافر الم ارات القناعـة قلـت كلمـا الخبر  زادت
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 العالقات وم ارات  للم ارات المعرفية الجتمار علم في المتخصصين من إدراكاا  أكثر الجتماعية

ارتفع  كلما العمر ارتفع والتلثيرية  وكلما اإلدراكية والم ارات  الدور تف م وم ارات  اإلنسانية

 الدور  وم ـارات تف م اإلنسانية  العالقات وم ارات  المعرفية الم ارات بتوافر القناعة مستوم

 .الم ارات التلثيرية بتوافر القناعة قلت كلما  العمر زاد كلما أنه تبين بينما .اإلدراكية والم ارات

 الحكوميـة الثانوية المـدارس فـي التربوي المرشد أداء إلى التعرف( 1111)دراسة السالمة  وهدفت

 عمجتم وتكون  والمعلمين  اإلداريين من كل نظر وج ة من وقباطية جنين مديريتي مدارس في

 جنين مديريتي فـي مدارس الحكوميـة الثانوية المدارس في والمعلمين اإلداريين  جميع من الدراسة

 الدراسي العام من الدراسـي الثاني لفصـلخالل ا فلسطين في والتعليم التربية لوزار  التابعة  وقباطية

 المرشد أداء ستومم أن أوضحت النتائج. ومعلماا  إدارياا  (7.4) عددهم والبالغ  (4113/4114)

 على مرتفعاا  كان وقباطية مـديريتي جنين مدارس في  الثانوية الحكومية المدارس في التربوي

 يختلف في التربوي المرشد أداء مستوم أنكما بينت النتائج . األربعة للمجالت الكلي المستوم

 لمترير تلهيل يين  تبعااالتربو  مع المرشدين ومتابعت ا الميدانية والدراسات األبحا  إجراء مجال

 . التربويين المرشدين

الكشــف عــن وج ــة نظــر مرشــدي المــدارس الحكوميــة فــي  إلــى (1111)دراســة العمــو  وســعت 

استخدم   و مرشداا ومرشد ( 322)تكونت عينة الدراسة من . األردن حول الكفايات اإلرشادية لدي م

أظ ـرت نتـائج الدراسـة عـدم . ذه الدراسـةمقياس الكفايات اإلرشادية الذي أعده الباحـ  أل ـراض هـ

لخـــتالف النـــور الجتمـــاعي  أو عـــود فر الكفايـــات التدريبيـــة لـــدم المرشـــدين تاوجــود فـــروق فـــي تـــو 

فر الكفايــات اإلرشــادية تعــود لمتريــر الخبــر   وكانــت االتــدري   ووجــود فــروق دالــة إحصــائياا فــي تــو 

الم نيـــة  والتشـــخيص  ومجـــال األســـالي   الفـــروق فـــي مجـــال إعـــداد البرنـــامج اإلرشـــادي  والعالقـــة

الســـلوكية والمعرفيـــة  ومجـــال م ـــارات التصـــال  والســـلوك  يـــر اللفظـــي  لصـــال  المرشـــدين ذوي 
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فر الكفايــات لــدم المرشــدين ترجــع إلــى متريــر اســنة فمــا فــوق  ووجــود فــروق فــي تــو ( 36)الخبــر  

 . لصال  حملة الدبلوم العالي  المؤهل العلمي

 الخدمات تقديم في التربوي المرشد لدم الم ارات فاعلية تقصي (1111)نجار ال دراسة وحاولت

 من م  طالـ  وطالبة( 211) علي الدراسة عينة اشملت حي  .المرحلـة الثانوية لطلبـة اإلرشـادية

 نتائج أظ رت. الررض ل ذا الباح  أعدها استبانة مستخدماا  طالبة ( 071)و   طالباا ( 431)

الثانوية  كما بينت  المدارس في المرشـد التربوي لـدم شائعة تواصل م ارات كهنا بلن الدراسة

 لمترير تعزم المرشـد التربوي لـدم التواصـل م ـارات في إحصائية دللة ذات فروق النتائج وجود

 .الخبر  سنوات وعدد  والتخصص  العلمي والمؤهل  الجنس

 أهدافه تحقيق في التربوي المرشد دور على الوقوف( 1988) والرفاعي عيطة أبو دراسةوحاولت 

 درجة لىإ التعرف خالل من بالكويت  وذلك الثانوية فـي المرحلة والنفـسية والم نيـة العلميـة

 هذه من الطال  وحاجة  اإلرشادية أهـداف النشاطات تحقيـق فـي التربوي المرشد مساهمة

 مجالت ثالثة إلى صنفت فقر  ( 46) لىع اشـتملت استبانة بتصميم الباحثان وقام. النشاطات

 .النفسي والمجال  الم ني والمجال األكاديمي  المجال: هي البرنامج اإلرشادي  أهداف مع تتفق

 علـى يعمـل المرشد بلن أكدوا والمرشدين المديرين من (%91)أن  إلى الدراسة وقد توصلت

 المتكامل الشامل النمو تحقق التي سيةوالنف والم نية األكاديمية النـشاطات اإلرشادية تحقيـق

 قـد األكاديمية النشاطات في المرشدين مساهمة نسبة أن المديرون ويرم المرحلـة الثانوية  لطال 

 األكاديمية اإلرشادية النشاطات في مساهمت م درجة أن المرشدون يرم بينما  (%90) بلرـت

 المتصلة التربوي المرشد مساهمة بةنس أن المديرين إجابات وأظ رت .(%92) بلرـت نسبت ا

 اإلرشادية النشاطات في مساهمت م نسبة أن المرشدون يرم بينما  (%7.)بلرـت النفـس  بالنمو

 المجال في التربوي المرشد مساهمة نسبة إلى أن النتائج وأشارت(. 90%) بلرت قد النفسية
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 بلرت المجال هذا في  ممساهمت نسبة أن المرشدون يرم   بينما(%9.) بلرـت قد الم ني

(90 .)% 

 فعالية وبـين تقييم المقابلة لفنيات المرشد استخدام بين العالقة( 1991)الترك  دراسة وتقصت

 على عينة التحليلي الوصفي والمسترشدين  مستخدمة المن ج والمديرين المشرفين قبل من المرشد

 بيئة في ومرشد  مرشد لكل يقةدق( 31) ومرشد   من خالل مقابلـة مدت ا مرشداا ( 07) ضمت

 اإلرشادي  العمل بطبيعة الطلبة تعريف أوليـة تست دف المقابلـة تكـون بحي  الواقعية  المرشد

 لستخدام المالحظ تقدير قائمة على واإلجابة هـذه المقابلة مشاهد  اثنين مالحظين من طل الو 

 المسترشدين قبل من المرشدين مي  قُ  كما. الررض طورت ل ذا التي المقابلة لفنيات المرشد

. والمشرفين والمديرين المسترشدين من لكل  بذلك خاصة أدوات باستخدام والمـشرفين والمديرين

 برض فعاليته المقابلـة وتقييم لفنيـات المرشـد استخدام بين عالقة وجود الدراسة نتائج أظ رت

 . شداا مستر  أم  ا مديرا أم  ا مشرفا أكان سواءا  المقيم عن النظر

 اإلرشاد في العملية وخبرته المرشد عند التصال م ار  أثرإلى دراسة ( 1981) الزبون وهدف

 المرشدين األردن  من خالل جميع في اإلرشادية للعملية المديرين تقبل العلمي على ومؤهله

ام باستخد معلماا ( 778) وعددهم المعلمين مجتمع من (%75)إلـى  باإلضـافة  المديرين وجميع

 المديرين تقبل أن إلى الدراسة توصلت. اإلرشادية للعملية المرشدين تقبل لقياس خاصة أدا 

 وزياد  العلمي  مؤهله وبارتفار المرشد  اتصال م ار  يـزداد بزياد  اإلرشـادية للعملية والمعلمين

 .المرشد جنس فباختال ثابتاا  اإلرشادية للعملية والمعلمين تقبـل المديرين ويبقـى خبرتـه  سنوات
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 الدراسات المرتبطة بالصعوبات التي تواجه المرشد التربوي المدرسي 2.2.2

 المدارس في المدرسي التربوي اإلرشاد واقع تحليل إلى (1111) شاهين والريماوي دراسة هدفت

 التربوي المرشد لم ام العملي التطبيق واقع لىإ التعرف خالل من فلسطين  في الحكومية

  المضمون تحليل من ج الدراسة استخدمت. الم ام هذه أداء في تواج ه التي والمعوقات ي المدرس

 واإلحصاءات والبيانات السابقة  والميدانية المكتبية الدراسات خالل من جمعت بيانات الدراسةو 

 لفلسطيني ا العالي والتعليم التربية وزار  في الخاصة والتربية لإلرشاد العامة اإلدار  لدم المتوافر 

 المدرسي التربوي المرشد ب ا يقوم التي الم ام أهمية على اإلجمار: الدراسة نتائج أهم من وكان

 وأن المدارس  في مرشد لوجود متزايد  حاجة ووجود لإلدار   مأ التدريسية لل يئة مأ للطال  سواءا 

 خالل من المستجدات ةمواكب عدم م امه أداء في  المدرسي المرشد تواجه التي المعوقات أهم من

 من العديد إلى الدراسة وخلصت .يؤدي ا التي واألدوار الم ام وتعدد  الحوافز وقلة  التدري 

 .لإلرشاد خاصة  رفة وتوفير مدرسة  لكل تربوي مرشد توفير :من ا  التوصيات

 في التربوي المرشد عمل تواجه التي المشكالت إلى التعرف (1111) جاسم دراسة وحاولت

 مرشد ( 41)و مرشداا ( 41) دراسةال عينة ضمتو  بالعراق  بابل محافظة في الثانوية مدارسال

 البح  من ج الباحثة اعتمدت. 4119/4101 للسنة المتوسطة المدارس في يعملون  تربوية

 للوصول ووسيلة لبحث ا أدا  الستبانة مستخدمة وتفسيرها  وتحليل ا النتائج إلى للوصول الوصفي

 على هتلثير  ومدم التربوي اإلرشاد لدور وعي وجود عدم الدراسة نتائج أظ رت. اهدف  إلى

 المرشد بين العالقة في ضعف هناك وأن خاص  بشكل المدرسة وعلى عام بشكل المجتمع

 عمله أداء وبين بينه يحول التربوي للمرشد  رفة تخصيص عدم وأن الطلبة  أمور وأولياء التربوي

 هذه تبدو وقد. التدريسية وال يئة التربوي المرشد بين التفاعل عدم إلى باإلضافة به  المكلف

 مشاكل أن ا الباحثة هتتلمس ما أن األمر حقيقة في لكن التربوي  المرشد عمل قتعو   ل المشاكل
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 إلراء في كبير حد إلى تساعد المشاكل هذه ألن التربوي  المرشد عمل سير في المؤثر واقع ا ل ا

 . معدوماا  يكون قد أو  لتربويا المرشد وجود

 والمرشدين المدارس لمديري النظر وج ات عن الكشف إلى( 1119)دراسة شاهين  وسعت

 وأهميت ا  التربوي المرشد ممارسات حول الحكومية  والبير  اا  رام مدارس محافظة في التربويين

 في الفروق إلى والتعرف  لم ماته التربوي المرشد على ممارسة تلثيراا  المعوقات أكثر وتحديد

 والخبر   العلمي  المستوم :لمتريرات وفقاا   الفئتين هاتين لدم الممارسات هذه أهمية تحديد

 الحكومية والبير  اا  رام محافظة مدارس مجمل على الستمارات وزعت وقد. الحالية والوظيفة

 للمرشدين( 21)و للمديرين  مار است( 26) من ا المرتجع فكان مرشداا تربوياا  في ا يتواجد التي

 تبايناا  هنالك أن إلى الدراسة توصلت. للمرشدين%( 73)عن  تزيد إجمالية بنسبة التربويين 

 في والثانوية القصوم األهمية ذات تحديد الم مات في والمرشدين المديرين آراء في واضحاا 

 ممارسة في األساسية لمعوقاتتحديد ا في محدوداا  التباين هذا وكان التربوي  المرشد ممارسات

 التربويين  مناس  للمرشدين حوافز نظام  يا  رأس ا على كان التي لم ماته  التربوي المرشد

 تحدد دور وأنظمة عامة إرشادية خطة وجود وعدم المتخصص  التربوي المرشد وجود وعدم

 مجال في صائياا إح دالة فروق وجود الدراسةنتائج  أظ رت كما. وصالحياته التربوي المرشد

 المرشد ممارسة في مجتمعة العوامل هذه وفي تفاعل التعليمي  والمستوم والخبر   الوظيفة 

 .معاا  التعليمي والمستوم مجال الخبر  في إحصائياا  دالا  التفاعل هذا يكن ولم لم ماته  التربوي

 في التربوي رشدالم يواج  ا التي المشكالت إلى التعرف هدفت فقد ،(1991) فرح دراسة أما

 ومؤهله وخبراته المرشد بجنس المشكلة هذه عالقة واستقصاء األردن  في الحكومية المدارس

 مديريات جميع من عشوائياا  اختيروا ومرشد  مرشداا ( 411) الدراسة عينة وبلرت. األكاديمي

 أظ رت. تمجال ستة على موزعة مشكلة( 20) على اشتملت استبانة علي م وزر والتعليم  التربية
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 ومجال الفنية  المشكالت مجال :هي  المشكالت من عدد في ا ظ ر التي المجالت أن النتائج

 دالة فروق وجود النتائج أظ رت كما والتدري   اإلعداد ومجال اإلرشادية  العملية نحو التجاهات

 في راتهوخب  المرشد جنس من كل إلى تعزي المرشدين لدم المشكالت متوسطات بين إحصائياا 

 كافية للمرشد العلمي المؤهل إلى تعزم التي المشكالت متوسط بين الفروق تكن ولم اإلرشاد 

 . اإلحصائية للدللة

 وج ة من التربوي اإلرشاد يواج  ا التي الصعوبات تقصي إلى (1981) الجبوري دراسة وسعت

 البح  عينة تكونت إذ ت الصعوبا ل ذه المناسبة والحلول والمدرسين  التربويين المرشدين نظر

 ونواحي ا وقضائ ا بابل مدينة مركز من اختيروا عشوائياا  تربوية  ومرشد  مرشداا  (1.) من

أظ رت  .مجالت ستة من المكونة الستبانة على الباحثة واعتمدت التربوي  باإلرشاد المشمولة

 على واقتصارهم عمل م  من وتحد التربويين المرشدين تواجه رئيسة صعوبات وجود الدراسة نتائج

 .اإلرشادي عمل م في النظري الجان 

 

 الدراسات األجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة بشكل عام3.2.2

الكشف عن الصفات الم نية والشخصية إلى بدراسة هدفت  (Edwin, 2009)دوين إقام 

ات وفاعلية المرشد العالقة بين هذه الصف وتقصيلمرشدي المدارس العليا الحكومية في لويزيانا  

استخدم في هذه الدراسة مقياس و ومدير مدرسة   اا مرشد( 310)تكونت عينة الدراسة من . التربوي

أظ رت نتائج .   والمتضمن واجبات المرشد(Counselor Rating Scale)تقدير المرشد 

النتائج أن من  الدراسة وجود عالقة دالة إحصائياا بين التدري  الم ني للمرشد وفاعليته  كما بينت

صفات المرشد القدر  على جمع المعلومات من المسترشدين وتحليل ا لمعرفة حاجات الطلبة وحل 
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والمدير والمعلمين   النتائج أن التصال المستمر والتعاون بين المرشد من ج ة بينتو . مشكالت م

 .يزيد من فاعلية المرشد  من ج ة أخرم

 تقديم في التربوي المرشد دور على الوقوف إلى (Milson, 2002) ميلسون دراسة وهدفت

 مدرسي مرشد( 011) الدراسة عينة وشملت الخاصة  الحتياجات ذوي من للطلبة الخدمات

 المرشدين من%( .4) ذكور  والباقي اإلنا  من%( 06) من م سنة ( 61-42) بين أعمارهم

 مدارس في%( 32) والباقي إعدادية  مدارس في من م%( .3) و ابتدائية  مدارس في يعملون

. المدارس في تربوي كمرشد سنة( 6834) متوسط ا عملية خبر  المشاركين المرشدين ولدم ثانوية 

 يمارسون ا التي واألنشطة المرشدين أدوار لتحديد الدراسة بيانات لجمع خاصة استمار  طورت وقد

 اإلرشاد بخدمات تتعلق فقرات على األدا  واحتوت الخاصة  الحتياجات ذوي من الطلبة لمساعد 

 كفايات إلى إضافة مجال  كل في للم ارات المرشد ممارسة درجة تقيس وفقرات والجمعي  الفردي

 ذوي للطلبة والجمعي الفردي اإلرشاد خدمات تقديم أن الدراسة نتائج أظ رت. وخبراته المرشد

 من%( .82.) أفاد حي   المرشدين لدم شيوعاا  األكثر الممارسة كانت الخاصة الحتياجات

 خارج ج ات إلى التمويل خدمة وكانت بانتظام  اإلرشادية الخدمات هذه يزود بلنه المشاركين

 مؤهلون ما نوعاا  بلن م المرشدين معظم أفاد كما%(. 2821) بنسبة للمرشدين ممارسة أقل المدرسة

 تدريباا  تلقوا وأن م الخاصة  الحتياجات ذوي الطلبة تلهيل على قادرون وأن م الكفايات  ولدي م

 م نياا  الخاصة الحتياجات ذوي الطلبة تلهيل على قادرون وأن م المجال  هذا في متخصصاا 

 . المحيطة والبيئة المجتمع مع والندماج النخراط في لمساعدت م

 المرشد وأداء دور في الختالفات قياس إلى( Ghilani, 2000)جيالني  دراسة وسعت

 في واإلداريين  والمعلمين  العليا المدارس خريجي قبل من العليا والمالحظ المدارس في اإلشرافي

  المعلومات والبيانات جمع أجل من الوصفي األسلو  الباح  استخدم. بنسبورغ ضاحية مدرسة
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يجاد المقارنة أجل من النتائج تلل  حُ  ذلك وبعد  خريجي المدارس إدراك مدم لتبيين التناقض وا 

 أن الدراسة هي ل ذه الم مة المعطيات أحد أن نتائجال بينت. واإلداريين  والمعلمين  العليا

 السبعة المرشد أن أدوار ويؤمنون يعتقدون  واإلداريين  والمعلمين  العليا المدارس خريجي

 أداء مجالت في هناك اختالفات يوجد بينما  التربوي للمرشد م مة وظائف ل ا بالمس  المشمولة

 ويش دون يالحظون جميعاا  الفئات ذهه  وأن واإلداريين  والمعلمين  الخريجين ةوالطلب  المرشد

 .كافة المجالت في المتوسط مستومال مع يتفق الذي  التربوي المرشد أداء على

 المرشد لدور والطلبة المعلمين تقصي توقعات (Mangrum, 1992) مانجروم دراسةوحاولت 

 المدرسة  من خالل عينة في اإلرشادية بالمصادر يتعلق فيما اعات مانطب التربوي  والتعـرف إلى

 توقعـات لمعرفـة فقـر ( 61) من مكونة طال   باستخدام استبانة( 400)و معلماا ( 041) ضمت

 دور لف م جيد  نتيجة أظ روا الطلبة أن النتائج من تبين. التربوي المرشد لدور المعلمـين والطلبة

 عن وانطباعات م اإلرشادية للعملية المعلمين معرفة مع بالمقارنة إلرشاديةوالعمليـة ا المرشـد

 ل والمعلمـين الطـلبة على العتماد أن إلى الدراسة هذهنتائج  وأشارت العمليـة اإلرشادية  مـصادر

 .والمرشدين اإلرشاد حول الكافية لنـا المعلومات يـوفر

 إلى ف دفت  ( ,1991Ginter, Scalise, and Presse)وسكاليس وبريسي  جنتير دراسة أما

 نظر وج ة من األمريكية لويزيانا لولية البتدائية المدارس في التربوي المرشد دور تقويم

 الباحثون أعد. المدارس هذه من ومدرسة مدرساا ( 0303) من مكونة عينة واستخدمت المدرسين 

 البتدائية  المدرسة في المرشد ب ا يقوم أن المفترض من إرشادية خدمة( 00) تضمنت استبانة

تمام تفاعل في تساعد أن يمكن خدمات( 7) أهم يختار أن العينة أفراد من فرد كل من وطل   وا 

 أن يمكن التي اإلرشادية الخدمات أكثر أن إلى الدراسة وتوصلت. المدرسة داخل التعليمية العملية
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 والخدمات المساعد   الخدمات: هما ين أساسي محورين حول تمحورت التعليمية العملية تفع ل

 . الستشارية

 التوجيه برامج حول المدرسين إلى الوقوف على آراء (Gibson, 1990) جبسون دراسةوهدفت 

 موزعين معلماا ( 0.1) العينة والحاضر  وشملت فـي الماضي الثانويـة المدارس في واإلرشاد

التوجيـه  بـرامج حـول المعلمـين آراء رفةلمع خاصة أدا  ثانوية  باستخدم مدرسة( 09) على

 واإلرشـاد تس م التوجيه برامج أن اعتقادهم واصلوا المدرسين أن الدراسة نتائج من تبين. واإلرشاد

 .إيجابياا في تحسين العملية التعليمية إس اماا 

 ( ,1988Boser, Popppen, and Thompson)وبوبين وثومبسون  بوزر دراسة وحاولت

 األمريكية  تنسي ولية في المدارس بعض في المقدمة اإلرشادية الخدمات برامج ليةفاع تقصي

 والمجتمع والمدرسين الطلبة نظر وج ة من البتدائية المدارس في التربوي اإلرشاد أهمية وبيان

 خالل من المدارس  في الدراسية الفصول وكثافة التعليم على المتزايد اإلقبال ظل في المحلي 

 ومدرسة مدرساا ( 0341)و أسر  ( 0172)و وطالبةا  طالباا ( 00663) ضمت التي لدراسةا عينة

دارياا  دارية وا   يمكن مدم أي إلى: "في يتمثل الذي الرئيس السؤال عن اإلجابة الدراسة حاولت. وا 

 ؟"التربوي المرشد يقدم ا التي اإلرشادية الخدمات فعالية على مرشد لكل الطلبة زياد  تؤثر أن

 واإلداريين والمدرسين الطلبة إلى وج ت  استبانات ثال  السؤال هذا عن لإلجابة الباح  تخدمواس

 زادت كلما أنه أقروا فئات م بمختلف العينة أفراد أ لبية أن إلى الدراسة توصلت. المحلي والمجتمع

 إلى يبالتال ذلك وأدم عاتقه  على والواجبات األعباء زادت مرشد لكل المخصصة الطلبة نسبة

 . تلثيرها وقلة  اإلرشادية الخدمات فعالية ضعف

عالية برنامج تدخل ف ( ,1981Cobb and Richards) وريكاردز كوب دراسةواستقصت 

الخدمات اإلرشادية في تحقيق السلوك اإليجابي لدم مجموعة من طلبة المرحلة البتدائية في 
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 طالبةا ( 27)طالباا و( 43)اح  عينة بلرت استخدم الب  و قرية من قرم ولية فريجينيا األمريكية

طل  من م اإلجابة على قائمة ببعض المشاكل السلوكية لألطفال قبل مشاركت م في برنامج 

التدخل اإلرشادي وبعده  لمقارنة التريير الذي يحد  في سلوك م  وقد قدم برنامج التدخل 

ت نتائج الدراسة أن هناك أظ ر  .اإلرشادي في إطار مجموعات صرير  وبمساعد  المدرسين

اتض  أن كثيراا من المشاكل   و ترييراا إيجابياا بشكل ملموس على سلوك الطلبة بعد تطبيق البرامج

السلوكية قد تضاءلت وتالشت  وأوصى الباح  أن تقدم البرامج اإلرشادية في إطار مجموعات 

 .أن تنجز نجاحات أكثر فاعلية إذا ما أريد  صرير  وبمساعد  كل المعنيين في العملية التعليمية

 

  السابقة الدراسات على التعقيب4.2.2

 التربوي المرشد بدور وجود تزايد في الهتمام يالحظ السابقة  الدراسات على الطالر خالل من

 ذلك ومع التربوية من قبل الباحثين والمتخصصين والعاملين في حقل اإلرشاد  المؤسسات في

 شامل موضور وتحليل بعمق تناولت التي واألجنبية العربية السابقة ساتالدرا في نقص هناك ف ن

 البتدائية  واإلعدادية  والثانوية  المختلفة التعليمية المراحل من المدارس في التربوي اإلرشاد

التربوي  ودون ربطه بالجوان   اإلرشاد جوان  من محدداا  معظم الدراسات جانباا  تناولت حي 

بحثت العالقة بين  -إن وجدت–رشادي  فلم يتسنى للباحثة الوصول ألي دراسة األخرم للعمل اإل

من هنا  ف ن أهم ما قد . الم ارات اإلرشادية للمرشد التربوي المدرسي والصعوبات التي توج ه

يميز هذه الدراسة هو سعي ا إلى تقصي العالقة بين متريرات العمل اإلرشادي  وبالتحديد 

 ا المرشد التربوي المدرسي في فلسطين والصعوبات التي تواج ه في أدائه الم ارات التي يمتلك

 :وفيما يلي ملخصاا للتعقي  على الدراسات السابقة  بما يرتبط بمتريرات الدراسة. لم امه
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م ــارات المرشــد ( 4110)  والنجــار (4112)  والعجالنــي (4102)تناولــت دراســات شــاهين : أولا 

ر  الشــمولية ل ــذه الم ــارات  بينمــا تعاملــت دراســات أخــرم مــع جانــ  التربــوي  وتعاملــت مــع النظــ

التــي ركــزت علــى فنيــات المقابلــة  والــبعض اآلخــر ( 0993)محــدد مــن الم ــارات  كدارســة التــرك 

  (4113)  ودراسـة السـالمة (.099)تعامل مع دور المرشد وأدائه  كدراسـة أبـو عيطـة والرفـاعي 

م ــارات اإلرشــاد لــدم المرشــد التربــوي بالخــدمات اإلرشــادية ( 4110)بينمــا ربطــت دراســة النجــار 

فركـــزت علـــى الم ـــارات والصـــفات  (Edwin, 2009)دويـــن إأمـــا دراســـة  .التـــي يقـــدم ا للطلبـــة

 .الشخصية للمرشد

تحديــداا كميــاا لدرجــة امــتالك المرشــدين التربــويين فــي ( 4102)أظ ــرت نتــائج دراســة شــاهين : ثانيــاا 

والبير  الحكومية لم ارات اإلرشاد  وكانت درجت ا متوسـطة  بينمـا تحـدثت مدارس محافظة رام ا  

ـــدم المرشـــدين  وعبـــرت دراســـات أخـــرم عـــن أداء ( 4110)دراســـة النجـــار  عـــن م ـــارات شـــائعة ل

 .  وبمستوم مرتفع(4113)المرشد التربوي  كدراسة السالمة 

ادية بـاختالف الجـنس  كدراسـة بينت نتائج بعض الدراسات وجود فـروق فـي الم ـارات اإلرشـ: ثالثاا 

دون ( 4110)التـــي كانـــت في ـــا الفـــروق لصـــال  اإلنـــا   وكـــذلك دراســـة النجـــار ( 4102)شـــاهين 

 .ريرمتتحديد لصال  من هذه الفروق  ولم تتعامل الدراسات األخرم مع هذا ال

 وجـــود فـــروق فـــي الم ـــارات اإلرشـــادية بـــاختالف( 4102)لـــم تظ ـــر نتـــائج دراســـة شـــاهين : رابعـــاا 

المؤهل العلمي للمرشد أو تخصصه أو سـنوات الخبـر   بينمـا كـان لتخصـص المرشـد أثـر م ـم فـي 

لصـــال  المتخصصـــين فـــي مجـــال اإلرشـــاد  واخـــتالف العمـــر  لصـــال  ( 4112)دراســـة العجالنـــي 

كانـت الفــروق فــي فاعليـة الم ــارات اإلرشــادية دالــة ف  (4110)دراســة النجــار فـي أمــا . األكبـر ســناا 

 . مؤهل العلمي  والتخصص  وسنوات الخبر باختالف ال
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تركزت الصعوبات التي يواج  ا المرشدون التربويون في أدائ م لم ام م اإلرشـادية  علـى : خامساا 

  (4119)  وشـــاهين (4100)المجــال المتعلــق بظــروف عمــل المرشــد كمــا بينــت دراســات جاســم 

مجــالت محــدد  للصــعوبات    ولــم توضــ  الدراســات األخــرم(09.6)وري بــ  والج(0992)وفــرج 

 .التي تواجه المرشد التربوي

تحـــدثت الدراســـات الســـابقة كافـــة عـــن مشـــكالت عامـــة وصـــعوبات تواجـــه عمـــل المرشـــد : سادســـاا 

التربوي  وركزت على التخصص للمرشد  والمحفزات المقدمة له  والتجاهات السلبية نحو العملية 

وبات في مجالت محدد  كما تقـوم بـه الدراسـة من الدراسات هذه الصع أياإلرشادية  ولم تحصر 

جيالنـــــي    ودراســـــة(Milson, 2002) كدراســـــة ميلســـــون األجنبيـــــة  الدراســـــات أمـــــا. الحاليـــــة

(Ghilani, 2000) مـانجروم  ودراسة (Mangrum, 1992) وبـوبين وثومبسـون  بـوزر  ودراسـة

(09..Boser, Popppen, and Thompson, )  يقـدم ا التـي الخـدمات علـى تركيـز ففي ـا 

  .التربوي  دون تخصيص في مجال الم ارات أو الصعوبات التي يواج  ا المرشد

 المعلمين نظر وج ة من التربوي المرشد تقويم على ركزت السابقة الدراسات أن يتض : سابعاا 

الم ارات اإلرشادية التي  تناولت الدراسة هذه أن إل المحلي  والمجتمع واإلداريين   ةوالطلب

 نظر وج ة من لدورهم التربويين المرشدين أداء تعوق التي تلك ا المرشد التربوي والصعوباتيم

 بدقة يحددها ل المشكالت دراسة ألن. الواقعية من نوعاا  يضفي ذلك أن ويعتقد أنفس م  المرشدين

 . التربوي بالمرشد عالقة ل م لمن يكون أن يمكن واألهمية الدور أن حين في أصحاب ا  إل

 على الرالبة فالسمة أهداف ا  كذلك واختلفت السابقة  الدراسات في الدراسة عينات تباينت: ثامناا 

 الخاصة الصفة كانت بينما التربوية  العملية في المرشد دور بيان هي العربية الدراسات

 تالخدما لزياد  مقترح برنامج لبناء والسعي المرشد  خدمات على التركيز األجنبية بالدراسات

 باكور  تعتبر الدراسة هذه لكن  للطلبة اإليجابي السلوك تحقيق في فاعليت ا وزياد  اإلرشادية 
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 ومحاولة التربويين  المرشدين تواجه التي الصعوبات بتتناول ا فلسطين في اإلرشادية الدراسات

 الحقيقي دوره يمارس كي للمرشد  مناسبة أجواء إلتاحة ل ا  المناسبة الواقعية الحلول إيجاد

 .المدرسة في الكبير  وخدماته

مجال العمل اإلرشادي بعامة  واإلرشاد  في الفلسطينية الدراسات محدودية وبشكل عام  يالحظ

 حديثاا  زال ما المدرسي التربوي اإلرشاد مجال أن إلى ذلك وقد ينس . التربوي المدرسي بخاصة

 الكامل بالشكل مراكزهم وتثبيت تربويين مرشدين تعيين إلى والتعليم التربية وزار  عمدت حي 

 لدراسات وفاتحة السابقة  الدراسات لبعض مرافقة الدراسة هذه ستكون لذلك المدارس  في حديثاا 

 . التربوية بالعملية وعالقته  وأهميته  المرشدين دور تتناول مستقبلية
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 الثالثالفصل 

 إجراءات الدراسة 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

وصفاا لمجتمع الدراسة  وعينت ا وطريقة اختيارها  وكذلك وصفاا لألدوات التي  فصليتضمن هذا ال

في  تصدق ا وثبات ا  باإلضافة لإلجراءات التي اتبع مؤشراتو   في هذه الدراسة تاستخدم

 .تخالص النتائجتطبيق األدوات  والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات لس

 

 منهجية الدراسة  1.1

رتباطي الوصفي وفقاا لطبيعة الدراسة الحالية ومشكلة الدراسة وتساؤلت ا  استخدم المن ج ال

الدراسة  إذ يعتمد هذا المن ج على دراسة العالقة بين المتريرات  ودراسة  لإلجابة عن أسئلة

فاا دقيقاا  يعبر تعبيراا كمياا يعطينا وصفاا رقمياا الظاهر  كما توجد في الواقع  والهتمام بوصف ا وص

يوض  مقدار هذه الظاهر  أو حجم ا  ودرجات ارتباط الظاهر  بالظواهر األخرم  وبمتريرات 

 (.1030  عالونهو  بو  زالأ) الدراسة

 

 مجتمع الدراسة 1.1

كومية في مدارس والتعليم الحتربية التكون مجتمع الدراسة من مرشدي ومرشدات مدارس مديريات 

مـن م   مرشـداا ومرشـد ( 694)  والبـالغ عـددهم 1035/ 1034  للعام الدراسي فلسطين الحكومية

التربية والتعليم الحكومية في المحافظات    موزعين على مديريات مرشد( 358)مرشداا  و( 336)
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ربيــة الخاصــة فــي وزار  لــإلدار  العامــة لإلرشــاد والت  وذلــك وفقــاا للســجالت الرســمية التابعــة الشـمالية

 (.1031  وزار  التربية والتعليم)التربية والتعليم العالي 

 

 عينة الدراسة  1.1

 

 وااختير   مرشد ا ( 162)مرشداا  و ( 171)مرشداا ومرشد   من م ( 333)تكونت عينة الدراسة من 

لجنس  مع وسيكون اختيار العينة من كل طبقة عشوائياا بحس  مترير ا  العنقوديةبالطريقة 

  آخذين بالعتبار التوزيع الجررافي لمجتمع الدراسة  مراعا  تمثيل متريرات الدراسة األخرم

 (2)اختيرت  فقد .وصعوبة الوصول إلى كافة المدارس والمرشدين العاملين في هذه المدارس

بعد   الخليل  وبيت لحم  والقدس  ورام ا  والبير   ونابلس  وطولكرم  وجنين:   هيمديريات

شكلت عينة الدراسة ما نسبته مديرية  ف( 31)سحب ا عشوائياا من مجمور المديريات البالرة 

عينة )من عدد أفراد مجتمع الدراسة الكلي  وذلك بعد استثناء العينة الستطالعية %( 48.0)

ين يب( 1.3)  والجدول مرشداا ومرشد  من مجتمع الدراسة  وخارج عينت ا( 50)حجم ا   و (الثبات

  .متريرات الدراسةتوزر أفراد عينة الدراسة حس  
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 (111=ن)لمتغيراتها المستقلة  توزيع عينة الدراسة تبعاا (: 1.3)الجدول 
)%(النسبة المئوية  التكرار مستويات المتغير المتغيرات المستقلة  

 الجنس
 51.4 171 ذكر

 48.6 162 أنثى

 التخصص الدراسي

 12.9 43 إرشاد نفسي وتربوي

 32.7 109 نفس علم

 36.9 123 اجتماعية خدمة

 11.1 18 علم اجتماع وغيره من تخصصات

 الفئة العمرية
 15.6 52   سنة      10أقل من 

سنة( 10-40)  168 50.5 

سنة 40أكثر من   113 33.9 

سنوات الخبرة في العمل 
 اإلرشادي

سنوات 5أقل من   81 24.3 

سنوات( 5-30)  103 30.9 

سنوات 30أكثر من   149 44.7 

 المرحلة الدراسية 
 14.4 48 أساسية

 24.9 83 أساسية عليا

 60.7 202 ثانوية

المديرية التي يعمل بها 
 المرشد

 18.6 62 الخليل

 13.8 46 بيت لحم

 6.3 21 القدس

 16.5 55 رام اهلل والبيرة

 18.3 61 نابلس

 15.3 51 طولكرم

 11.1 37 جنين

 333 المجموع

 

التخصصات  وجود تخصصات عديد  ألفراد محدود  رير ذلك من قصد ب: مالحظة
 .من المرشدين  مثل التربية اإلسالمية  والجتماعيات  واللرة العربية
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 أدوات الدراسة 1.1

رشادية التي أداتي الدراسة لقياس متريري الم ارات اإللت عد    أل راض تحقيق أهداف الدراسة

يمتلك ا المرشدون التربويون  والصعوبات التي يواج ون ا  من خالل مراجعة األد  النظري 

 .لكل من هذه األدوات اا وفيما يلتي وصفوالدراسات السابقة حول الموضور  

 

 مقياس المهارات اإلرشادية: أوالا 

د بشكل رئيس على بالطالر على األد  السابق في مجال الم ارات اإلرشادي  فقد اعتم

 :تيةفق الخطوات اآل  التي بنيت صورت ا الن ائية و (4102)المقياس المستخدم في دراسة شاهين 

 :لمرشد التربوي المدرسيألدائية الالزمة لم ارات اإلرشادية الشخصية واتحديد ال -3

لي ما ي ةالباحث ت  وقد استخدمرشدالالزمة للم م اراتتعددت المصادر في تحديد الفقد 

 :لمرشد المدرسيالالزمة ل م ارات اإلرشاديةلالستدلل على ال

  إضافة لجميع المراحل التعليمية رشدالم م اراتمس  األدبيات التربوية المرتبطة بتحديد : أولا 

 .إلى عدد من النماذج المتوافر  لتحديد الحاجات التدريبية للمرشد المدرسي

على أن   في ضوء ما سبق لمرشد التربوي المدرسيائية لالشخصية واألد الم اراتتحديد : ثانياا 

ألدوارهم التي يحتاجون لممارست ا باستخدام مدخل المالحظة  رشدالم م اراتيكون القياس معرفة 

وفق حدود من خالل التواجد مع بعض المرشدين أثناء ممارست م لعمل م وم ام م اليومية  و 

 .الدراسة

التي تم التوصل إلي ا  م اراتمن الم ار  فرعية  وتحويل كل  م اراتة إلى الرئيس الم اراتتحليل : رابعاا 

مع   (بحس  التعبير اللفظي عن هذه الم ارات من قبل المرشد) رشدقوم ب ا الميإلى إجراءات سلوكية 

  .مدرسيةمرحلة الفي الوخصوصيت ا  رشادمراعا  تحديد متطلبات م نة اإل
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الم ارات : فقر   وزعت على سبعة مجالت  هي( 63)ئية وقد شمل المقياس في صورته الن ا

المقابلة  )اإلرشاد الفردي    وم اراتالخطة اإلرشادية والتشخيص   وم اراتالم نية والشخصية

الدراسات    وم اراتاإلرشاد الم ني   وم اراتاإلرشاد الجمعي   وم ارات...(دراسة الحالة 

 .عملية التربويةالعالقة مع أطراف ال   وم اراتوالبحو 

 

 :صدق مقياس المهارات اإلرشادية

من ( 16)في صورته األولية على فقد عرض  مقياس الم ارات اإلرشادية لتحقيق صدق 

المحكمين من أصحا  الخبر  والختصاص والعاملين في اإلشراف واإلدار  لعملية اإلرشاد 

لتربوي والنفسي واإلدار  التربوية التربوي  وبعض األساتذ  الجامعيين المتخصصين في اإلرشاد ا

توافق مع واقع الم ام والمسؤوليات يقيس ما وضع ألجله  و ي  والتلكد من أنه مقياسلتحكيم ال

وقد أخذت وج ات نظرهم بعين العتبار من خالل تعديل . للمرشد التربوي في المدارس الحكومية

من %( 91)اتفق علي ا أكثر من  بعض الفقرات أو حذف ا أو إضافت ا  فاعتمدت الفقرات التي

المحكمين  إذ اختصرت المجالت من عشر  مجالت إلى سبعة  بدمج بعض المجالت المتقاربة 

 .مع بعض ا  وترتي  الفقرات بين المجالت  وحذف عشر  فقرات

من صدق التساق الداخلي للمقياس  وذلك ب يجاد معامل ارتباط بيرسون بين  ةالباحث تكما تحقق

  وكانت (0.63-0.75)  فتراوحت معامالت الرتباط ما بين مجال والدرجة الكلية للمقياسكل 

 .(α>0.05)دالة إحصائياا عند مستوم الدللة 
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 :ثبات مقياس المهارات اإلرشادية

 : تيعلى النحو اآل تينقيبطر  المقياس احتس  ثباتفقد أما بالنسبة للثبات  

مكونـة  Pilot Study))علـى عينـة اسـتطالعية  المقيـاسي  طبق ح: طريقة إعاد  الختبار :أولا 

  لـم يـتم تضـمين م فـي عينـة الدراسـة مـن العـاملين فـي المـدارس الحكوميـةمرشـداا تربويـاا ( 50)من 

ســيبيرمان بــين  ارتبــاطبــين التطبيقــين  ثــم احتســا  معامــل  أربعــة أســابيع رق زمنــيااألصــلية وبفــ

  .(1..0) درجات مرتي التطبيق  وقد بلغ

بين الفقرات في  الرتباطوهذا النور من الثبات يشير إلى قو  : ثبات التجانس الداخلي :ثانياا 

 (Cronbach Alpha) كرونباخ ألفا معادلة ت  ومن أجل تقدير معامل التجانس استخدمالمقياس

 .(2.3)وكما هو موض  في الجدول  على العينة الستطالعية 

 

 المهارات اإلرشادية ككل، ولكل مجال على حدة لمقياسالتجانس يبين معامالت (: 2.3)جدول 

الر

 قم

معامل  المجال
 التجانس

معامل  المجال الرقم
 التجانس

 0.68 الخطة اإلرشادية والتشخيص مهارات(1) 1.81 المهارات المهنية والشخصية(1)

 0.79 مهارات اإلرشاد الجمعي(1) 1.11 اإلرشاد الفردي مهارات(1)

 0.96 والمقاييس الدراسات والبحوث مهارات(1) 1.11 مهارات اإلرشاد المهني(1)

العالقة مع أطراف العملية  مهارات(1)
 التربوية

 1.91 الكلي 1.11

 

 جالتلمأن قيم معامالت ثبات التجانس لمقياس الم ارات اإلرشادية قد تراوحت ( 2.3)يوض  الجدول 

لمجمل فقرات  لثبات الكليا  بينما بلرت قيمة معامل (0.06-0.63)بين المقياس المختلفة 

 . راض الدراسة الحالية  وهي كافية لعتبار المقياس مناسباا أل(0.01) المقياس
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  :مقياس المهارات اإلرشادية طريقة تصحيح

مجالت   سبعةموزعة على   فقر ( 61)صورته الن ائية من  اإلرشادية فيم ارات التكون مقياس 

 أمام كل فقر  لبيان مدم تطابق ما يرد في الفقر  مع قناعته الشخصية( ×)ستجي  إشار  يضع الم

  حول درجة امتالكه للم ار  اإلرشادية من خالل ممارسته ل ذه الم ار  خالل العمل اإلرشادي

( 4) عاليةدرجات  ( 5) جداا  عاليةالدرجة تلخذ  إذ  (Likert)ليكرت لعلى تدريج خماسي 

عكس وتُ   درجة( 3)ومنخفضة جداا درجتان  ( 1) منخفضةدرجات  ( 1) طةمتوسدرجات  

 مقياسالكلية على فقد تراوحت الدرجة   وبناءا على ذلك .الدرجة في حالة الفقرات السالبة

 .درجة (135-61)بين ما  الم ارات اإلرشادية

 

 قياس الصعوبات التي تواجه المرشد التربويم: ثانياا 
السابق في مجال الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي في أثناء أدائه بالطالر على األد  

      (1006البرديني  )لم امه  فقد اعتمد بشكل رئيس على المقاييس المستخدمة في دراسات 

 (.1034شاهين والريماوي  )و 

صعوبات : فقر   وزعت على أربعة مجالت  هي( 23)وقد شمل المقياس في صورته الن ائية 

الصعوبات المتعلقة   و صعوبات تتعلق بظروف عمل المرشد  و علق بال يئة اإلدارية والتدريسيةتت

 .صعوبات تتعلق بالطلبة  و بلولياء األمور

 

 :الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي صدق مقياس

في صورته األولية على فقد عرض   مقياس الصعوبات التي تواجه المرشد التربويلتحقيق صدق 

من المحكمين من أصحا  الخبر  والختصاص والعاملين في اإلشراف واإلدار  لعملية  (16)
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اإلرشاد التربوي  وبعض األساتذ  الجامعيين المتخصصين في اإلرشاد التربوي والنفسي واإلدار  

الصعوبات التي توافق مع واقع يقيس ما وضع ألجله  و يالتربوية لتحكيم األدا   والتلكد من أنه 

وقد أخذت . الفلسطينية في المدارس الحكومية المرشد التربوي في أثناء أدائه لم امه تواجه

وج ات نظرهم بعين العتبار من خالل تعديل بعض الفقرات أو حذف ا أو إضافت ا  فاعتمدت 

من المحكمين  إذ حذفت بعض الفقرات وأضيفت %( 91)الفقرات التي اتفق علي ا أكثر من 

 .بعض الفقراتأخرم  بينم عد لت 

من صدق التساق الداخلي للمقياس  وذلك ب يجاد معامل ارتباط بيرسون بين  ةالباحث تكما تحقق

والدرجة الكلية  للمجالتمعامل الرتباط  إذ تراوحت قيمكل مجال والدرجة الكلية للمقياس  

  مما يؤشر (α>0.05)عند مستوم الدللة  وهي دالة إحصائياا ، (0.87-181.)بين  ماللمقياس 

  .وتمتع المقياس بدرجة مناسبة من الصدقنحو تجانس داخلي بين الفقرات  

 

 :الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي ثبات مقياس

على  تينقياحتس  بطر فقد   الصعوبات التي تواجه المرشد التربويأما بالنسبة للثبات لمقياس 

 : تيالنحو اآل

مكونـة  Pilot Study))علـى عينـة اسـتطالعية  المقيـاس  طبق حي: طريقة إعاد  الختبار :أولا 

  لــم يـتم تضـمين م فــي عينـة الدراســة مـن العـاملين فــي المـدارس الحكوميـةمرشـداا تربويــاا ( 21)مـن 

ســيبيرمان بــين  ارتبــاطبــين التطبيقــين  ثــم احتســا  معامــل  أربعــة أســابيع رق زمنــيااألصــلية وبفــ

  .(0.91) درجات مرتي التطبيق  وقد بلغ
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بين الفقرات في أدا   الرتباطوهذا النور من الثبات يشير إلى قو  : ثبات التجانس الداخلي :ثانياا 

 (Cronbach Alpha) كرونباخ ألفا معادلة تالدراسة  ومن أجل تقدير معامل التجانس استخدم

 .(3.3)وكما هو موض  في الجدول  على العينة الستطالعية 

ككل،  الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي لمقياسالتجانس ت يبين معامال(: 3.3)جدول 
 ولكل مجال على حدة

معامل  المجال الرقم
 التجانس

 معامل التجانس المجال الرقم

صعوبات تتعلق بالهيئة اإلدارية (1)
 والتدريسية

صعوبات تتعلق بظروف عمل (1) 1.91
 والتشخيص المرشد

1.19 

 1.91 صعوبات تتعلق بالطلبة(1) 1.81 ياء األمورالصعوبات المتعلقة بأول(1)

 1.91 الكلي

 

قد  الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي أن معامالت التجانس لمقياس( 3.3)يوض  الجدول 

  بينما بلرت قيمة (1894-1879)بين المقياس المختلفة  جالتلم تراوحت قيمة معامل الثبات

  وهي كافية لعتبار المقياس مناسباا (1892) المقياسلمجمل فقرات  لثبات الكليامعامل 

 . راض الدراسة الحاليةأل

 

  :الصعوبات التي تواجه المرشد التربويمقياس  طريقة تصحيح

فقر  موزعة ( 23)صورته الن ائية من  في الصعوبات التي تواجه المرشد التربويتكون مقياس 

ام كل فقر  لبيان مدم تطابق ما يرد في الفقر  أم( ×)مجالت  يضع المستجي  إشار  أربعة على 

( 2) رتفعة جداا متلخذ  إذ  (Likert)ليكرت ل  على تدريج خماسي تقديره لدرجة الصعوبةمع 

  لمتدنية جداا  درجة( 0)درجتان  ( 4) متدنيةدرجات  ( 3) متوسطةدرجات  ( 2) رتفعةمدرجات  
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 مقياسالكلية على فقد تراوحت الدرجة   على ذلك وبناءا  .عكس الدرجة في حالة الفقرات السالبةوتُ 

 .درجة( 43-215)بين ما  الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي



 :معيار التصحيح للمقياسين

لتفسير تقديرات المفحوصين على ( 4102)المعادلة التي استخدم ا المصري  ةاستخدمت الباحث

  الصعوبات التي يواج  ا المرشد وأبعادهس   ومقيامجالتهو  الم ارات اإلرشاديةفقرات مقياس 

 :وهي على النحو اآلتي

وعليه  يكون معيار التصحي   .(1.33= ) 1/(0-2)(= عدد الفئات/ (درجةأدنى  -درجةأعلى ))

 (:4.3)لكل من مقياسي الدراسة  بحس  ما هو موض  في الجدول 

 

 مقياسي الدراسةل معيارالتصحيح: (4.3) جدول

 المستوى ط الحسابيالمتوس المتغير

 المهارات اإلرشادية
 منخفض 4833أدنى من 

 متوسط 1.66-1.11من 
 مرتفع 1.66أعلى من 

الصعوبات التي تواجه 
 المرشد

 منخفض 1.11أدنى من 
 متوسط 1.66-1.11من 

 مرتفع 1.66أعلى من 
  

 حدود الدراسة1.1

تمثل بعالقة الم ارات اإلرشادية التي يمتلك ا الدراسة الحالية بالموضور الذي تبحثه  والم تحددت

المرشد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية بالصعوبات التي يواج ون ا  من وج ة نظر 



83 
 

 ونابلس  وطولكرم  وجنينوالقدس  بيت لحم  ورام ا  والبير   الخليل  مرشدي مدارس محافظات 

  وباألدوات المستخدمة وخصائص ا  الوصفي باطيوذلك بالعتماد على المن ج الرت الحكومية 

 :مع إمكانية تعميم نتائج الدراسة في ضوء الجوان  اآلتية
 الدراسة على المرشدين التربويين العاملين في المدارس الحكومية  اقتصرت: المحددات البشرية

 . الفلسطينية في المحافظات الشمالية

 بيت لحم  ورام الخليل  و : فظات الشمالية  هيمحافظات من المحا سبع: المحددات المكانية

 .ونابلس  وطولكرم  وجنينوالقدس  ا  والبير   

 4102/4102الدراسة في العام الدراسي  تطبق: المحددات الزمانية. 

 على المفاهيم والمصطلحات الوارد  في هذه الدراسة اقتصرت: المحددات المفاهيمية. 

 دوات الدراسة ودرجة صدق ا وثبات ا  وعلى عينة الدراسة على أ اقتصرت: المحددات اإلجرائية

 .وسمات ا  والمعالجات اإلحصائية المستخدمة

 

 متغيرات الدراسة  1.1

 :ستعالج نتائج الدراسة من خالل المتريرات اآلتية

 :المتغيرات المستقلة

 (.ذكر  وأنثى)وله مستويان : الجنس 

علم   و خدمة اجتماعية  و علم نفسو ربوي  إرشاد نفسي وت) تمستوياأربعة وله : التخصص

 (.وتخصصات أخرم اجتمار

 (.سنة 21سنة  وأكثر من ( 21-31)سنة  و  31أقل من )وله ثالثة مستويات : الفئة العمرية
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 01سنوات  وأكثر من ( 01-2)سنوات  و 2أقل من )وله ثالثة مستويات : سنوات الخبر 

 (.سنوات

 (.أساسية  وأساسية عليا  وثانوية)ويات وله ثالثة مست: المرحلة الدراسية

 ورام ا  والبير   ونابلس  والقدس  بيت لحم  الخليل  و )ة مستويات عسبوله : ديريةالم

 (.وطولكرم  وجنين

 

 :المتغيرات التابعة

 .الم ارات اإلرشادية التي يمتلك ا المرشد التربوي المدرسي  والصعوبات التي تعوق أداء المرشد

 

 ت الدراسة   إجراءا 1.1

 :الدراسة وفق الخطوات اآلتية نفذت

 .تحديد مجتمع الدراسة  -3

 تحديد عينة الدراسة  -1

بناء أدوات الدراسة من خالل مراجعة األد  التربوي المنشور في هذا المجال  واإلجراءات   -1

 .المالئمة التي ستقوم ب ا الباحثة

 .حسا  معايير الصدق والثبات ألدا  الدراسة  -4

 .دوات على عينة الدراسةتطبيق األ  -5

 .جمع البيانات  -6

 .معالجة البيانات واستخالص النتائج والتوصيات  -2
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الباحثة ب حضار كتا  رسمي من قسم الدراسات  قامتوبعد التحقق من صدق وثبات األدوات  

العليا في جامعة القدس موج اا إلى اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في وزار  التربية 

 .عليم العالي  للموافقة على تطبيق وتس يل م مة الباحثة  وتوزيع األدا  على عينة الدراسةوالت

أدوات الدراسة بالتعاون مع اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في وزار  التربية  وقد وزعت

شدين والعليم العالي  عبر مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختار   إلى ومن المر 

التربويين المحددين مسبقاا عبر آليات الختيار العشوائية  واستناداا للبيانات حول المرشدين 

 .على متريرات الدراسة التصنيفية وتوزيع م

 

  المعالجة اإلحصائية 8.1

الباحثة باستخدام الرزمة اإلحصائية  قامتبعد استرجار استجابات المرشدين على ادا  الدراسة  

ستخدم الرتباط المتعدد لتحديد طبيعة العالقة الفحص الفرضيات  و ( SPSS)تماعية للعلوم الج

الرتباطية بين درجة الم ارات اإلرشادية التي يمتلك ا المرشد التربوي والصعوبات التي تواج ه  

بمجالت كل من المتريرين التي تضمن ا الدراسة  بينما تحس  المتوسطات الحسابية والنحرافات 

ومن خالل استخدام . يارية والنس  المئوية لتحديد درجة كل بند من البنود التي تشمل ا األدا المع

ختبار الفرضيات ل  "One Way ANOVA"تحليل التباين األحادي ، وt-test( ت)اختبار 

قل أاختبار  قد استخدملتعرف إلى اتجاه الفروق ودللت ا  فلأما  .تحديد الفروق بين المجموعاتو 

لتحديد درجة الترابط و  .  ليتسنى التعليق والتفسير الشمولي على النتائج(LSD) دال فرق

استخدم فقد وطبيعته بين درجتي الم ارات اإلرشادية والصعوبات التي يواج  ا المرشد التربوي  

 . وتحليل النحدار الخطي البسيط  معامل ارتباط بيرسون

 



86 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 الرابعالفصل 

 عرض نتائج الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 الرابعالفصل 

 عرض نتائج الدراسة
     

يتناول هذا الفصل عرضاا للنتائج التي توصلت إلي ا الدراسة  وفقاا لمقاييس الدراسة المستخدمة  

 .سيتم اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار تلثير خصائص عينة المبحوثين على إجابات م إذ

 

 : ا الدراسةوفيما يلي عرضاا للنتائج التي توصلت إلي

 

 السؤال األولنتائج  1.1

هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين درجتي امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية 

 الفلسطينية للمهارات اإلرشادية والصعوبات التي يواجهونها؟

 :وقد صيرت الفرضية األولى لإلجابة عن السؤال األول  وحس  اآلتي

بين  (α>0.05)عند مستوى الداللة توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائياا ال : الفرضية األولى

درجة امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية 

 .والصعوبات التي يواجهونها

 :يبين ذلك( 082)استخدم معامل ارتباط بيرسون  والجدول  األولى ومن أجل فحص الفرضية
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 المهارات اإلرشادية والصعوبات التي يواجهها المرشد التربوينتائج معامل ارتباط بيرسون بين (: 1.4)جدول 
الصعوبات التي تواجه  المهارات اإلرشادية 

 المرشد

معامل ارتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة 

 **1811 1.10-  االنحراف المتوسط النحراف  المتوسط

3.90 0.42 2.86 0.66 

 (≥1.11)عند مستوى  دال إحصائياا **        

      
وجود عالقة ارتباط ذات دللة إحصائية عند مستوم الدللة ( 082)يتض  من الجدول 

(α>0.05)  بلرت قيمة  إذ  الم ارات اإلرشادية والصعوبات التي يواج  ا المرشد التربويبين

مة مستوم الدللة المحسو  من العينة   بينما بلرت قي(1840-)معامل ارتباط بيرسون بين ما 

فقد رفضت الفرضية   وعليه .(α>0.05)وهي أقل من مستوم الدللة المحدد للدراسة   (1811)

الم ارات اإلرشادية والصعوبات التي يواج  ا المرشد بين بمعنى وجود عالقة ارتباط  ؛الصفرية

الم ارات اإلرشادية لدم دت درجة وقد كانت هذه العالقة عكسية  أي أنه كلما ازدا التربوي 

 .الصعوبات التي يواج اتنخفض درجة  المرشد

 

 السؤال الثانينتائج  1.1
 

 ؟رشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشاديةمستوى امتالك الما م

 مستومو   ياريوالنحراف المع  استخرجت المتوسطات الحسابية ثانيلإلجابة عن سؤال الدراسة ال

  كمــا هــو الم ــار  مســتوملســتجابات المبحــوثين  ومــن ثــم رتبــت تنازليــاا حســ   الم ــار  اإلرشــادية

 (.482)موض  في الجدول 
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مرتبة تنازلياا حسب درجة  المهارات اإلرشاديةالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ودرجة  (:2.4)جدول 
 المهارة

المتوســـــط  الفقرة الرقم
 بيالحسا

االنحـــــــــــراف 
 المعياري

مستوى 
 المهارة

 مرتفع 0.46 4.72 ألتزم بأخالقيات العمل اإلرشادي 0

 مرتفع 1.82 4.60 أشارك في اجتماعات الهيئة التدريسية 4

 مرتفع 0.55 4.60 أحرص على بناء عالقات مهنية مع اإلدارة المدرسية والمعلمين 3

عمرتف 0.56 4.50 أستمع للمسترشد بشكل جيد 2  

 مرتفع .0.5 4.46 أقوم باالتصال البصري المناسب مع المسترشد 2

 مرتفع 0.56 4.37 أتفهم أسباب المشكلة 6

 مرتفع 0.63 4.36 أخطط مسبقاً للبرامج واألنشطة اإلرشادية 7
 مرتفع 0.61 4.32 ألخص المشاعر العاطفية للمسترشد .
 مرتفع 1.86 4.34 أمتلك مهارة التعامل مع لحظات الصمت للمسترشد 9

 مرتفع 0.59 4.32 أوضح العالقة اإلرشادية للمسترشد 01
 مرتفع 0.62 4.32 أتعامل مع المسترشدين باحترام وموضوعية 00
 مرتفع 0.61 4.30 أوضح طبيعة العمل اإلرشادي ألطراف العملية التربوية 04
 مرتفع 0.70 4.27 أعمل على بناء عالقات إيجابية مع المجتمع المحلي 03
 مرتفع 0.67 4.27  أقدم خدمات اإلرشاد لكل أطراف العملية التربوية في المدرسة 02
 مرتفع 0.58 4.26                    أحدد حاجات الطلبة وفق المراحل العمرية 02
 مرتفع 1.29 4.22 أنتبه لسلوكيات المسترشدين اللفظية وغير اللفظية 06
 مرتفع 0.59 4.23 ع المسترشدأستخدم فنيات المقابلة م 07
 مرتفع 0.62 4.20  أضع أهدافاً مبرمجة زمنياً للخطة اإلرشادية .0
 مرتفع 2.31 4.18 أقيم المقابلة اإلرشادية لكل حالة 09
 مرتفع 0.61 4.18 أجمع المعلومات من مصادرها 41
 مرتفع 0.61 4.16  أقدم خدمات اإلرشاد بشكل فاعل 40
 مرتفع 0.68 4.12 اإلرشادية بشكل تدريجيأنهي العالقة  44
 مرتفع 0.60 4.13 أستخدم البرامج اإلرشادية في حل مشكالت الطلبة 43
 مرتفع .1.6 4.12 أزود المسترشدين بالتغذية الراجعة 42
 مرتفع 1.31 4.08 أقوم بالتخطيط واإلعداد المسبق الستقبال الحالة 42
 مرتفع 0.69 .4.0 المهن المختلفة أزود الطلبة بمعلومات أساسية عن 46
 مرتفع 0.63 4.07 أشخص المشكالت التربوية لتقديم الحلول المناسبة لها 47
 مرتفع .0.7 4.07 أوثق التقرير النهائي لكل حالة .4
 مرتفع 0.62 4.02 أنهي الجلسات اإلرشادية بشكل مناسب 49
 مرتفع 0.70 4.02 أنفذ الخطة وفق الجدول الزمني المحدد لها 31
 مرتفع 0.77 4.04                             أعرف الطلبة باإلرشاد الجمعي 30
 مرتفع 0.70 .3.9 أمتلك مهارة مشاركة أفراد المجموعة بطرح بدائل حل المشكلة 34
 مرتفع 0.66 .3.9 أتعامل مع المواقف الطارئة بفاعلية وفق النظريات العلمية 33
 مرتفع 1.68 3.96 مرار حسب اإلجراءات العلمية المناسبةأقيم الخطة باست 32
 مرتفع 0.70 3.92 أسهل االتصال والتواصل بين المسترشدين 32
 مرتفع 0.73 3.92 أمتلك مهارة توجيه التفاعل بين أفراد المجموعة اإلرشادية 36
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المتوســـــط  الفقرة الرقم
 بيالحسا

االنحـــــــــــراف 
 المعياري

مستوى 
 المهارة

 مرتفع 0.80 3.89 أتابع الحالة بعد االنتهاء منها 37
م الجلسات اإل .3  مرتفع 0.79 3.87 رشادية باستمرارأقوِّ
 مرتفع 0.73 3.84                              أقوم بعملية مسح الهتمامات وميول الطلبة 39
 مرتفع 0.84 3.83 أتعاون مع المعلمين إلعداد برامج للطلبة ذوي الحاجات الخاصة 21
 مرتفع 0.84 3.81 أنسق مع ذوي العالقة لتشخيص الطلبة ذوي الحاجات الخاصة 20
 مرتفع .0.6 3.80              أنفذ مسحاً دورياً لحاجات الطلبة المختلفة 24
 مرتفع 0.83 .3.7 أكون المجموعات اإلرشادية وفق األسس السليمة 23
 مرتفع 0.97 3.72 أنفذ زيارات ميدانية للمؤسسات المهنية المتنوعة 22
 مرتفع 0.70 3.72 استخدام منهجية علميةأتعرف إلى حاجات البيئة المدرسية ب 22
 متوسط 0.88 3.62 أعد نشرات حول المهن ومتطلباتها المختلفة 26
 متوسط .0.8 3.52 أمتلك مهارة تحديد مشكلة الدراسة 27
 متوسط 0.89 3.54  أعقد ندوات ومحاضرات مهنية تستهدف المجتمع المدرسي .2
 متوسط .0.8 3.52                   أمتلك مهارة تحديد أهداف الدراسة 29
 متوسط 0.92 3.49 أقوم بتحليل المهن للطلبة لمساعدتهم في اتخاذ القرار المهني المناسب 21
 متوسط 1.92 3.47 أشجع الطلبة على كتابة التقارير المهنية المختلفة 20
 متوسط 0.91 3.46 أمتلك مهارة بناء أدوات جمع البيانات 24
 متوسط 0.90 3.42 اء األمور بالمعلومات المهنية والتخصصات وكيفية االلتحاق بهاأزود أولي 23
 متوسط 0.89 3.44 أضع الفرضيات المناسبة حول الظاهر السلوكية للطلبة 22
 متوسط 0.93 3.40 أوظف نتائج الدراسات في حل المشكالت الطالبية 22
 متوسط 0.96 3.39 أستضيف مهنيين للتحدث حول مهنهم أمام الطلبة 26
 متوسط 0.93 .3.3 أستخلص النتائج من الدراسات التي أنفذها 27
 متوسط 0.11 3.37 أشرك أولياء األمور في وضع خطط إرشادية للطلبة .2
 متوسط 0.91 3.31 أختبر الفرضيات العلمية باستخدام األساليب المناسبة 29
 متوسط 1.01 3.21 أطبق اختبارات الميول المهنية على الطلبة 61
 متوسط 0.99 3.20 أقيم وأحلل نتائج االختبارات المطبقة على الطلبة 60
 متوسط 1.27 3.18 أنفذ زيارات منزلية للحاالت التي أتابعها عند الحاجة 64
 متوسط 0.87 3.17 أطبق االختبارات المناسبة لتشخيص قضايا الطلبة 63

 مرتفع 0.39 4.29 المهنية والشخصيةمستوى المهارات 
 مرتفع 0.56 3.72 الخطة اإلرشادية ومهارات التشخيصمستوى مهارات 
 مرتفعا  0.51 4.24 ...(المقابلة، دراسة الحالة،)خدمات اإلرشاد الفردي ستوى مهارات 
 مرتفع 0.59 4.02 اإلرشاد الجمعيمستوى مهارات 
 متوسط 0.71 3.58 اإلرشاد المهنيمستوى مهارات 
 متوسط 0.81 3.41 لدراسات والبحوثامستوى مهارات 
 مرتفع 0.67 3.91 العالقة مع أطراف العملية التربويةمستوى مهارات 

 مرتفع 0.41 3.89  مهارات اإلرشاديةالدرجة الكلية لل مستوى
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ـــة  درجـــةمســـتوم الأن ( 482)يتضـــ  مـــن الجـــدول  كـــان  م ـــارات اإلرشـــادية لـــدم المرشـــدينللالكلي

واحتلـت (. 1824)  بـانحراف معيـاري بلـغ (38.9) سط الحسابي للدرجة الكليـةإذ بلغ المتو  مرتفعاا 

  وبمستوم مرتفع  يلي ا م ارات (2849)المرتبة األولى بمتوسط قدره  الم ارات الم نية والشخصية

  وبمسـتوم مرتفـع  ثـم (2842)بمتوسـط قـدره  ...(المقابلة  دراسـة الحالـة )خدمات اإلرشاد الفردي 

العالقــة مــع أطــراف   وبمســتوم مرتفــع  فم ــارات (2814)بمتوســط قــدره  اد الجمعــياإلرشــم ــارات 

الخطـــة اإلرشـــادية وم ـــارات   وبمســـتوم مرتفـــع  فم ـــارات (3896)بمتوســـط قـــدره  العمليـــة التربويـــة

فـي المرتبـة السادسـة  اإلرشاد الم نـي  وبمستوم مرتفع  فم ارات (3874)بمتوسط قدره  التشخيص

فــي المرتبـة األخيــر   الدراسـات والبحـو   وبمســتوم متوسـط  وأخيـراا م ــارات (.382)بمتوسـط قـدره 

لم ـارات اإلرشـادية مرتفعـاا علـى الفقـرات وكـان مسـتوم ا.   وبمستوم متوسـط(3822)بمتوسط قدره 

علـى هـذه الفقـرات مـا بـين  رشـدينلستجابات الم قيمة المتوسط الحسابيتراوحت    إذ(22-0)من 

تراوحـــــت قيمـــــة   إذ (63-26) مـــــن متوســـــطة لبقيـــــة الم ـــــاراتدرجـــــة ال كانـــــت  و (1.21-4.24)

 (. 3864-3807)على هذه الفقرات ما بين  رشدينالمتوسط الحسابي لستجابات الم

 

 لثالسؤال الثانتائج  1.4
 
الحكوميـة الفلسـطينية مـن فـي المـدارس تعوق أداء المرشد التربـويالتي  الصعوباتمستوى ما 

 ؟وجهة نظر المرشدين

ودرجة   استخرجت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ثال  لإلجابة عن سؤال الدراسة ال

الصععععوبات التعععي يواجههعععا   ورتبـــت تنازليـــاا حســـ  درجـــة الصععععوبات التعععي يواجههعععا المرشعععدون

 (.3.4)  وذلك كما هو موض  في الجدول المرشد
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حسب درجة  مرتبة تنازلياا  الصعوبات مستوىو ارية واالنحرافات المعيالمتوسطات الحسابية  (:3.4) جدول
 الصعوبة

  الرقم
 الفقرة

المتوســــــط 
 الحسابي

االنحــــــــــــراف 
 المعياري

 مستوى
 الصعوبة 

 مرتفع 1.10 3.67                  األعداد الكبرية من الطلبة الذين يتابعهم املرشد 0

 متوسط 2.44 3.65 يف املدرسة االهتمام احملدود من معظم أولياء األمور مبتابعة أبنائهم 4

 متوسط 1.43 3.60 توزيع أيام عمل املرشد على أكثر من مدرسة 3

 متوسط 1.11 3.60  عدم توافر االختبارات النفسية لتشخيص مشكالت الطلبة 2

االهتمام احملدود من أولياء األمور باملشكالت النفسية والسلوكية ألبنائهم والرتكيز على  2
  دميياجلانب األكا

 متوسط 1.05 3.58

 متوسط 1.07 3.56 تردد األهايل يف احلضور الجتماعات املدرسة واملرشد 6

 متوسط 1.00 3.45 ارتباط بعض املشكالت الطالبية بظروف أسرية يصعب التعامل معها 7

 متوسط 1.97 3.32  برامج التطوير املهين اليت تقدم للمرشدين أثناء اخلدمة غري كافية .

اون أولياء أمور الطلبة مع املرشد الرتبوي يف حل املشاكل اليت تواجه أبناءهم ال يرقى تع 9
 إىل املستوى املطلوب

 متوسط 0.94 3.31

التخصصات والربامج األكادميية املتوافرة يف مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية لتأهيل  01
 املرشد الرتبوي املدرسي حمدودة

 متوسط 0.11 3.29

 متوسط 1.03 3.23 قعات الطلبة املرتفعة من املرشد يف حل مشكالهتمتو  00

 متوسط 1.90 3.23 عدم توافر الكتب واملراجع اإلرشادية يف املدرسة 04

 متوسط 1.01 3.17          عدم وجود وقت كاف لدى الطلبة للذهاب إىل املرشد 03

 متوسط 1.17 3.17  تدين العائد املادي الذي يتقاضاه املرشد 02

 متوسط 0.97 3.16 وعي أولياء األمور بأثر اإلرشاد الرتبوي ودور املرشد الرتبوي ليس كامالا  02

 متوسط 1.08 3.10 ضعف اإلعالم اإلرشادي يف البيئة احمللية 06

 متوسط 0.95 2.99 عدم التزام الطلبة بتنفيذ اخلطة اإلرشادية 07

 متوسط .0.9 2.97 ملهنةقلة تبادل الرأي واخلربة بني زمالء ا .0

 متوسط 1.10 2.96 تدين أمهية مهنة اإلرشاد واهلالة االجتماعية حوهلا 09

 متوسط 1.08 2.92 خشية أولياء األمور من أن يقوم املرشد بكشف أسرارهم وأسرار أبنائهم 41

ل يف الفهم اخلاطئ الذي يتصوره أولياء األمور بأن املرشد الرتبوي ليس له احلق بالتدخ 40
 شؤون الطلبة ضمن صالحياته

 متوسط 1.03 2.90

 متوسط 1.00 2.73 تردد بعض الطلبة يف عرض مشكالهتم للمرشد 44

 متوسط 1.11 2.68 رفض زيارة املرشد للبيت عند احلاجة من قبل أولياء األمور 43

 متوسط 1.23 2.62 عدم وجود حصص خمصصة لإلرشاد اجلمعي يف الربنامج األسبوعي 42

 متوسط 0.96 2.62  قلة متابعة الطلبة مع املرشد ملتابعة مشاكلهم وحلوهلا 42

 متوسط 1.12 2.62                                  النمط اإلداري السائد حيد من عملي وفعالييت 46

 متوسط 1.11 2.62 شعور املرشد بعدم الرضا عن عمله ومهنته 47

 متوسط 1.92 2.56 يستند إىل إطار مهين واضح تعاون املعلمني مع املرشد ال .4

 متوسط 1.02 2.55 اعتقاد الطلبة بأن اإلرشاد الرتبوي ال حيل مشكالهتم 49

 متوسط 1.00 2.52 عدم تفهم املعلمني لطبيعة العملية اإلرشادية 31

 متوسط 1.33 2.21 عدم وجود غرفة مستقلة لإلرشاد الفردي أو اإلرشاد اجلمعي 30

 متوسط 0.99 2.48  قص يف تفاعل الطلبة مع املرشد يف اللقاءات اإلرشاديةالن 34

 متوسط 1.03 2.47 االلتزام بتحويل الطلبة إىل املرشد من قبل اإلدارة واملعلمني ليس سياسة موثقة 33

 متوسط 1.02 2.42 األخذ برأي املرشد يف صنع القرارات املتعلقة بعمله خيضع للمزاجية واحلالة 32
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  الرقم
 الفقرة

المتوســــــط 
 الحسابي

االنحــــــــــــراف 
 المعياري

 مستوى
 الصعوبة 

 متوسط 1.09 2.43 وجود اعتقادات خاطئة لدى الطلبة جتاه اإلرشاد 32

 متوسط 1.02 2.40 وجود خلل يف تقدير اإلدارة ألمهية العملية اإلرشادية يف املدرسة 36

 منخفض 1.07 2.31 خوف الطلبة من عدم االحتفاظ بسرية املعلومات من قبل املرشد 37

 منخفض 0.98 2.27  مساعدهتمتدين ثقة الطلبة بكفاءة املرشد يف .3

 منخفض 1.04 2.26 تعاون اإلدارة مع املرشد الرتبوي ليس باملستوى املطلوب 39

 منخفض 1.00 2.24 التقليل من أمهية العملية اإلرشادية للطلبة من قبل املعلمني 21

 منخفض 1.07 2.22  تكليف املرشد مبهام ليس هلا عالقة بعمل املرشد 20

 منخفض 0.89 2.10 التواصل بني املرشد واهليئة اإلدارية والتدريسية يف املدرسة النقص يف 24

 منخفض 0.95 2.08 غموض دور املرشد بالنسبة إلدارة املدرسة 23

 متوسط 0.84 2.31 تتعلق بالهيئة اإلدارية والتدريسية التي صعوباتمستوى ال

 متوسط 0.71 3.13 تتعلق بظروف عمل المرشدالتي الصعوبات مستوى 

 متوسط 0.83 3.21 الصعوبات المتعلقة بأولياء األمورمستوى 

 متوسط 0.79 2.68 تتعلق بالطلبة التي صعوباتمستوى ال

 متوسط 0.61 2.81 لصعوبات التي يواجهها المرشدالدرجة الكلية ل مستوى

 
  متوسطاا كان المرشد  يواج اللصعوبات التي الكلية  درجةمستوم الأن ( 1.4)يتض  من الجدول 

(. 0.66)  بانحراف معياري قـدره (6..1) رشدينلستجابات الم الحسابيمتوسط البلرت قيمة  إذ

  يلي ـــا (1.16)فـــي المرتبـــة األولـــى بمتوســـط قـــدره  المتعلقـــة بلوليـــاء األمـــوروجـــاءت الصـــعوبات 

 بالطلبـة  ثـم الصـعوبات المتعلقـة (1.31)بمتوسط قدره  بظروف عمل المرشدالصعوبات المتعلقة 

 بال يئـة اإلداريــة والتدريســية  وأخيــراا الصـعوبات المتعلقــة (.1.6)فـي المرتبــة الثالثـة بمتوســط قـدره 

 .  وجميع ا بمستوم متوسط(1.16)في المرتبة األخير  بمتوسط قدره 

األعداد الكبير  مـن الطلبـة الـذين : "وكان مستوم الصعوبة مرتفعاا فقط على الفقر  التي تنص على

  فكـــان مســـتوم الصـــعوبة في ـــا (16-1)أمـــا الفقـــرات  .(3.67)بمتوســـط قـــدره   " م المرشـــديتـــابع

وقـد  .(1.65-1.43)على هذه الفقرات ما بـين  رشدينلستجابات الممتوسط تراوح المتوسطاا  إذ 

علــى  رشــدينلســتجابات الم المتوســطتــراوح  إذ  (41-12)علــى الفقــرات المســتوم منخفضــاا كــان 

 (.1.10-.1.0)بين  هذه الفقرات ما
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 نتائجالسؤالالرابع1.1
فروق دالة في مستوى امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية هل توجد 

عزى إلى الجنس، أو التخصص الدراسي، أو الفئة العمرية، أو سنوات تللمهارات اإلرشادية 

 ؟عمل فيها المرشدالخبرة، أو المرحلة الدراسية، أو المديرية التي ي

 :وقد صيرت الفرضيات الثانية حتى السابعة لإلجابة عن السؤال الرابع  وحس  اآلتي

 

 الثانيةنتائج الفرضية  1.1.4

متوسطات درجات في  (α>0.05)عند مستوى الداللة ة إحصائيلة دال فروق ذات ال توجد  

لمهارات اإلرشادية في ين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية لالمرشدامتالك 

 . محافظات تعزى لمتغير الجنس

 Independent)لمجمـوعتين مسـتقلتين ( ت)اسـتخدم اختبـار الثانيـة  ومن أجل فحص الفرضية 

t-test)،  (.4.4)كما هو موض  في الجدول و 

 
 نستعزى لمتغير الج متوسطات المهارات اإلرشاديةلداللة الفروق في ( ت)نتائج اختبار (: 4.4)جدول 

            الجنس      
 المهارة                      

 (ت) (162= ن)أنثى   (171= ن)ذكر  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة
 المحسوب

 االنحراف المتوسط رافحاالن المتوسط

 0.28 1.08 0.39 4.26 0.21 4.31 المهنية والشخصيةالمهارات 

 0.16 1.38 0.53 3.68 0.61 3.77 الخطة اإلرشادية ومهارات التشخيصمهارات 

 0.59 0.53 0.54 4.22 .0.5 4.26 خدمات اإلرشاد الفردي مهارات 

 0.30 1.03- 0.60 4.06 .0.5 2.11 اإلرشاد الجمعيمهارات 

 0.92 0.01 0.75 .3.5 0.69 3.58 اإلرشاد المهنيمهارات 

 0.02* 2.26 0.80 3.33 0.84 3.53 الدراسات والبحوثمهارات 

 0.09 1.67- 0.79 4.02 0.52 3.91 العالقة مع أطراف العملية التربويةرات مها

 0.56 0.57 0.40 .3.8 0.42 3.90  مهارات اإلرشاديةالدرجة الكلية لل

  (111)بدرجة حرية (  * ≤ 0.05)عند مستوى  دال إحصائياا *        
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ت علــــى الدرجــــة الكليــــة أن قيمــــة مســــتوم الدللــــة المحســــو  قــــد بلرــــ( 4.4)يتضــــ  مــــن الجــــدول 

الخطـة اإلرشـادية وم ـارات   و الم ارات الم نية والشخصية: )وعلى المجالت م ارات اإلرشادية لل

خــدمات و   اإلرشــاد الم نــيو   اإلرشــاد الجمعــيو   العالقــة مــع أطــراف العمليــة التربويــةو   التشــخيص

  0.50 0.36 .0.1 0.56)علــــــــــــى التــــــــــــوالي الجــــــــــــنس تبعــــــــــــاا لمتريــــــــــــر  (اإلرشــــــــــــاد الفــــــــــــردي

  أي (α>0.05)من قيمة مسـتوم الدللـة المحـدد للدراسـة  أكبر  وهذه القيم (0.09 0.01 0.10

تعــزم متوســطات الم ــارات اإلرشــادية الفرضــية الصــفرية القائلــة بلنــه ل توجــد فــروق فــي  نقبــلأننــا 

رشــد الم ــارات اإلرشــادية التــي يمتلك ــا الموجــود فــروق جوهريــة فــي عــدم بمعنــى   لمتريــر الجــنس

قيمـة   فقـد بلرـت (م ارات الدراسات والبحو )أما مجال . على هذه المجالت وعلى الدرجة الكلية

أقل من قيمة مستوم الدللـة المحـدد للدراسـة  ةوهذه القيم  (1814)عليه  مستوم الدللة المحسو 

(α>0.05)  مجـال فـيمعنى وجـود فـروق جوهريـة فـي الم ـارات اإلرشـادية التـي يمتلك ـا المرشـد ب 

 .الذكوروقد كانت الفروق لصال    الدراسات والبحو 

 

 ةلثنتائج الفرضية الثا 1.1.4

متوســطات درجــات فــي  (α>0.05)عنــد مســتوى الداللــة ة إحصــائيلــة دال فــروق ذات ال توجــد 

ـــويين فـــي المـــدارس الحكوميـــة الفلســـطينية للمهـــارات اإلرشـــادية فـــي المرشـــدامـــتالك  ين الترب

 . التخصص الدراسي للمرشد محافظات تعزى لمتغير

ومن ثم استخدم تحليل   استخرجت المتوسطات الحسابية الثالثة  ومن أجل فحص الفرضية

متوسطات الم ارات لى دللة الفروق في إللتعرف  (One-Way ANOVA)التباين األحادي 

 .يبينان ذلك( 6.4)و( 2.4)والجدولن تخصص للمرشد  ال تبعاا لمترير اإلرشادية
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 تخصص للمرشدال تبعاا لمتغير المهارات اإلرشادية المتوسطات الحسابية لدرجة(: 1.4) جدول
 التخصص      
 المهارات

وغير ذلك من  علم اجتماع خدمة اجتماعية   علم نفس إرشاد نفسي وتربوي
 تخصصات

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 0.35 4.24 0.40 4.26 0.40 4.34 0.36 4.38 شخصيةالمهنية وال

الخطة اإلرشادية 
 ومهارات التشخيص

3.90 0.71 3.71 0.61 3.70 0.49 3.66 0.47 

 .0.5 4.41 0.52 4.19 0.60 4.30 0.44 4.27 خدمات اإلرشاد الفردي 

 0.53 3.93 0.66 4.00 0.56 4.02 0.53 4.19 اإلرشاد الجمعي

 1.01 .3.5 0.64 3.52 0.69 3.58 0.60 3.67 اإلرشاد المهني

 0.67 3.41 0.77 3.39 0.82 3.39 1.01 3.70 الدراسات والبحوث

العالقة مع أطراف 
 العملية التربوية

4.01 0.51 3.90 0.64 3.98 0.83 3.89 0.47 

مهارات الدرجة الكلية لل
  اإلرشادية

4.03 0.39 3.89 0.46 3.87 1.21 3.84 0.3. 

 
وجــود فــروق بــين المتوســطات الحســابية  ومــن أجــل معرفــة إن ( 2.4)خــالل الجــدول يتضــ  مــن 

كانت هذه الفروق قـد وصـلت لمسـتوم الدللـة اإلحصـائية اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي 

(One-Way ANOVA) ، يوض  ذلك( 6.4)والجدول. 
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 لمتغير تبعاا  متوسطات المهارات اإلرشاديةوق في نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفر (: 1.4)جدول 
 تخصص للمرشدال

مجمور  مصدر التباين التخصص للمرشد
 مربعات ال

درجات 
 الحرية

متوسط 
 النحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوم 
الم ارات الم نية  الدللة

 والشخصية
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 المجمور

1.41 4 0.30 1.95 

 

0.10 

 
50.37 328 .151 

51.57 332  

م ارات الخطة 
اإلرشادية وم ارات 

 التشخيص

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

2.43 4 0.61 1.93 

 

0.10 

 
103.09 328 .311 

105.52 332  

م ارات خدمات اإلرشاد 
 الفردي 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.84 4 0.21 0.67 

 

0.61 

 
102.93 328 .311 

103.77 332  

 بين المجموعات م ارات اإلرشاد الجمعي
 داخل المجموعات

 المجمور

4.18 4 1.04 3.06 

 

**0.01 

 
112.01 328 .341 

116.18 332  

 بين المجموعات م ارات اإلرشاد الم ني
 داخل المجموعات

 المجمور

5.09 4 1.27 2.51 

 

*0.04 

 
166.38 328 .511 

171.46 332  

م ارات الدراسات 
 والبحو 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

3.60 4 0.90 1.35 

 

0.25 

 
219.10 328 .671 

222.70 332  

م ارات العالقة مع 
 أطراف العملية التربوية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

1.54 4 0.38 0.85 

 

0.49 

 
148.83 328 .451 

150.36 332  

الدرجة الكلية للم ارات 
 اإلرشادية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

1.60 4 0.40 2.33 

 

*0.05 

 
56.14 328 .171 

57.74 332  

 (≤ 0.01)دال إحصائيا عند مستوى (     ** ≤ 0.05)دال إحصائيا عند مستوى * 

 
الم ـارات ) :أن قيمة مستوم الدللة المحسو  قد بلرت على المجالت( 6.4)جدول يتض  من ال

الدراسـات و خـدمات اإلرشـاد الفـردي  و   الخطة اإلرشادية وم ارات التشخيصو الم نية والشخصية  

ــــــة  و والبحــــــو  ــــــة التربوي ــــــة مــــــع أطــــــراف العملي ــــــوالي  التخصــــــصتبعــــــاا لمتريــــــر  (العالق ــــــى الت عل

  وهـــذه القـــيم أكبـــر مـــن قيمـــة مســـتوم الدللـــة المحـــدد للدراســـة (1.29 1842 1860 1800 1801)
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(α>0.05) أي أننـا نقبـل الفرضــية الصـفرية القائلــة بلنـه ل توجــد فـروق فــي متوسـطات الم ــارات  

بمعنى عدم وجود فروق جوهرية في الم ارات اإلرشادية التـي . التخصصاإلرشادية تعزم لمترير 

اإلرشـاد   و اإلرشاد الجمعـي) تالت وعلى الدرجة الكلية  أما مجاليمتلك ا المرشد على هذه المج

ا علــى فقــد بلرــت قيمــة مســتوم الدللــة المحســو  علي ــوعلــى الدرجــة الكليــة للم ــارات    (الم نــي

وهـــــذه القـــــيم أقـــــل مـــــن قيمـــــة مســـــتوم الدللـــــة المحـــــدد للدراســـــة   (1812  1812  1810)التـــــوالي 

(α>0.05)فـي متوسـطات الدرجـة الكليـة للم ـارات اإلرشـادية  ومجـالي   بمعنى وجود فـروق دالـة 

ولتحديد دللة الفروق على هـذين  .باختالف التخصص للمرشد اإلرشاد الم ني  و اإلرشاد الجمعي

ـــل فـــرق دال  ـــة  اســـتخدم اختبـــار أق ـــى الدرجـــة الكلي   كمـــا هـــو موضـــ  فـــي (LSD)المجـــالين وعل

 (.782)الجدول 

 

تبعاا  متوسطات المهارات اإلرشاديةفي لداللة الفروق للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار(: 8.1)جدول 
 التخصص لمتغير

 الداللة (ب-أ) الفروقبينالمتوسطات التخصص )ب( التخصص (أ) المتغيرات

 171. 0.15 علم نفس نفسي وتربويارشاد  اإلرشاد الجمعي

 081. 191. خدمة اجتماعية

 1*03. 261. رىعلم اجتماع وتخصصات أخ

 631. 041. خدمة اجتماعية علم نفس

 261. 111. علم اجتماع وتخصصات أخرى

 461. 071. علم اجتماع وتخصصات أخرى خدمة اجتماعية

 481. 091. علم نفس نفسي وتربويارشاد  اإلرشاد المهني

 331. 131. خدمة اجتماعية

 1*05. 0.24 علم اجتماع وتخصصات أخرى

 731. 031. خدمة اجتماعية م نفسعل

 1*03. 1864 علم اجتماع وتخصصات أخرى

 *0.01 1.59- علم اجتماع وتخصصات أخرى خدمة اجتماعية

الدرجة الكلية للمهارات 

 اإلرشادية 

 1*01. 141. علم نفس نفسي وتربويارشاد 

 1*03. 161. خدمة اجتماعية

 1*02. 191. علم اجتماع وتخصصات أخرى

 661. 021. خدمة اجتماعية علم نفس

 441. 051. علم اجتماع وتخصصات أخرى

 671. 031. علم اجتماع وتخصصات أخرى خدمة اجتماعية

 (.≤ 0.05)عند مستوى  دال إحصائياا *       
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وجود فروق في متوسطات الدرجة الكلية للم ارات  (7.4)يتض  من خالل نتائج الجدول 

ن تخصص إرشاد نفسي وتربوي وبين تخصصات علم النفس  والخدمة الجتماعية  اإلرشادية  بي

كما أن هنالك . وعلم الجتمار والتخصصات األخرم  لصال  تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي

إرشاد : لصال  تخصصات م ارات اإلرشاد الجمعي  وم ارات اإلرشاد الم نيفروق في مجالي 

ة اجتماعية مقارنة مع تخصص علم اجتمار وتخصصات وخدمعلم نفس  و   نفسي وتربوي

 .أخرم

 رابعةنتائج الفرضية ال 1.1.4

متوسطات درجات في  (α>0.05)عند مستوى الداللة ة إحصائيلة دال فروق ذات ال توجد 

ين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية في المرشدامتالك 

 . ئة العمريةمحافظات تعزى لمتغير الف

ومن ثم استخدم تحليل   استخرجت المتوسطات الحسابية الرابعة  ومن أجل فحص الفرضية

متوسطات الم ارات لى دللة الفروق في إللتعرف  (One-Way ANOVA)التباين األحادي 

 .يبينان ذلك( 9.4)و( 4..)والجدولن فئة العمرية  ال تبعاا لمترير اإلرشادية

 الفئة العمرية تبعاا لمتغير المهارات اإلرشادية سطات الحسابية لدرجةالمتو (: 8.4)جدول 
سنة( 40-13)     فلقل سنة 10 الفئة العمرية فلعلى سنة 43   

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 1.40 4.31 0.39 4.31 0.39 4.22 المهنية والشخصيةالمهارات 

 1.53 3.69 0.53 3.73 0.73 1..3 ومهارات التشخيصالخطة اإلرشادية مهارات 

 1.46 4.22 0.63 4.25 0.50 4.21 خدمات اإلرشاد الفردي مهارات 

 1.65 4.07 0.57 3.99 0.51 4.02 اإلرشاد الجمعيمهارات 

 1.83 3.58 0.64 3.63 0.75 3.40 اإلرشاد المهنيمهارات 

 1.84 3.44 0.83 3.39 0.70 3.62 الدراسات والبحوثمهارات 

 1.53 3.90 0.77 4.03 0.58 3.83 العالقة مع أطراف العملية التربويةمهارات 

 1.44 3.88 0.44 3.90 0.44 .3.8  مهارات اإلرشاديةالدرجة الكلية لل
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وجــود فــروق بــين المتوســطات الحســابية  ومــن أجــل معرفــة إن ( 4..)يتضــ  مــن خــالل الجــدول 

م الدللـة اإلحصـائية اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي كانت هذه الفروق قـد وصـلت لمسـتو 

(One-Way ANOVA) ، يوض  ذلك( 9.4)والجدول. 

 

 

الفئة  لمتغير تبعاا  متوسطات المهارات اإلرشاديةنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (: 9.4)جدول 
 العمرية

مجمور مربعات  مصدر التباين الفئة العمرية
 افالنحر 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 النحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوم 
الم نية الم ارات  الدللة

 والشخصية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

1.15 2 0.08 0.50 

 

0.61 

 
51.41 330 .161 

51.57 332  

الخطة م ارات 
اإلرشادية وم ارات 

 التشخيص

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 ورالمجم

0.47 2 0.23 0.74 

 

0.48 

 
105.05 330 .321 

105.52 332  

خدمات م ارات 
 اإلرشاد الفردي 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.06 2 0.03 0.09 

 

0.92 

 
103.72 330 .311 

103.77 332  

اإلرشاد م ارات 
 الجمعي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.40 2 0.20 0.57 

 

0.57 

 
115.78 330 .351 

116.18 332  

 بين المجموعات اإلرشاد الم نيم ارات 
 داخل المجموعات

 المجمور

2.01 2 1.01 1.96 

 

0.14 

 
169.45 330 0.51 

171.46 332  

الدراسات م ارات 
 والبحو 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

2.25 2 1.12 1.68 

 

0.19 

 
220.45 330 .671 

222.70 332  

العالقة مع م ارات 
 أطراف العملية التربوية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

2.16 2 1.08 2.41 

 

0.09 

 
148.20 330 .451 

150.36 332  

م ارات الدرجة الكلية لل
  اإلرشادية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 لمجمورا

0.04 2 0.02 0.12 

 

0.89 

 
57.70 330 .181 

57.74 332  
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أن قيمــــة مســــتوم الدللــــة المحســــو  قــــد بلرــــت علــــى الدرجــــة الكليــــة ( 9.4)يتضــــ  مــــن الجــــدول 

  1.60 9..1)على التوالي الفئة العمرية تبعاا لمترير  جميع المجالتوعلى   للم ارات اإلرشادية

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوم الدللـة المحـدد   (1.19  1.09  1.02  1.27  1.94  .1.2

  أي أننــا نقبــل الفرضــية الصــفرية القائلــة بلنــه ل توجــد فــروق فــي متوســطات (α>0.05)للدراســة 

 . الفئة العمريةتعزم لمترير  ومجالت ا  الم ارات اإلرشادية

 

 خامسةنتائج الفرضية ال 1.1.4

متوسطات درجات في  (α>0.05)عند مستوى الداللة ة حصائيإلة دال فروق ذات ال توجد 

ين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية في المرشدامتالك 

 .محافظات تعزى لمتغير سنوات الخبرة

ومن ثم استخدم تحليل   استخرجت المتوسطات الحسابية الخامسة  ومن أجل فحص الفرضية

متوسطات الم ارات لى دللة الفروق في إللتعرف  (One-Way ANOVA) التباين األحادي

 .يبينان ذلك( 00.4)و( 01.4)والجدولن سنوات الخبر  للمرشد   تبعاا لمترير اإلرشادية

 سنوات الخبرة تبعاا لمتغير المهارات اإلرشادية المتوسطات الحسابية لدرجة(: 11.4)جدول 
سنوات( 30-6)    فلدنى سنوات 5 سنوات الخبرة ة فلعلىسن 33   

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 0.38 4.34 0.21 4.30 0.40 4.21 المهنية والشخصيةالمهارات 

 0.53 3.74 0.52 3.74 0.62 3.71 الخطة اإلرشادية ومهارات التشخيصمهارات 

 0.63 .4.2 0.50 4.22 0.49 4.19 خدمات اإلرشاد الفردي مهارات 

 0.21 4.02 0.72 2.11 0.53 4.02 اإلرشاد الجمعيمهارات 

 0.61 3.60 0.85 3.73 0.66 3.32 اإلرشاد المهنيمهارات 

 0.82 3.39 0.83 3.48 0.72 3.45 الدراسات والبحوثمهارات 

 0.55 3.97 0.87 4.00 0.57 3.86 العالقة مع أطراف العملية التربويةمهارات 

 0.40 3.90 0.42 3.93 0.41 3.83  مهارات اإلرشاديةة للالدرجة الكلي
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وجــود فـروق بـين المتوســطات الحسـابية  ومــن أجـل معرفــة إن ( 01.4)يتضـ  مـن خــالل الجـدول 

كانت هذه الفروق قـد وصـلت لمسـتوم الدللـة اإلحصـائية اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي 

(One-Way ANOVA) ، كيوض  ذل( 00.4)والجدول. 

 لمتغير تبعاا  متوسطات المهارات اإلرشاديةنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (: 11.4)جدول 
 سنوات الخبرة

مجمور  مصدر التباين تخصص للمرشدال
مربعات 
 النحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 النحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوم 
 الدللة

الم نية الم ارات 
 والشخصية

 اتبين المجموع
 داخل المجموعات

 المجمور

1.61 2 0.31 1.98 

 

0.14 

 
50.96 330 .151 

51.57 332  

الخطة م ارات 
اإلرشادية وم ارات 

 التشخيص

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.05 2 0.03 1.08 

 

0.92 

 
105.46 330 .321 

105.52 332  

خدمات اإلرشاد م ارات 
 الفردي 

 ين المجموعاتب
 داخل المجموعات

 المجمور

0.47 2 0.24 1.75 

 

0.47 

 
103.30 330 .311 

103.77 332  

 بين المجموعات اإلرشاد الجمعيم ارات 
 داخل المجموعات

 المجمور

0.159 2 0.08 1.23 

 

0.80 

 
116.02 330 .351 

116.18 332  

 تبين المجموعا اإلرشاد الم نيم ارات 
 داخل المجموعات

 المجمور

6.73 2 3.37 6.74 

 

**0.00 

 
164.73 330 .501 

171.46 332  

الدراسات م ارات 
 والبحو 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.54 2 0.27 1.40 

 

0.67 

 
222.17 330 .671 

222.70 332  

العالقة مع م ارات 
 أطراف العملية التربوية

 ين المجموعاتب
 داخل المجموعات

 المجمور

1.06 2 0.53 1.17 

 

0.31 

 
149.31 330 .451 

150.36 332  

م ارات الدرجة الكلية لل
  اإلرشادية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.47 2 0.24 1.37 

 

0.26 

 
57.27 330 .171 

57.74 332  

 (≤ 0.01)دال إحصائيا عند مستوى ** 
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أن قيمـــة مســـتوم الدللـــة المحســـو  قـــد بلرـــت علـــى الدرجـــة  ( 01.4)يتضـــ  مـــن خـــالل الجـــدول 

الخطــة اإلرشــادية و الم ــارات الم نيــة والشخصــية  ) :وعلــى المجــالت  الكليــة للم ــارات اإلرشــادية

قـة العال  و الدراسـات والبحـو و   اإلرشـاد الجمعـيو   خـدمات اإلرشـاد الفـرديو  وم ارات التشخيص

علــــــــــــــى التــــــــــــــوالي ســــــــــــــنوات الخبــــــــــــــر  تبعــــــــــــــاا لمتريــــــــــــــر  (مــــــــــــــع أطــــــــــــــراف العمليــــــــــــــة التربويــــــــــــــة

ــــة (0.31 0.67 1..1 1.27 1.94 1.02 1.46)   وهــــذه القــــيم أكبــــر مــــن قيمــــة مســــتوم الدلل

  أي أننــــا نقبــــل الفرضــــية الصــــفرية القائلــــة بلنــــه ل توجــــد فــــروق فــــي (α>0.05)المحـــدد للدراســــة 

أمـا . سـنوات الخبـر  تعـزم لمتريـر   والمجالت الـذكور ت اإلرشاديةلم ارال الدرجة الكلية متوسطات

أقل  ةوهذه القيم  (1811) فقد بلرت قيمة مستوم الدللة المحسو  عليه  (اإلرشاد الم ني)مجال 

بمعنـى   وبالتـالي نـرفض الفرضـية الصـفرية  (α>0.05)من قيمـة مسـتوم الدللـة المحـدد للدراسـة 

ولتحديـد . ات مجـال اإلرشـاد الم نـي بـاختالف سـنوات الخبـر  للمرشـدوجود فـروق دالـة فـي متوسـط

  كمـــا هـــو موضـــ  فـــي (LSD)دللـــة الفـــروق علـــى هـــذا المجـــال  اســـتخدم اختبـــار أقـــل فـــرق دال 

 (.0082)الجدول 

 
مهارات اإلرشاد المهني متوسطات في لداللة الفروق للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار(: 11.1)جدول 

 سنوات الخبرة  غيرتبعاا لمت

 سنوات الخبرة (ب) سنوات الخبرة (أ)
 الفروق بين المتوسطات 

 مستوى الداللة  (أ-ب)
سنوات فأدنى 2 سنوات( 6-01)   -1.38 1.00

*
 

فأعلى ةسن 00  -1.25 1.01
*
 

سنوات( 6-01) فأعلى ةسن 00   1.13 1.16 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
وبين  سنوات فلدنى 2وجود فروق بين سنوات الخبر  من ( 00.4)يتض  من خالل نتائج الجدول 

سـنوات فـلدنى  2سـنوات الخبـر  مـن  بـينوجود فـروق   و سنوات( 01-6)لصال   سنوات( 6-01)
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  بمعنى أن م ارات اإلرشاد الم ني تتطور فلعلى ةسن 00سنوات لصال  ( فلعلى ةسن 00)وبين 

 .سنوات خبر  كحد أدنى لدم المرشد 5د مرور إيجاباا بع

 

 ةادسنتائج الفرضية الس 1.1.4

متوسطات درجات في  (α>0.05)عند مستوى الداللة ة إحصائيلة دال فروق ذات ال توجد 

ين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية في المرشدامتالك 

 .اسيةمحافظات تعزى لمتغير المرحلة الدر 

ومن ثم استخدم تحليل   استخرجت المتوسطات الحسابية السادسة  ومن أجل فحص الفرضية

متوسطات الم ارات لى دللة الفروق في إللتعرف  (One-Way ANOVA)التباين األحادي 

 .يبينان ذلك( 03.4)و( 04.4)والجدولن المرحلة الدراسية   تبعاا لمترير اإلرشادية

 

 المرحلة الدراسية تبعاا لمتغير المهارات اإلرشادية سطات الحسابية لدرجةالمتو (: 11.4)جدول 
 ثانوية أساسية عليا     أساسية المرحلة الدراسية

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 0.42 4.29 0.36 4.34 0.30 4.17 المهنية والشخصيةالمهارات 

 .0.5 3.73 0.57 1..3 0.47 3.58 ات التشخيصالخطة اإلرشادية ومهار مهارات 

 0.63 4.27 0.43 4.24 0.40 4.01 خدمات اإلرشاد الفردي مهارات 

 0.56 4.00 0.57 4.02 0.73 4.09 اإلرشاد الجمعيمهارات 

 0.61 3.56 0.92 3.70 0.70 3.43 اإلرشاد المهنيمهارات 

 0.81 3.44 0.86 3.49 0.78 3.44 الدراسات والبحوثمهارات 

 0.56 3.94 0.53 4.00 1.17 3.94 العالقة مع أطراف العملية التربويةمهارات 

 0.41 3.89 0.43 3.92 0.40 3.84  مهارات اإلرشاديةالدرجة الكلية لل
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وجــود فـروق بـين المتوســطات الحسـابية  ومــن أجـل معرفــة إن ( 04.4)يتضـ  مـن خــالل الجـدول 

دللـة اإلحصـائية اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي كانت هذه الفروق قـد وصـلت لمسـتوم ال

(One-Way ANOVA) ، يوض  ذلك( 03.4)والجدول. 

 لمتغير تبعاا  متوسطات المهارات اإلرشاديةنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (: 11.4)جدول 
 المرحلة الدراسية

مجمور مربعات  مصدر التباين المرحلة الدراسية
 حرافالن

درجات 
 الحرية

متوسط 
 النحراف

 "ف"
 المحسوبة

مستوم 
 الدللة

الم نية الم ارات 
 والشخصية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.85 2 0.43 2.77 

 

0.06 

 50.72 330 .151 

51.57 332  

الخطة م ارات 
اإلرشادية وم ارات 

 التشخيص

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 جمورالم

1.42 2 0.71 2.24 

 

0.11 

 104.10 330 .321 

105.52 332  

خدمات م ارات 
 اإلرشاد الفردي 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

1.24 2 0.62 4.11 

 

0.14 

 102.53 330 .311 

103.77 332  

اإلرشاد م ارات 
 الجمعي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.31 2 0.15 .42 

 

0.65 

 115.89 330 .351 

116.18 332  

 بين المجموعات اإلرشاد الم نيم ارات 
 داخل المجموعات

 المجمور

2.516 2 1.26 2.46 

 

0.09 

 168.95 330 .511 

171.46 332  

الدراسات م ارات 
 والبحو 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.28 2 0.14 0.21 

 

0.81 

 222.42 330 .671 

222.70 332  

العالقة مع م ارات 
 أطراف العملية التربوية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.27 2 0.13 0.29 

 

0.75 

 150.10 330 .461 

150.36 332  

م ارات الدرجة الكلية لل
  اإلرشادية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجمور

0.49 2 0.25 1.42 

 

0.24 

 57.25 330 .171 

57.74 332  
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أن قيمـــة مســـتوم الدللـــة المحســـو  قـــد بلرـــت علـــى الدرجـــة الكليـــة ( 03.4)يتضـــ  مـــن الجـــدول 

علـــــى التـــــوالي  وعلـــــى جميـــــع المجـــــالت تبعـــــاا لمتريـــــر المرحلـــــة الدراســـــية  للم ـــــارات اإلرشـــــادية

وهــــذه القــــيم أكبــــر مــــن قيمــــة مســــتوم   (1.72 0..1 1.19 1.62  1.02 1.00 0.06 24.0)

  أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بلنه ل توجد فـروق فـي (α>0.05)الدللة المحدد للدراسة 

 . تعزم لمترير المرحلة الدراسية ومجالت ا  متوسطات الم ارات اإلرشادية

 

  بعةنتائج الفرضية السا 1.1.1

متوسطات درجات في  (α>0.05)عند مستوى الداللة ة إحصائيلة دال فروق ذات ال توجد 

ين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية في المرشدامتالك 

 .محافظات تعزى لمتغير المديرية

ومن ثم استخدم تحليل   استخرجت المتوسطات الحسابية السابعة  ومن أجل فحص الفرضية

متوسطات الم ارات لى دللة الفروق في إللتعرف  (One-Way ANOVA)ي التباين األحاد

 .يبينان ذلك( 02.4)و( 02.4)والجدولن المديرية   تبعاا لمترير اإلرشادية

 
 المديرية التي يعمل فيها المرشد تبعاا لمتغير المهارات اإلرشادية المتوسطات الحسابية لدرجة(: 11.4)جدول 

 جنين طولكرم نابلس رام ا  والبير  القدس بيت لحم الخليل التخصص
 النحراف المتوسط النحراف المتوسط النحراف المتوسط النحراف المتوسط النحراف المتوسط  النحراف المتوسط النحراف المتوسط

 0.32 4.34 .0.3 4.19 0.41 4.43 0.47 4.25 0.43 4.13 0.29 4.24 0.37 4.32 الم نية والشخصية

ة اإلرشادية وم ارات الخط
 التشخيص

3.76 0.49 3.72 0.41 3.42 0.40 3.70 0.62 3.8. 0.70 3.68 0.57 3.66 0.50 

 0.77 4.48 0.44 4.12 1.47 4.21 0.73 4.22 .0.4 3.68 0.43 4.21 0.37 4.26 خدمات اإلرشاد الفردي 

 0.59 4.01 0.57 3.89 0.76 4.27 0.52 3.88 .0.4 3.73 0.44 4.06 1.21 4.01 اإلرشاد الجمعي

 0.52 3.74 0.69 3.34 1.75 3.56 1.03 3.76 0.59 3.43 0.54 3.55 .0.5 3.60 اإلرشاد الم نيم ارات 

 1..0 3.57 0.77 3.36 .1.8 3.50 0.71 3.39 0.84 3.19 0.78 3.58 0.93 3.35 الدراسات والبحو 

العالقة مع أطراف العملية 
 التربوية

4.09 0.54 3.81 0.50 3.73 0.67 4.09 1.09 4.03 1.56 3.7. 0.52 3.96 0.49 

 0.37 3.97 0.40 3.77 0.46 4.01 0.48 3.90 0.34 3.62 0.32 3.88 0.37 3.92 م ارات الدرجة الكلية لل
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وجــود فـروق بـين المتوســطات الحسـابية  ومــن أجـل معرفــة إن ( 02.4)يتضـ  مـن خــالل الجـدول 

الدللـة اإلحصـائية اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي كانت هذه الفروق قـد وصـلت لمسـتوم 

(One-Way ANOVA) ، يوض  ذلك( 02.4)والجدول. 

 
 لمتغير تبعاا  متوسطات المهارات اإلرشاديةنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (: 11.4)جدول 

 المديرية
مجموع مربعات  مصدر التباين المديرية 

 االنحراف 

درجات 

 الحرية

متوسط 

 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

 الداللة 

المهنية المهارات 

 والشخصية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

2.33 6 1.39 2.57 

 

**0.01 

 49.24 326 .151 

51.57 332  

الخطة اإلرشادية مهارات 

 ومهارات التشخيص

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

3.70 6 .617 1.9. 

 

0.06 

 101.81 326 .311 

105.52 332  

خدمات اإلرشاد مهارات 

 الفردي 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

10.99 6 1.83 6.42 

 

**0.00 

 92.78 326 .921 

103.77 332  

 بين المجموعات اإلرشاد الجمعيمهارات 

 داخل المجموعات

 المجموع

7.98 6 1.33 4.00 

 

**0.00 

 108.21 326 .331 

116.18 332  

 بين المجموعات اإلرشاد المهنيمهارات 

 داخل المجموعات

 المجموع

6.16 6 1.03 2.03 

 

0.06 

 165.30 326 .501 

171.46 332  

الدراسات مهارات 

 والبحوث

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

3.96 6 1.66 1.99 

 

0.43 

 218.74 326 .671 

222.70 332  

العالقة مع مهارات 

 أطراف العملية التربوية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

5.98 6 0.11 2.25 

 

*0.03 

 144.38 326 .441 

150.36 332  

مهارات الدرجة الكلية لل

  اإلرشادية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 لمجموعا

3.46 6 1.5. 3.47 

 

**0.00 

 54.28 326 .17 

57.74 332  

 (≤ 0.01)دال إحصائيا عند مستوى (     ** ≤ 0.05)دال إحصائيا عند مستوى * 
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أن قيمـــة مســـتوم الدللـــة المحســـو  قـــد بلرـــت علـــى الدرجـــة الكليـــة ( 02.4)يتضـــ  مـــن الجـــدول 

خــدمات اإلرشــاد الفــردي  و الم ــارات الم نيــة والشخصــية  ) :وعلــى المجــالت  للم ــارات اإلرشــادية

 التخصـصتبعـاا لمتريـر  (العالقة مـع أطـراف العمليـة التربويـةوم ارات اإلرشاد الجمعي  وم ارات 

مــــن قيمــــة مســــتوم الدللــــة  دنــــى  وهــــذه القــــيم أ(1.13 1.11 1.11 1.10 1.11)علــــى التــــوالي 

لفرضـــية الصـــفرية القائلـــة بلنـــه ل توجـــد فـــروق فـــي ا رفض  أي أننـــا نـــ(α>0.05)المحـــدد للدراســـة 

بمعنى وجود فروق جوهرية في الم ارات  التخصص متوسطات الم ارات اإلرشادية تعزم لمترير 

مهععارات ) تأمـا مجـال .اإلرشـادية التـي يمتلك ـا المرشـد علـى هـذه المجــالت وعلـى الدرجـة الكليـة

الدراسعععات ، ومهعععارات رشعععاد المهنعععياإلمهعععارات   والخطعععة اإلرشعععادية ومهعععارات التشعععخيص

( 1816،1823  1816)ا علـى التـوالي فقـد بلرـت قيمـة مسـتوم الدللـة المحسـو  علي ـ  (والبحوث

بمعنــى عــدم وجــود فــروق   (α>0.05)مــن قيمــة مســتوم الدللــة المحــدد للدراســة  علــىوهــذه القــيم أ

فـــروق علـــى الدرجـــة الكليـــة ولتحديـــد دللـــة ال. دالـــة فـــي هـــذه المجـــالت بـــاختالف متريـــر المديريـــة

وم ـــارات اإلرشـــاد الجمعـــي  خـــدمات اإلرشـــاد الفـــردي  و الم ـــارات الم نيـــة والشخصـــية  ومجـــالت 

  كمــا هــو (LSD)  اســتخدم اختبــار أقــل فــرق دال العالقــة مــع أطــراف العمليــة التربويــةوم ــارات 

 (.0682)موض  في الجدول 
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تبعاا  متوسطات المهارات اإلرشاديةفي لداللة الفروق نات البعدية للمقار  LSDنتائج اختبار(: 11.1)جدول 
 المديرية لمتغير

 الفروقبينالمتوسطات (ب)المديرية(أ)المديريةالمتغيرات

 (ب-أ)

 مستوىالداللة

 321. 081. بيت لحم الخليل المهنية والشخصية

 061. 181. القدس

 391. 061. رام هللا والبيرة

 131. 0.11- نابلس

 091. 131. طولكرم

 971. 001. جنين

 291. 111. القدس بيت لحم

 851. 0.01- رام هللا والبيرة

02. 0.18- نابلس
*

1 

 521. 051. طولكرم

 401. 0.07- جنين

 221. 0.12- رام هللا والبيرة القدس

00. 0.29- نابلس
*

1 

 571. 0.06- طولكرم

 091. 0.18- جنين

02. 0.17- نابلس رام هللا والبيرة
*

1 

 391. 071. طولكرم

 481. 0.06- جنين

00. 231. طولكرم نابلس
*

1 

 181. 111. جنين

 141. 0.12- جنين طولكرم

 781. 031. بيت لحم الخليل الخطة اإلرشادية ومهارات التشخيص

02. 341.   القدس
*

1 

 601. 051. رام هللا والبيرة

 241. 0.12- نابلس

 471. 081. طولكرم

 391. 101. جنين

04. 311. القدس بيت لحم
*

1 

 841. 021. رام هللا والبيرة

 181. 0.15- نابلس

 681. 051. طولكرم

 571. 071. جنين

05. 0.28- رام هللا والبيرة القدس
*

1 

00. 0.46- نابلس
*

1 

 071. 0.26- طولكرم

 121. 0.24- جنين

 101. 0.17- نابلس رام هللا والبيرة

 831. 021. طولكرم

 701. 051. جنين

 071. 191. طولكرم نابلس

 061. 221. جنين

 851. 021. جنين طولكرم

03. 281. بيت لحم الخليل العالقة مع أطراف العملية التربوية 
*

1 

04. 351. القدس
*

1 

 991. 001. والبيرةرام هللا 

 591. 061. نابلس
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01. 311. طولكرم
*

1 

 321. 141. جنين

 661. 081. القدس بيت لحم

04. 0.28- رام هللا والبيرة
*

1 

 101. 0.21- نابلس

 791. 041. طولكرم

 341. 0.14- جنين

04. 0.35- رام هللا والبيرة القدس
*

1 

 091. 0.29- نابلس

 811. 0.04- كرمطول

 231. 0.22- جنين

 621. 061. نابلس رام هللا والبيرة

02. 311. طولكرم
*

1 

 341. 131. جنين

05. 251. طولكرم نابلس
*

1 

 601. 081. جنين

 221. 0.18- جنين طولكرم

 601. 041. بيت لحم الخليل الدرجة الكلية للمهارات اإلرشادية 

00. 311. القدس
*

1 

 741. 031. رام هللا والبيرة

 261. 0.08- نابلس

04. 161. طولكرم
*

1 

 681. 0.04- جنين

01. 271. القدس بيت لحم
*

1 

 841. 0.02- رام هللا والبيرة

 121. 0.12- نابلس

 161. 121. طولكرم

 391. 0.08- جنين

01. 0.28- رام هللا والبيرة القدس
*

1 

00. 0.39- نابلس
*

1 

 161. 0.15- طولكرم

00. 0.34- جنين
*

1 

 161. 0.11- نابلس رام هللا والبيرة

 091. 131. طولكرم

 481. 0.06- جنين

00. 241. طولكرم نابلس
*

1 

 581. 051. جنين

03. 0.20- جنين طولكرم
*

1 

 
 (≤ 0.05)عند مستوى  دال إحصائياا *       

 

 :ما يلي( 06.4)ئج الجدول يتض  من خالل نتا

القـدس   :تيمديريكل من وجود فروق بين مديرية الخليل  و  :الدرجة الكلية للمهارات اإلرشادية -

لصـال   القـدس مديريـة بين و  مديرية بيت لحمبين ووجود فروق . الخليللصال  مديرية  وطولكرم 
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لصـال  مديريـة رام   مديريـة القـدسن بـيبين مديريـة رام ا  والبيـر  و ووجود فروق  .بيت لحممديرية 

لصــال  وطــولكرم    القــدس :تيمــديريبــين كــل مــن و  نــابلسبــين مديريــة وجــود فــروق و . ا  والبيــر 

لصـال    طـولكرمالقـدس و  :تيمـديريبـين كـل مـن و  جنـينبين مديريـة ووجود فروق  . نابلسمديرية 

 .جنينمديرية 

  رام ا  والبيـر و   لقـدس  وابيـت لحـممـديريات وجـود فـروق بـين  :المهارات المهنيـة والشخصـية-

 .  وبين مديرية نابلس  لصال  مديرية نابلسطولكرمو 

لصـال  القـدس وبـين مديريـة طـولكرم   ةوجود فروق بين مديريـ :مهارات خدمات اإلرشاد الفردي-

ام ا  لصـــال  ر وبـــين مديريـــة رام ا  والبيـــر    القـــدس مديريـــةبـــين وجـــود فـــروق و  .طـــولكرممديريـــة 

ووجــود فــروق بــين  .نــابلسصــال  مديريــة ل  نــابلسالقــدس وبــين ووجــود فــروق بــين مديريــة . والبيــر 

بـين مديريـة جنـين وبـين وجـود فـروق و . لصـال  مديريـة الخليـل الخليل  مديرية مديرية القدس وبين

 .مديرية بيت لحم  لصال  مديرية جنين

الخليل وبين مديريتي القدس ورام ا  والبير    ةيوجود فروق بين مدير : مهارات اإلرشاد الجمعي -

صــال  مديريــة ل بيــت لحــم وبــين مديريــة القــدس ووجــود فــروق بــين مديريــة  .الخليــللصــال  مديريــة 

لصــال   القــدس  وطــولكرم  وجنــين  :مــديريات وبــين نــابلسووجــود فــروق بــين مديريــة  .بيــت لحــم

 . نابلسمديرية 

بيـت مديريـة بـين و الخليـل وجود فروق بين مديريـة  :لية التربويةمهارات العالقة مع أطراف العم-

مديريـة بيــت : بـين كــل مـنو  بــين مديريـة رام ا  والبيـر  جـود فـروقو و . الخليــللصـال  مديريـة لحـم  

 . لصال  مديرية رام ا  والبير  طولكرم مديرية القدس  و مديرية و   لحم

ة للم ـارات اإلرشـادية تؤشـر نحـو نقـص واضـ  فـي وباإلجمال  فقد كانت الفروق في الدرجـة الكليـ

 .هذه الم ارات لدم المرشدين في مديرية القدس مقارنة بالمديريات األخرم
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 نتائجالسؤالالخامس1.1
الحكومية في المدارس  المرشد التربوي يواجهاالتي  الصعوباتدالة في مستوى هل توجد فروق 

دراسي، أو الفئة العمرية، أو سنوات الخبرة، أو الجنس، أو التخصص ال باختالفالفلسطينية 

 ؟المرحلة الدراسية، أو المديرية التي يعمل فيها المرشد

 :وقد صيرت الفرضيات الثامنة حتى الثالثة عشر  لإلجابة عن السؤال الخامس  وحس  اآلتي

 

  ثامنةنتائج الفرضية ال 1.1.4

 الصعوباتفي متوسطات  (α>0.05)ة عند مستوى الداللة إحصائيلة دال فروق ذات ال توجد 

 .الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير الجنسفي المدارس  التي يواجهها المرشد التربوي

 Independent)لمجمـوعتين مسـتقلتين ( ت)استخدم اختبـار الثامنة  ومن أجل فحص الفرضية 

t-test)،  (.17.4)كما هو موض  في الجدول و 

 
 تعزى لمتغير الجنس متوسطات الصعوباتلداللة الفروق في ( ت)نتائج اختبار (: 4.17)جدول 

                                         الجنس
 

              

 (ت) (111= ن)أنثى   (171= ن)ذكر  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة
 المحسوب

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.00** 4.66 0.75 2.14 0.87 2.56 ارية والتدريسيةتتعلق بالهيئة اإلد التي صعوباتدرجة ال

 0.00** 3.84 0.67 2.98 0.71 3.27 تتعلق بظروف عمل المرشدالتي الصعوبات درجة 

 0.00** 3.94 0.77 3.08 0.86 3.43 الصعوبات المتعلقة بأولياء األموردرجة 

 0.00** 2.88 0.72 2.55 0.84 2.80 تتعلق بالطلبة التي صعوباتدرجة ال

 0.00** 4.67 0.60 2.69 0.67 3.02 لصعوبات التي يواجهها المرشدالدرجة الكلية ل

  (331)بدرجة حرية (  * ≤ 0.01)دال إحصائيا عند مستوى **  
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أن قيمة مستوم الدللة المحسو  قد بلرت على الدرجة الكلية ( 4.17)يتض  من الجدول 

 ة  وهذه القيم(0.00)الجنس تبعاا لمترير  المجالتوعلى جميع  التي يواج  ا المرشد صعوباتلل

الفرضية الصفرية القائلة  نرفض  أي أننا (α>0.05)من قيمة مستوم الدللة المحدد للدراسة  أقل

وجود فروق جوهرية  بمعنى. تعزم لمترير الجنسمتوسطات الصعوبات بلنه ل توجد فروق في 

 .الذكورلذكور واإلنا   وقد كانت الفروق لصال  ما بين ا التي يواج  ا المرشد الصعوباتفي 

  تاسعةنتائج الفرضية ال 1.1.4 

 الصعوباتفي متوسطات  (α>0.05)عند مستوى الداللة ة إحصائيلة دال فروق ذات ال توجد 

الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير التخصص في المدارس  التي يواجهها المرشد التربوي

 .الدراسي

ومن ثم استخدم تحليل   استخرجت المتوسطات الحسابية التاسعة  ضيةومن أجل فحص الفر 

متوسطات الصعوبات لى دللة الفروق في إللتعرف  (One-Way ANOVA)التباين األحادي 

 .يبينان ذلك( 09.4)و( 4..0)والجدولن تخصص للمرشد  ال تبعاا لمترير التي يواج  ا المرشد

 تخصص للمرشدال تبعاا لمتغير الصعوبات رجةالمتوسطات الحسابية لد(: 18.4)جدول 
وغير  علم اجتماع خدمة اجتماعية علم نفس إرشاد نفسي وتربوي التخصص

 ذلك من التخصصات
 النحراف المتوسط النحراف المتوسط  النحراف المتوسط النحراف المتوسط

تتعلق  التي صعوباتدرجة ال
 بال يئة اإلدارية والتدريسية

2.29 0.90 2.36 0.82 2.36 0.87 2.48 0.79 

تتعلق التي الصعوبات درجة 
 بظروف عمل المرشد

3.30 0..1 3.00 0.69 3.12 0.74 3.24 0.58 

الصعوبات المتعلقة درجة 
 بلولياء األمور

3.49 1.11 3.09 0.70 3.29 0.82 3.31 0.77 

تتعلق  التي صعوباتدرجة ال
 بالطلبة

2.66 0.84 2.50 0.74 2.76 0.82 2.82 0.69 

لصعوبات الدرجة الكلية ل
 التي يواج  ا المرشد

2.92 0.74 2.7 0.59 2.88 0.74 2.96 0.56 
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وجــود فـروق بـين المتوســطات الحسـابية  ومــن أجـل معرفــة إن ( 4..0)يتضـ  مـن خــالل الجـدول 

كانت هذه الفروق قـد وصـلت لمسـتوم الدللـة اإلحصـائية اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي 

(One-Way ANOVA) ، يوض  ذلك( 09.4)والجدول. 

 
تخصص ال لمتغير تبعاا  الصعوباتمتوسطات نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (: 19.4)جدول 

 للمرشد
مجموع مربعات  مصدر التباين تخصص للمرشدال

 االنحراف 

درجات 

 الحرية

متوسط 

 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

 الداللة 

ة الصعوبات التي تتعلق درج
 بال يئة اإلدارية والتدريسية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

1.87 4 0.47 0.66 0.62 

 234.23 328 .711 

236.10 332  

درجة الصعوبات التي تتعلق 
 بظروف عمل المرشد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

3.43 4 0.86 1.74 

 

0.14 

 161.78 328 .491 

165.21 332  

درجة الصعوبات المتعلقة 
 بلولياء األمور

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

6.14 4 1.54 2.24 

 

0.07 

 225.26 328 .691 

231.40 332  

درجة الصعوبات التي تتعلق 
 بالطلبة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

5.68 3 1.89 3.08 

 

*0.02 

 202.18 329 .621 

207.86 332  

 بين المجموعات الدرجة الكلية للصعوبات 

 داخل المجموعات

 المجموع

2.35 4 0.59 1.36 

 

0.25 

 141.88 328 0.43 

144.23 332  

 (     ≤ 0.05)دال إحصائيا عند مستوى * 
  

        
مة مستوم الدللة المحسو  قد بلرت على الدرجـة الكليـة أن قي( 09.4)يتض  من خالل الجدول 

الصــعوبات و   الصــعوبات التــي تتعلــق بال يئــة اإلداريــة والتدريســية) :وعلــى المجــالتللصــعوبات  

التخصــص تبعـاا لمتريـر ( الصــعوبات المتعلقـة بلوليـاء األمـورو   التـي تتعلـق بظـروف عمـل المرشـد

هـــذه القـــيم أكبـــر مـــن قيمـــة مســـتوم الدللـــة المحـــدد و   (1.17 1.02 1.64 1.42)علـــى التـــوالي 

ـــة بلنـــه ل توجـــد فـــروق فـــي متوســـط   (α>0.05)للدراســـة  ـــل الفرضـــية الصـــفرية القائل أي أننـــا نقب

ــــر  ــــة الفلســــطينية تعــــزم لمتري ــــي المــــدارس الحكومي ــــوي ف ــــي يواج  ــــا المرشــــد الترب الصــــعوبات الت
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  (الصـعوبات التـي تتعلـق بالطلبـة)ال أما مج .التخصص على هذه المجالت وعلى الدرجة الكلية

من قيمة مستوم الدللة  دنىأ ةوهذه القيم  (1814) فقد بلرت قيمة مستوم الدللة المحسو  عليه

بمعنى وجود فروق دالة في الصعوبات التي تتعلق بالطلبة باختالف   (α>0.05)المحدد للدراسة 

ل  اســــتخدم اختبــــار أقــــل فــــرق دال ولتحديــــد دللــــة الفــــروق علــــى هــــذا المجــــا. التخصــــص للمرشــــد

(LSD) (.4182)  كما هو موض  في الجدول 

 

 تتعلق بالطلبةفي متوسط الصعوبات التي لداللة الفروق للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار(: 11.1)جدول 
 للمرشد لمتغير التخصصتبعاا 

 التخصص (ب) التخصص (أ)

الفروقبين(أ-ب)

 مستوىالداللة المتوسطات

وتربوي رشاد نفسيإ  1.31 1.12 علم نفس 

 1.47 1.01- خدمة اجتماعية

1.21 1.41- علم اجتمار وتخصصات أخرم
*
 

1.04 1.22- خدمة اجتماعية علم نفس
*
 

 1.00 1.32- علم اجتمار وتخصصات أخرم

 1.43 1.01- علم اجتمار وتخصصات أخرم خدمة اجتماعية

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

وجــود فــروق دالــة بــين تخصــص خدمــة اجتماعيــة وبــين ( 41.4)يتضــ  مــن خــالل نتــائج الجــدول 

 تخصـــــص علـــــم اجتمـــــار وجـــــود فـــــروق بـــــين تخصـــــص علـــــم نفـــــس  لصـــــال  خدمـــــة اجتماعيـــــة  و 

   .وتخصصات أخرمعلم اجتمار لصال    علم نفسبين و وتخصصات أخرم 
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  شرةعانتائج الفرضية ال 1.1.4

 الصعوباتفي متوسطات  (α>0.05)عند مستوى الداللة ة إحصائيلة دال فروق ذات ال توجد 

 .الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير الفئة العمريةفي المدارس  التي يواجهها المرشد التربوي

ومن ثم استخدم تحليل   استخرجت المتوسطات الحسابية العاشر   ومن أجل فحص الفرضية

متوسطات الصعوبات لى دللة الفروق في إللتعرف  (One-Way ANOVA)حادي التباين األ

 .يبينان ذلك( 44.4)و( 40.4)والجدولن فئة العمرية  ال تبعاا لمترير التي يواج  ا المرشد

 
 الفئة العمرية تبعاا لمتغير الصعوبات المتوسطات الحسابية لدرجة(: 11.4)جدول 

سنة( 40-13)     فأقل سنة 10 الفئة العمرية فأعلى سنة 43   

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.77 2.22 1.86 2.40 0.92 2.46 تتعلق بالهيئة اإلدارية والتدريسية التي صعوباتدرجة ال

 .0.6 3.04 1.69 3.16 0.79 3.23 تتعلق بظروف عمل المرشدالتي الصعوبات درجة 

 0.77 3.20 1.77 3.22 1.10 3.50 لقة بأولياء األمورالصعوبات المتعدرجة 

 0.74 2.64 1.80 2.65 0.82 2.82 تتعلق بالطلبة التي صعوباتدرجة ال

 0.63 2.78 1.65 2.86 0.72 3.01 لصعوبات التي يواجهها المرشدالدرجة الكلية ل

 

ل معرفــة إن وجــود فـروق بـين المتوســطات الحسـابية  ومــن أجـ( 40.4)يتضـ  مـن خــالل الجـدول 

كانت هذه الفروق قـد وصـلت لمسـتوم الدللـة اإلحصـائية اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي 

(One-Way ANOVA) ، يوض  ذلك( 44.4)والجدول. 

 

 

 

 



117 
 

الفئة  لمتغير تبعاا  الصعوباتمتوسطات نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (: 11.4)جدول 
 العمرية

مجموع مربعات  مصدر التباين ة الفئة العمري

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة الصعوبات التي تتعلق 
 بال يئة اإلدارية والتدريسية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

2.18 2 1.09 1.52 

 

0.24 

 233.92 330 1.07 

236.10 332  

وبات التي تتعلق درجة الصع
 بظروف عمل المرشد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

1.59 2 0.80 1.60 

 

0.20 

 163.62 330 .501 

165.21 332  

درجة الصعوبات المتعلقة 
 بلولياء األمور

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

3.82 2 1.91 2.77 

 

0.06 

 227.58 330 .691 

231.40 332  

درجة الصعوبات التي تتعلق 
 بالطلبة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

1.77 2 0.89 1.44 

 

0.24 

 206.09 330 .631 

207.86 332  

 بين المجموعات الدرجة الكلية للصعوبات 

 داخل المجموعات

 المجموع

1.85 2 0.92 2.14 

 

0.14 

 142.39 330 .431 

144.23 332  

 

  أن قيمـــة مســـتوم الدللـــة المحســـو  قـــد بلرـــت علـــى الدرجـــة الكليـــة( 44.4)يتضـــ  مـــن الجـــدول 

 الفئـة العمريـة للمرشـدتبعاا لمتريـر  الصعوبات التي يواج  ا المرشدلمقياس وعلى جميع المجالت 

ـــوالي  ـــيم   (1.42 1.16 1.41 1844 1.04) علـــى الت ـــة مـــن قيمـــة مســـتوم  أكبـــروهـــذه الق الدلل

الفرضـية الصـفرية القائلـة بلنـه ل توجـد فـروق ذات دالـة نقبل   أي أننا (α>0.05)المحدد للدراسة 

 . الفئة العمرية تبعاا لمترير متوسطات الصعوبات التي يواج  ا المرشدإحصائياا في 
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 الحادية عشرةنتائج الفرضية  1.1.4

 الصعوباتفي متوسطات  (α>0.05)الداللة عند مستوى ة إحصائيلة دال فروق ذات ال توجد 

 .الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير سنوات الخبرةفي المدارس  التي يواجهها المرشد التربوي

ومن ثم استخدم   استخرجت المتوسطات الحسابية الحادية عشر   ومن أجل فحص الفرضية

متوسطات روق في لى دللة الفإللتعرف  (One-Way ANOVA)تحليل التباين األحادي 

( 42.4)و( 43.4)والجدولن سنوات الخبر  للمرشد   تبعاا لمترير الصعوبات التي يواج  ا المرشد

 .يبينان ذلك

 سنوات الخبرة تبعاا لمتغير الصعوبات المتوسطات الحسابية لدرجة(: 11.4)جدول 
سنوات( 30-6)    فأدنى سنوات 5 سنوات الخبرة ة فأعلىسن 33   

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط نحرافاال  المتوسط

 0.70 2.22 0.87 2.42 1.00 2.49 تتعلق بالهيئة اإلدارية والتدريسية التي صعوباتدرجة ال

 0.67 3.00 0.70 3.16 0.73 3.33 تتعلق بظروف عمل المرشدالتي الصعوبات درجة 

 0.74 3.10 0.95 3.39 1..0 3.36 الصعوبات المتعلقة بأولياء األموردرجة 

 0.77 2.59 1..0 2.73 0.82 2.77 تتعلق بالطلبة التي صعوباتدرجة ال

 0.60 2.72 0.67 2.93 0.74 2.99 لصعوبات التي يواجهها المرشدالدرجة الكلية ل

 
وجــود فـروق بـين المتوســطات الحسـابية  ومــن أجـل معرفــة إن ( 43.4)يتضـ  مـن خــالل الجـدول 

سـتوم الدللـة اإلحصـائية اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي كانت هذه الفروق قـد وصـلت لم

(One-Way ANOVA) ، يوض  ذلك( 42.4)والجدول. 
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سنوات  لمتغير تبعاا  الصعوباتمتوسطات نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (: 11.4)جدول 
 الخبرة

مجموع مربعات  مصدر التباين سنوات الخبرة  

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة الصعوبات التي تتعلق 
 بال يئة اإلدارية والتدريسية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

4.03 2 2.02 2.87 

 

.05**1 

 232.07 330 .701 

236.10 332  

درجة الصعوبات التي تتعلق 
 بظروف عمل المرشد

 المجموعات بين

 داخل المجموعات

 المجموع

5.75 2 2.87 5.95 

 

.00**1 

 159.46 330 .481 

165.21 332  

درجة الصعوبات المتعلقة 
 بلولياء األمور

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

6.12 2 3.06 4.48 

 

.01**1 

 225.28 330 .681 

231.40 332  

ي تتعلق درجة الصعوبات الت
 بالطلبة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

2.12 2 1.06 1.70 

 

.181 

 205.74 330 .621 

207.86 332  

 بين المجموعات الدرجة الكلية للصعوبات 

 داخل المجموعات

 المجموع

4.15 2 2.07 4.88 

 

.00**1 

 140.09 

144.23 

330 

332 

.431 

 (≤ 0.01)ستوى دال إحصائيا عند م** 
 

 
لصـعوبات ) مجـالأن قيمـة مسـتوم الدللـة المحسـو  قـد بلرـت علـى ( 42.4)يتض  من الجـدول 

ــــة ــــق بالطلب ــــة المحــــدد للدراســــة  أكبــــر  وهــــذه القيمــــة (.180) (التــــي تتعل مــــن قيمــــة مســــتوم الدلل

(α>0.05) ياا فــي الفرضــية الصــفرية القائلــة بلنــه ل توجــد فــروق ذات دالــة إحصــائ نقبــل  أي أننــا

أما على . سنوات الخبر  على هذا المجال تبعاا لمترير متوسطات الصعوبات التي يواج  ا المرشد

الصـعوبات و   الصعوبات التي تتعلق بال يئـة اإلداريـة والتدريسـية: )وعلى المجالت  الدرجة الكلية

قيمـة مسـتوم  تقـد بلرـ  ف(الصعوبات التـي تتعلـق بظـروف عمـل المرشـدو   المتعلقة بلولياء األمور

مـن قيمـة مسـتوم الدللـة المحـدد  قـلوهذه القيم أ  (0.01 0.00 0.00 0.05)الدللة المحسو  

الفرضــــية الصــــفرية القائلــــة بلنــــه ل توجــــد فــــروق ذات دالــــة  نــــرفض  أي أننــــا (α>0.05)للدراســــة 

ــــة  ومتوســــطات هــــذه  إحصــــائياا فــــي متوســــطات الصــــعوبات التــــي يواج  ــــا المرشــــد للدرجــــة الكلي
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  بمعنــى وجـــود فــروق جوهريــة علــى هــذه المجــالت وعلـــى تبعــاا لمتريــر ســنوات الخبــر  لمجــالتا

ولتحديـــد دللـــة الفـــروق فـــي الصـــعوبات التـــي تواجـــه المرشـــد علـــى الدرجـــة الكليـــة . الدرجـــة الكليـــة

  كمــا هــو موضــ  فــي (LSD)للصــعوبات  وعلــى هــذه المجــالت  اســتخدم اختبــار أقــل فــرق دال 

 (.25.4)الجدول 

 

 تبعاا لمتغير الصعوباتمتوسطات في لداللة الفروق للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار(: 11.4)جدول 
 سنوات الخبرة

 الخبرة سنوات (ب) الخبرة سنوات (أ) االبعاد
الفروق بين (أ-ب)

 مستوى الداللة المتوسطات
صعوبات تتعلق بالهيئة اإلدارية 

 والتدريسية 

 561. 071. واتسن( 01-6) سنوات فأدنى 2

03. 261. سنوات فأعلى 00
*

1 

 091. 181. سنوات فأعلى 00 سنوات( 6-01)

 121. 161. سنوات( 01-6) سنوات فأدنى 2 الصعوبات تتعلق بظروف عمل المرشد 

01. 331. سنوات فأعلى 00
*

1 

 071. 161. سنوات فأعلى 00 سنوات( 6-01)

 811. 03.- سنوات( 01-6) سنوات فأدنى 2  الصعوبات المتعلقة بأولياء األمور

03. 251. سنوات فأعلى 00
*

1 

01. 281. سنوات فأعلى 00 سنوات( 6-01)
*

1 

الدرجة الكلية للصعوبات التي تواجه 

 المرشد التربوي 

 521. 061. سنوات( 01-6) سنوات فأدنى 2

01. 251. سنوات فأعلى 00
*

1 

02. 191. سنوات فأعلى 00 سنوات( 6-01)
*

1 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 (.≤ 0.05)دال إحصائيا عند مستوى *       

 

 :ما يلي( 42.4)يتض  من خالل نتائج الجدول 

 2لصال    سنة فلعلى 00سنوات فلدنى وبين  2وجود فروق بين  :الدرجة الكلية للصعوبات -

 .ةسن( 01-6) لصال   سنة فلعلى 00وبين  ةسن( 01-6) وق بينوجود فر   و سنوات فلدنى

وبين سنوات فلدنى  2وجود فروق بين :الصعوباتالتيتتعلقبالهيئةاإلداريةوالتدريسية -

 .سنوات فلدنى 2سنة فلعلى لصال   00
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سنة  00وبين سنوات فلدنى  2وجود فروق بين : الصعوبات التي تتعلق بظروف عمل المرشد -

 .سنوات فلدنى 2لصال    لىفلع

  سنة فلعلى 00سنوات فلدنى وبين  2وجود فروق بين  :الصعوباتالمتعلقةبأولياءاألمور -

 ةسن 00لصال    سنة فلعلى 00وبين  ةسن( 01-6)وجود فروق بين . ىعلفل ةسن 00لصال  

 .ىعلفل

 

 عشرة ثانيةنتائج الفرضية ال 1.1.4

 الصعوباتفي متوسطات  (α>0.05)عند مستوى الداللة  ةإحصائيلة دال فروق ذات ال توجد 

الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير المرحلة في المدارس  التي يواجهها المرشد التربوي

 .الدراسية

ومن ثم استخدم تحليل   استخرجت المتوسطات الحسابية الثانية عشر   ومن أجل فحص الفرضية

متوسطات الصعوبات لى دللة الفروق في إف للتعر  (One-Way ANOVA)التباين األحادي 

 .يبينان ذلك( 47.4)و( 46.4)والجدولن المرحلة الدراسية   تبعاا لمترير التي يواج  ا المرشد

 
 المرحلة الدراسية تبعاا لمتغير الصعوبات المتوسطات الحسابية لدرجة(: 11.4)جدول 

 ثانوية أساسية عليا     أساسية المرحلة الدراسية
 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط االنحراف متوسطال

 0.84 2.30 0.87 2.45 0.81 2.45 تتعلق بالهيئة اإلدارية والتدريسية التي صعوباتدرجة ال

 0.68 3.09 0.72 3.20 0.78 3.18 تتعلق بظروف عمل المرشدالتي الصعوبات درجة 

 0.77 3.24 0.83 3.17 1.04 3.49 الصعوبات المتعلقة بأولياء األموردرجة 

 0.80 2.69 0.77 2.62 0.77 2.74 تتعلق بالطلبة التي صعوباتدرجة ال

 0.65 2.83 0.69 2.86 0.67 2.97 لصعوبات التي يواجهها المرشدالدرجة الكلية ل
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وجــود فـروق بـين المتوســطات الحسـابية  ومــن أجـل معرفــة إن ( 46.4)يتضـ  مـن خــالل الجـدول 

وصـلت لمسـتوم الدللـة اإلحصـائية اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي  كانت هذه الفروق قـد

(One-Way ANOVA) ، يوض  ذلك( 47.4)والجدول. 

 

المرحلة  لمتغير تبعاا  الصعوباتمتوسطات نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (: 11.4)جدول 
 الدراسية

بعات مجموع مر مصدر التباين المرحلة الدراسية   

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة الصعوبات التي تتعلق 
 بال يئة اإلدارية والتدريسية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

1..1 2 0.90 1.27 

 

0.28 

 234.30 330 .711 

236.10 332  

درجة الصعوبات التي تتعلق 
ل المرشدبظروف عم  

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

0.74 2 0.37 0.75 

 

0.48 

 164.47 330 .501 

165.21 332  

درجة الصعوبات المتعلقة 
 بلولياء األمور

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

3.40 2 1.70 2.46 

 

0.09 

 228.00 330 .691 

231.40 332  

وبات التي تتعلق درجة الصع
 بالطلبة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

0.52 2 0.26 0.41 

 

0.66 

 207.34 330 .631 

207.86 332  

 بين المجموعات الدرجة الكلية للصعوبات 

 داخل المجموعات

 المجموع

0.72 2 0.36 0.83 

 

0.44 

 143.51 

144.23 

330 

332 

.441 

 

أن قيمـــة مســـتوم الدللـــة المحســـو  قـــد بلرـــت علـــى الدرجـــة الكليـــة ( 47.4)ل يتضـــ  مـــن الجـــدو 

 مرحلــة الدراســيةالتبعــاا لمتريــر وعلــى جميــع المجــالت  الصــعوبات التــي يواج  ــا المرشــد لمقيــاس 

مـــن قيمـــة مســـتوم الدللـــة  أكبـــر  وهـــذه القيمـــة (1.66 1.19 .1.2 .1.4 1.22)علـــى التـــوالي 

الفرضـية الصـفرية القائلـة بلنـه ل توجـد فـروق ذات دالـة  نقبلي أننا   أ(α>0.05)المحدد للدراسة 

 . مرحلة الدراسيةال تبعاا لمترير متوسطات الصعوبات التي يواج  ا المرشدإحصائياا في 
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 عشرة ثالثةنتائج الفرضية ال 1.1.4

 الصعوباتفي متوسطات  (α>0.05)عند مستوى الداللة ة إحصائيلة دال فروق ذات ال توجد 

 .الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير المديريةفي المدارس  التي يواجهها المرشد التربوي

ومن ثم استخدم تحليل   استخرجت المتوسطات الحسابية الثالثة عشر   ومن أجل فحص الفرضية

متوسطات الصعوبات لى دللة الفروق في إللتعرف  (One-Way ANOVA)التباين األحادي 

 .يبينان ذلك( 49.4)و( 4..4)والجدولن المديرية   تبعاا لمترير شدالتي يواج  ا المر 

 
 المديرية تبعاا لمتغير الصعوبات المتوسطات الحسابية لدرجة(: 18.4)جدول 

رام اهلل والبيرة  القدس بيت لحم   الخليل التخصص
  

 جنين طولكرم نابلس

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف متوسطال االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
تتعلق  التي صعوباتدرجة ال

 بالهيئة اإلدارية والتدريسية
2.24 0.72 2.30 0.72 2.58 0.76 2.4. 0.97 2.19 0.80 2.42 0.83 2.51 1.03 

تتعلق التي الصعوبات درجة 
 بظروف عمل المرشد

3.24 0.73 3.07 0.64 3.13 0.61 3.12 0.61 2.92 0.77 3.2. 0.69 3.12 0.81 

الصعوبات المتعلقة درجة 
 بأولياء األمور

3.15 0.69 3.34 1.11 3.27 0.89 3.20 0.78 3.16 0.84 3.21 0.73 3.35 0.84 

تتعلق  التي صعوباتدرجة ال
 بالطلبة

2.59 0.72 2.63 0.80 2.91 0.72 2.71 0.8. 2.46 0.71 2.94 0.7. 2.72 0.82 

لصعوبات الدرجة الكلية ل
 التي يواجهها المرشد

2.80 0.56 2.82 0.71 2.97 0.63 2.88 0.67 2.68 1.62 3.00 1.64 2.93 1.77 

 
وجــود فـروق بـين المتوســطات الحسـابية  ومــن أجـل معرفــة إن ( 4..4)يتضـ  مـن خــالل الجـدول 

تبـار تحليـل التبـاين األحـادي كانت هذه الفروق قـد وصـلت لمسـتوم الدللـة اإلحصـائية اسـتخدم اخ

(One-Way ANOVA) ، يوض  ذلك( 49.4)والجدول. 
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 المديرية لمتغير تبعاا  الصعوباتمتوسطات نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في (: 19.4)جدول 
مجموع مربعات  مصدر التباين المرحلة الدراسية   

 االنحراف

درجات 

 الحرية

متوسط 

 االنحراف

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة الصعوبات التي تتعلق 
 بال يئة اإلدارية والتدريسية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

5.70 6 0.95 1.35 

 

0.24 

 230.39 326 .711 

236.10 332  

درجة الصعوبات التي تتعلق 
 بظروف عمل المرشد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 عالمجمو

4.70 6 0.78 1.59 

 

0.15 

 160.51 326 .491 

165.21 332  

درجة الصعوبات المتعلقة 
 بلولياء األمور

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

3.02 6 0.50 0.72 

 

0.64 

 228.38 326 .701 

231.40 332  

درجة الصعوبات التي تتعلق 
 بالطلبة

 بين المجموعات

 لمجموعاتداخل ا

 المجموع

7.67 6 1.28 2.08 

 

0.07 

 200.19 326 .611 

207.86 332  

 بين المجموعات الدرجة الكلية للصعوبات 

 داخل المجموعات

 المجموع

3.66 6 0.61 1.42 

 

0.21 

 140.57 326 .431 

144.23 332  

 

قـــد بلرـــت علـــى الدرجـــة الكليـــة  أن قيمـــة مســـتوم الدللـــة المحســـو ( 49.4)يتضـــ  مـــن الجـــدول 

المديريـة التـي يتبـع تبعـاا لمتريـر وعلـى جميـع المجـالت  الصعوبات التي يواج  ا المرشـد لمقياس 

مــن قيمــة مســتوم  أقـل  وهــذه القيمــة (1.17 1.62 1.02 1.42 1840)علــى التـوالي  ل ـا المرشــد

ة القائلــة بلنــه ل توجــد فــروق الفرضــية الصــفرينقبــل   أي أننــا (α>0.05)الدللــة المحــدد للدراســة 

 .المديرية تبعاا لمترير متوسطات الصعوبات التي يواج  ا المرشدذات دالة إحصائياا في 
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج مناقشة
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة نتائج السؤال األول 
 ية األولىمناقشة نتائج الفرض  

 مناقشة نتائج السؤال الثاني 
 مناقشة نتائج السؤال الثالث 
 مناقشة نتائج السؤال الرابع 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة
 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة
 مناقشة نتائج الفرضية السادسة

 السابعة مناقشة نتائج الفرضية
 مناقشة نتائج السؤال الخامس 

 مناقشة نتائج الفرضية الثامنه
 مناقشة نتائج الفرضية التاسعة
 مناقشة نتائج الفرضية العاشرة

 مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر
 مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشر
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة عشر

 االستنتاجات -
 التوصيات والمقترحات -
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 مناقشة النتائج  1.1

لى تقصي طبيعة العالقة بين الم ارات اإلرشادية والصعوبات التي يواج  ا إهدفت الدراسة 

 ةجابات عينة الدراسإوالفروق بين متوسطات  في المدارس الحكومية الفلسطينية  المرشد التربوي

المرحلة و سنوات الخبره  و الفئة العمرية  و التخصص  و لجنس  ا :وهي  ةحس  المتريرات المستقل

من خالل استخدام اختبارات التحليل وذلك التي يعمل ب ا المرشد التربوي   ديريةالمو الدراسية  

وربط ا   وسيعرض في هذا الفصل مناقشة النتائج (.SPSS)حصائية حصائي ضمن الرزم اإلاإل

 .لى التوصيات الن ائيةإ وصولا   بنتائج الدراسات السابقة

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.1

هل توجد عالقة بين درجتي امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية 

 للمهارات اإلرشادية والصعوبات التي يواجهونها؟

عند مستوى الداللة حصائياا ال توجد عالقة إرتباطية دالة إ: ومن خالل اختبار الفرضية األولى

(α>0.05)  بين درجة امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات

 .اإلرشادية والصعوبات التي يواجهونها
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وجود عالقة ارتباط عكسية بين الم ارات اإلرشادية والصعوبات التي  ةأظ رت نتائج الدراس

المرشد  التي يمتلك انه كلما ازدادت درجة الم ارات اإلرشادية يواج  ا المرشد التربوي  أي أ

 .في أثناء ممارسته لم امه ومسؤولياته اإلرشادية تنخفض درجة الصعوبات التي يواج ا

فاعلية اإلرشاد التربوي المدرسي تزداد عندما يقدم اإلرشاد من خالل مرشدين متخصصين وذوي ف

قامة العالقات خبر   ويمتلكون م ارات العملية اإلر  شادية من إعداد للخطة اإلرشادية  وا 

اإلرشادية  وتطبيق الختبارات والمقاييس المالئمة  وبناء البرامج اإلرشادية الفردية والجمعية  

جراء تقويم مستمر للعملية اإلرشادية  .وا 

ئل كما أوض  المختصون والدراسات الميدانية في مجال اإلرشاد التربوي المدرسي أن ثمة دل

محدد  تشير إلى أن المرشدين الذين تلقوا تعليماا وتدريباا على م ارات اإلرشاد وفنياته  إنما 

يعكسون هذه الم ارات في نتاج عمل م مع الطلبة  وأن هذه الم ارات تجد ل ا صدم في التطبيق 

يتملك ا  لنه كلما زادت الم ارات التيب النتيجة التي تفيد وهذا ما يبرر .العملي في الميدان

التي يواج  ا في أثناء ممارسته للعمل  الصعوباتانعكس ذلك إيجاباا على درجة   المرشد

 .اإلرشادي

ويعنــي ذلــك أن درجــة الم ــارات اإلرشــادية التــي يمتلك ــا المرشــد ل ــا دور م ــم ورئــيس فــي تفســير 

ادية يســ م فــي رشــفــامتالك المرشــد التربــوي للم ــارات اإلالصــعوبات التــي تواجــه المرشــد التربــوي  

ونســتطيع الســتفاد  مــن هــذا النمــوذج فــي . رشــادي ومكوناتــهدائــه وتفاعلــه مــع العمــل اإلأتحســين 

التنبـؤ بدرجــة الصــعوبات التــي قـد تواجــه المرشــد التربــوي بنــاءا علـى درجــة الم ــارات التــي يمتلك ــا  

ر الصـعوبات التـي كما تعني هذه النتيجة أن هناك متريرات مستقلة أخـرم قـد تلعـ  دوراا فـي تفسـي

 . يواج ا المرشد التربوي
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دراسة ما ورد في تتفق مع  نتيجةن هذه الأوعند الطالر على نتائج الدراسات السابقة  وجد 

التي أشارت نتائج ا إلى وجود عالقة بين استخدام المرشد لم ارات المقابلة   (3001)ترك ال

الي قدرته على التعامل مع الصعوبات التي قد وفنيات ا وبين فاعلية المرشد في أداء م امه  وبالت

في وجود عالقة بين التدري  ( Edwin, 2009) إدوين دراسةاتفقت كذلك مع نتائج و . يواج  ا

الصعوبات الم ني للمرشد وما يكسبه من م ارات مع فاعلية المرشد التي تس ل عليه مواج ة 

 .ليوميةتعترض طريقه في أثناء أدائه للم ام اإلرشادية االتي 

 

 السؤال الثانيمناقشة نتائج  1.1.1

 ما مستوى امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية؟

ين في المدارس الحكومية الفلسطينية يامتالك المرشدين التربو مستوم ن أ ةأظ رت نتائج الدراس

 :م ارات إرشادية متنوعة  جاءت وفقاا للترتي  اآلتييمتلكون  وأن م  رشادية مرتفعاا للم ارات اإل

ثم   يلي ا م ارات خدمات اإلرشاد الفردي  احتلت الم ارات الم نية والشخصية المرتبة األولى

تالها م ارات الخطة   م ارات العالقة مع أطراف العملية التربوية  فم ارات اإلرشاد الجمعي

اإلرشاد الم ني في المرتبة السادسة  وأخيراا م ارات  اإلرشادية وم ارات التشخيص  ثم م ارات

 .الدراسات والبحو  في المرتبة األخير 

وهذا ما يؤكد على تميز شريحة المرشدين التربويين في المدراس الفلسطينية بامتالك م م ارت 

نية وتبرر الباحثة وجود الم ارات الم  .متنوعة  تعين م على أداء عمل م اإلرشادي في المدرسة

دراك المرشدين للجان  الم ني أكثر من  يرهباعتبار في المرتبة األولى  أن  إذ  لمدم خبر  وا 

ساهم في ارتفار مستوم ومكانة الم نة في المجتمع  ياكتسا  الم ارات في الممارسة الم نية 
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ة في من الم ار  كلما زادت وارتفعت مكانة الم ن وكلما كان المرشدون التربويون على قدر عالٍ 

  .المجتمع

من عمل اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في وزار  التربية  ا اأنطالققد تفسر هذه النتيحة و 

سعي ال  و المدرسي ومكونات ا اإلرشاد التربوي واهتمام ا بتطوير عملية  والتعليم العالي الفلسطينية

فلصدرت الوزار   ؛سطين وتكامل اإلى توفير اإلمكانات من أجل نجاح العملية التعليمية في فل

النشرات التي تعرف اإلرشاد التربوي المدرسي  وتحدد أهدافه  وتضع وصفاا مفصالا ألدوار 

واستناداا إلى اإلحصاءات الوارد   .المرشد التربوي العامة والخاصة  مقرونة بوصف وظيفي له

ا قدم ل ؤلء المرشدين من تدري  مالنقص فيلدم وزار  التربية والتعليم العالي الفلسطيني  ور م 

نجاح دور المرشد التربوي في المدرسة  ل اماا خاصاا متأهالوزار  أولت عبر دورات محدد   ف ن 

وخدمة لج ود وزار  التربية والتعليم إلنجاح هذا البرنامج  ونجاح العملية اإلرشادية التي تعتمد 

واألدائية التي تؤثر على فعاليته في  بالدرجة األولى على م ارات المرشد التربوي الشخصية

المدرسة  وتنعكس إما إيجاباا أو سلباا على تفاعل الطلبة وأولياء أمورهم مع الخدمات اإلرشادية 

 .المقدمة  وعلى العملية التربوية بشكل عام في المدرسة

ك درجة   يفسر شعور المرشدين بامتال"التزام المرشد بلخالقيات العمل اإلرشادي"ولعل احتالل 

عالية من الم ارات اإلرشادية  حتى لو لم يكن يمتلك ا بالدرجة التي عبر عن ا  كما أن التطور 

اإليجابي الذي حصل خالل السنوات الماضية في مجال بناء عالقات مناسبة بين المرشد واإلدار  

  فانعكس ذلك والمعلمين  جعل المرشد أكثر انسجاماا مع األجواء داخل المدرسة مقارنة بالسابق

 .إيجاباا على شعوره بامتالك درجة عالية من الم ارات اإلرشادية

أما تصنيف المرشدين لم ارات م في مجال إجراء الدراسات والبحو  بلدنى درجة مقارنة 

بالمجالت األخرم  فقد يؤشر إلى عدم اهتمام اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في وزار  
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م العالي الفلسطينية  بسب  عدم تمكين المرشدين من م ارات البح  العلمي التربية والتعلي

بالدرجة الكافية  وعدم وجود حوافز تس م في تحسين اتجاهات المرشدين نحو إجراء دراسات 

 . وبحو  من جية ومتخصصة حول عمل م اإلرشادي

 ارات اإلرشادية التي أمكن ولدم مقارنة هذه النتيجة من نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بالم

  التي (1001)دراسة السالمة  تبين أن ا تتفق مع نتائج  الباحثة الطالر علي ا ومراجعت ا

أوضحت نتائج ا أن مستوم أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية  بما فيه 

دراسة أبو عيطة اا  و امتالكه للم ارات اإلرشادية التي تساعده على هذا األداء كان مرتفع

التي كان في ا تقدير المرشدين لدرجة مساهمت م في األنشطة اإلرشادية   (.300)والرفاعي 

التي أشارت إلى ( Milson, 2002)  وكذلك مع نتائج دراسة ميلسون (92%)مرتفعاا بنسبة 

رشدين باعتبار أهمية امتالك المرشد لم ارات اإلرشاد الفردي والجمعي  وارتفار مستواها لدم الم

أن ا كانت األكثر ممارسة من قبل م في مساعدت م للطلبة ذوي الحتياجات الخاصة  وتوافقت 

الطلبة كجزء من أطراف العملية في كون ( Mangrum, 1992) مانجرومدراسة أيضاا مع 

متالك التربوي قد أظ روا ف ماا مرتفعاا لدور المرشد والعملية اإلرشادية  وما يؤشر له ذلك من ا

  فتحدثت عن أن هنالك (1003)المرشدين لم ار  عالية في التعامل مع م  أما دراسة النجار 

بينما اختلفت النتيجة مع نتائج  .م ارات شائعة لدم المرشدين  وخصت بالذكر م ارات التواصل

ا أن   التي كانت في ا تقديرات المرشدين لم ارات م اإلرشادية متوسطة  كم(1034)دراسة شاهين 

الم ارات الخاصة بالعالقة مع أطراف العملية التربوية كانت األدنى لدم المرشدين  بخالف 

الدراسة الحالية التي كانت في ا م ارات الدراسات والبحو  تحتل المرتبة األخير  حس  تصنيف 

 .   المرشدين
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 السؤال الثالثمناقشة نتائج 1.1.1

مرشد التربوي في المدارس الحكومية الفلسطينية من ما مستوى الصعوبات التي تعوق أداء ال

 وجهة نظر المرشدين؟

ق أداء المرشد التربوي في المدارس أن مستوم الصعوبات التي تعو   ةظ رت نتائج الدراسأ

ذ إ  وسطاا وبدرجة قريبة إلى المستوم المتدنيالحكومية الفلسطينية من وج ة نظر المرشدين مت

لولياء األمور في المرتبة األولى  يلي ا الصعوبات المتعلقة بظروف جاءت الصعوبات المتعلقة ب

عمل المرشد  ثم الصعوبات المتعلقة بالطلبة في المرتبة الثالثة  وأخيراا الصعوبات المتعلقة 

 .بال يئة اإلدارية والتدريسية في المرتبة األخير 

رشاد التربوي خالل فتر  إللى التحسن الذي طرأ على برنامج اإ هذه النتيجةوتعزو الباحثة 

  دوار للمرشديناألرشاد  ويتمثل هذا التحسن في زياد  وضوح في عمر تجربة اإل ةسن ينالعشر 

شكاليات جزء كبير من اإل عولجخرم أومن ناحية   مور من ناحيةولياء األأو   والمعلمين  والطلبة

في معظم  رشادفة خاصة باإل ر توفير  :مثل  الفنية التي واج  ا المرشدون في بداية التجربة

ن المرشدين أتحديد المسمى الوظيفي للمرشد  كما و   المدارس التي تتوافر في ا خدمة اإلرشاد

حساس بالصعوبات شاركوا في العديد من ورشات العمل ذات الصلة  ل ذا كانت درجة اإل

 .خرمأالمرتبطه ب ذه المجالت منخفضة مقارنة بمجالت 

المتعلقة بظروف العمل والعالقة مع أولياء األمور مرات  متقدمة بات الصعو كما أن احتالل 

فاإلحصائيات الوارد  تشير إلى  الحكومية الفلسطينية  رسافي المد ينالمرشديرتبط بالواقع لعمل 

وهنالك . من المدارس المرطا  بمرشد تربوي  يتوزر في ا المرشد بين مدرستين%( .6)أن هناك 

مدرسة في المحافظات الشمالية ل تتوافر في ا خدمة ( 3610)بين  من المدارس من%( 16)

 .اإلرشاد بلي شكل من األشكال سواءا أكان من خالل مرشد متفرغ أم مرشد  ير متفرغ
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األعداد الكبير  من الطلبة الذين يتابع م : "التي تنص علىوكان ملفتاا لالنتباه احتالل الفقر  

بمتوسط قدره رات مقياس الصعوبات التي توجه المرشد التربوي  المرتبة األعلى بين فق  "المرشد

فاإلحصائيات الوارد  تشير إلى أن عدد الطلبة للمرشدين في . مرتفعمستوم   والوحيد  ب(3.67)

  وهذا تناس   ير متوافق حتى مع ما أقر (.3:12)المدارس التي يتوافر في ا مرشد تربوي هو 

  ر م أن هذه النسبة  ير مالئمة خاصة في الواقع (3:100) من  قبل الوزار  بلن النسبة هي

 .الفلسطيني والظروف التي يعيش ا الطلبة

ولعل تدني درجة الصعوبات التي تتعلق بالطلبة هي مؤشر إيجابي  ويتوافق مع شعور المرشدين 

لية بارتفار مستوم الم ارات اإلرشادية التي يمتلكون ا؛ فالطلبة هم الطرف الرئيس في العم

اإلرشادية  والمستفيد األول من خدمات ا  ولم يعد دور المرشد  امضاا بالنسبة للطلبة مع مرور 

فتر  تصل إلى حوالي عشرين عاماا على توظيف خدمات اإلرشاد في العملية التربوية في 

المدارس الحكومية الفلسطينية  والتطورات التي جرت في مكونات هذه الخدمات وممارسات ا 

ات ا  إضافة إلى الوصول إلى مرحة متقدمة من التكامل في األدوار بين اإلدار  والمعلمين وعملي

 . والمرشدين

ويؤشر احتالل الصعوبات المتعلقة بال يئة اإلدارية والتدريسية المرتبة األخير  إلى التطور الذي 

إضاقة إلى  حد  في وصف األدوار وتحديده  وبخاصة للمرشد التربوي  في السنوات األخير  

تعيين مشرفين على العمل اإلرشادي  يقومون بزيارات ميداني ودورية للمرشدين  ويتواصلون مع 

 .المعلمين واإلدار  المدرسية

( 1034) ن نتائج دراسة الريماوي وشاهينأنجد   وبمقارنة نتائج هذه الدراسة بالدراسات السابقة

إذ لمرشدون التربويون في المدارس الحكومية  اختلفت في تحديد ترتي  الصعوبات التي واج  ا ا

عدم مواكبة    وركزت علىداء م امهأمعوقات تواجه المرشد التربوي المدرسي في ك صنفت
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. المرشد دوار التي يؤدي اوتعدد الم ام واأل  وقلة الحوافز  المستجدات من خالل التدري 

لى ضعف التفاعل بين المرشد   التي أشارت إ(1033)واختلفت كذلك مع نتائج دراسة جاسم 

في ( 1000)وال يئة التدريسية  كمشكلة رئيسة تواجه المرشدين  بينما اتفق مع ا دراسة شاهين 

أن الصعوبات التي تتعلق بظروف عمل المرشد ل زالت تحتل مرات  متقدمة  وحددت ا الدراستان 

ل المرشد  في حين ركزت في  يا  نظام حوافز خاص بالمرشدين  وعم توافر  رفة مالئمة لعم

تتلخص في اقتصار الصعوبات التي يواج  ا الرشاد التربوي على أن ( 30.6) الجبوريدراسة 

المشرفين في تطوير م ارات م ومعارف م  وبالتالي في عمل م اإلرشادي على الجان  النظري دون 

  . التطبيق الواسع والمتخصص

المرتبة   "د الكبير  من الطلبة الذين يتابع م المرشداألعدا: "التي تنص علىأما احتالل الفقر  

األعلى بين فقرات مقياس الصعوبات التي توجه المرشد التربوي  والوحيد  بدرجة مرتفعة  فقد 

 Boser, Poppen, and)توافقت مع ما ورد في نتائج دراسة بوزر وبوبين وثومبسون 

Thompson, 1988)الملقا  على عاتق المرشد تزداد وتتعقد    التي بينت أن األعباء والواجبات

 Cobb and)بزياد  أعداد الطلبة المخصصين لكل مرشد  وكذلك دراسة كو  وريكاردز 

Richards, 1983)   في توصيت ا بلن تقدم البرامج اإلرشادية في إطار مجموعات صرير  

 .ليس ل على المرشد متابعتعا بفاعلية  والحد من الصعوبات التي تواج ه

 

 مناقشة نتائج السؤال الرابع1.1.1

هل توجد فروق دالة في مستوى امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية 

الفلسطينية للمهارات اإلرشادية تعزى إلى الجنس، أو التخصص الدراسي، أو الفئة العمرية، أو 

 لمرشد؟التي يعمل فيها اديرية سنوات الخبرة، أو المرحلة الدراسية، أو الم
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 :وقد نوقشت نتائج السؤال الرابع من خالل الفرضيات الثانية حتى السابعة  حس  اآلتي

 

 ثانيةمناقشة نتائج الفرضية ال 1.1.1.1

 اتدرج اتفي متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

للمهارات اإلرشادية تعزى لمتغير امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية 

 .الجنس

تعزم ل توجد فروق في متوسطات الدرجة الكلية للم ارات اإلرشادية نه أبينت نتائج الدراسة 

رشادية وم ارات الم ارات الم نية والشخصية  والخطة اإل: )  وعلى المجالتلمترير الجنس

رشاد الم ني  وخدمات اد الجمعي  واإلرشالتشخيص  والعالقة مع أطراف العملية التربوية  واإل

  فقد تبين وجود (م ارات الدراسات والبحو )مجال  أما .لمترير الجنس تبعاا ( رشاد الفردياإل

وقد  فروق جوهرية في الم ارات اإلرشادية التي يمتلك ا المرشد في مجال الدراسات والبحو  

 .كانت الفروق لصال  الذكور

تعزم لمترير وق في متوسطات الدرجة الكلية للم ارات اإلرشادية فر عدم وجود وتعزو الباحثة 

رشادية وم ارات التشخيص  الم ارات الم نية والشخصية  والخطة اإل: )  وعلى المجالتالجنس

رشاد رشاد الم ني  وخدمات اإلرشاد الجمعي  واإلوالعالقة مع أطراف العملية التربوية  واإل

التي ُتعين م على تحقيق رشادية المختلفة ن ألهمية الم ارات اإلإدراك المرشدي أن إلى( الفردي

فروق بين المرشدين من الذكور واإلنا  في ال انعكست إيجاباا على تجاوز  دورهم بفاعلية

وبالتالي امتالك م لمستويات متقاربة المشكالت التي تواج  م أثناء ممارست م لعمل م اإلرشادي  

عتبار أن كال الجنسين قد تلقى التلهيل والتدري  ذاته  وكذلك الحال بافي الم ارات اإلرشادية  و 
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ناثاا المرشدفللفروق بين المراحل التعليمية   مع بيئة اجتماعية وظروف عمل  ونيتعامل ين ذكوراا وا 

 . واحد 

في حين تعزو الباحثة وجود فروق جوهرية في الم ارات اإلرشادية التي يمتلك ا المرشد في مجال 

لى الظروف المحيطة بالمرشدين الذكور  التي توفر ل م إات والبحو  لصال  الذكور الدراس

 .اإلنا ب بيسر وس ولة مقارنةالفرصة للقيام بدراسات وبحو  

تتفق مع نتائج دراسة العموش تبين أن ا   وعند مقارنة هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة

وق في توافر الكفايات التدريبية  وبالتالي الم ارات   التي بينت نتائج ا عدم وجود فر (1001)

 في الم ارات اإلرشادية تشير إلى وجود فروق  التي  الدراسات بينما اختلفت مع .لدم المرشدين

  التي كانت الفروق في الم ارات اإلرشادية في ا لصال  اإلنا   ودراسة (1034) دراسة شاهينك

 .تجاه الفروق  التي لم يحدد في ا (1003)النجار 

 

 ةلثمناقشة نتائج الفرضية الثا1.1.1.1

 اتدرج اتفي متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية تعزى لمتغير 

 .التخصص الدراسي للمرشد

في متوسطات الدرجة الكلية للم ارات اإلرشادية  بين لى وجود فروق إ ةأشارت نتائج الدراس

تخصص إرشاد نفسي وتربوي وبين تخصصات علم النفس  والخدمة الجتماعية  وعلم الجتمار 

كما أن هنالك فروق في . والتخصصات األخرم  لصال  تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي

نفسي إرشاد : لصال  تخصصات اإلرشاد الم نيم ارات اإلرشاد الجمعي  وم ارات مجالي 

 .وخدمة اجتماعية مقارنة مع تخصص علم اجتمار وتخصصات أخرمعلم نفس  و   وتربوي
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 نفسيالرشاد ن المرشدين المتخصصين في مجال اإلأويمكن تفسير هذه النتائج باعتبار 

معايير الوزار   قد اعتمدتف .  هم أكثر دراية ومعرفة بالم ارات اإلرشادية األكثر فعاليةوالتربوي

كحد أدنى في ( البكالوريس)تتمثل في الدرجة الجامعية األولى   لتعيين المرشد التربويمحدد  

تنمية مجتمعية و الخدمة الجتماعية  و علم النفس  و اإلرشاد التربوي النفسي  : التخصصات اآلتية

وعلى الر م من كذلك   .فسعلم اجتمار مشروط بفرعي خدمة اجتماعية أو علم نأو وأسرية  

 يتم عقد دورات تدريبية بعد التوظيف  التي إما أن تكون دورات تلهيلية بناءا ف نه   تلك المؤهالت

. لت اإلرشاد التربوياعلى متطلبات المشاريع والبرامج اإلرشادية  أو دورات متخصصة في مج

اد والمجالت ذات الصلة ف ذه الدورات يستفيد من ا المرشدون المتخصصون في مجال اإلرش

أكثر من المرشدين المتخصصين في مجالت أخرم  فكانت الفروق ليست في صال  المرشدين 

 . المتخصصين في مجالت أخرم

  التي بينت أن لتخصص المرشد (1005)العجالني  وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

لتي أشارت إلى وجود تلثير للتخصص   ا(1001)أهمية في م ارات المرشد  ودراسة السالمة 

النجار  في م ارات إجراء البحو  والدراسات لدم المرشد  واتفقت كذلك  مع نتائج دراسة

واختلفت  .ُتعزم لمترير التخصصالتصال لدم المرشد وجود فروق في م ارات في ( 1003)

ارات التي يمتلك ا   التي لم تظ ر في ا فروقات دالة في الم (1034)مع نتائج دراسة شاهين 

 .المرشد باختالف تخصصه
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 رابعةنتائج الفرضية المناقشة  1.1.1.1

 اتدرج اتفي متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية تعزى لمتغير 

 . ةالفئة العمري

بينت نتتائج الدراسة أنه ل توجد فروق في متوسطات الم ارات اإلرشادية ومجالت ا  تعزم  

أكان المرشد صرير السن أم كبير السن  فكالهما  وهذا يعني أنه سواءا . لمترير الفئة العمرية

   ووجود برامج موحد رشاديمتلك الم ارات ذات ا بفعل التطورات التربوية في مجال عمل اإل

لإلرشاد صادر  من اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في الوزار   واست داف الدورات 

 .والبرامج اإلرشادية للمرشدين كافة  وباختالف فئات م العمرية

وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة  لوحظ أن الدراسة الحالية تخالف نتائج 

لتي بينت أنه كلما زاد العمر للمرشد ارتفع مستوم قناعته بتوافر   ا(1005)دراسة العجالني 

 . الم ارات التي يمتلك ا

 

 خامسةمناقشة نتائج الفرضية ال1.1.1.1

 اتدرج اتفي متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

لمهارات اإلرشادية تعزى لمتغير امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية ل

 .سنوات الخبرة

-6)سنوات فلدنى وبين  5تبين من خالل النتائج اإلحصائية وجود فروق بين سنوات الخبر  من 

سنوات فلدنى وبين  5سنوات  ووجود فروق بين سنوات الخبر  من ( 30-6)سنوات لصال  ( 30
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ت اإلرشاد الم ني تتطور إيجاباا بعد سنة فلعلى  بمعنى أن م ارا 33لصال  ( سنة فلعلى 33)

 . سنوات خبر  لدم المرشد 6مرور 

فالدورات المتخصصة التي عقدت ا الوزار  للمرشدين  والممارسة العملية للعمل اإلرشادي  والعمل 

على نقل الخبرات وتبادل ا بين المرشدين من خالل ورش العمل التي تنظم ا الوزار   والمؤتمرات 

شارك في ا المرشدون  كل ا عوامل ساهمت في اكتسا  المرشدين للم ارات  المتخصصة التي

اإلرشادية بدرجة متقاربة بعد مرور فتر  زمنية كافية  إذ أظ رت نتائج الدراسة أن ا تتحدد في فتر  

  وأن أي زياد  في سنوات الخبر  بعد هذه الفتر  لن يكون ل ا أثر ملموس في فلكثر سنوات خمس

 . الم ارات اإلرشادية التي يمتلك ا المرشد تحسين مستوم

دراسة  ن الدراسة الحالية اتفقت معأ   تبينوعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة

  التي بينت نتائج ا أن الخبر  التي اكتسب ا المرشدون من البرنامج (1034)الصمادي والشناوي 

ات م اإلرشادية  واتفقت كذلك مع نتائج دراسة العموش اإلشرافي كان ل ا أثر دال في تحسن م ار 

  التي أشارت إلى وجود فروق في الكفايات اإلرشادية لدم المرشدين تعود لمترير (1001)

  التي بينت وجود فروق دالة في م ارات التواصل لدم (1003)الخبر   ونتائج دراسة النجار 

  (1034)دراسة شاهين  اختلفت هذه النتيجة معوقد . المرشد التربوي تعزم لعدد سنوات الخبر 

  .للمرشد الخبر باختالف سنوات وجود فروق دالة إحصائياا  التي بينت نتائج ا عدم

 

 سادسةمناقشة نتائج الفرضية ال1.1.1.1

 اتدرج اتفي متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية تعزى لمتغير  امتالك المرشدين التربويين

 .المرحلة الدراسية
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كشفت النتائج البيانية أنه ل توجد فروق في متوسطات الم ارات اإلرشادية ومجالت ا  تعزم 

امتالك المرشدين التربويين في  ة من خاللجيوتبرر الباحثة هذه النت. لمترير المرحلة الدراسية

 نيذة البطلالعمرية للمدارس الحكومية الفلسطينية للم ارات اإلرشادية برض النظر عن الفئة ال

ولكن بتفاوت في  ذات ا    فالفئات العمرية كافة تحتاج للم ارات اإلرشاديةيتلقون خدمة اإلرشاد

 .التطبيق

ف ن أهمية نجاح  ني واستناداا إلى اإلحصاءات الوارد  لدم وزار  التربية والتعليم العالي الفلسطي

تعتمد بالدرجة األولى على م ارات   دور المرشد التربوي في المدرسة  ونجاح العملية اإلرشادية

وتنعكس إما إيجاباا أو  عليته في المدرسة االمرشد التربوي الشخصية واألدائية التي تؤثر على ف

لمقدمة  وعلى العملية التربوية سلباا على تفاعل الطلبة وأولياء أمورهم مع الخدمات اإلرشادية ا

  حي  المختلفة المراحل التعليمية فيولم تكن هنالك فروق بين المرشدين  بشكل عام في المدرسة

كانت المشكالت التي تواجه المرشدين في المراحل التعليمية كافة هي ذات ا  باعتبار أن المرشد 

 . يتعامل مع بيئة اجتماعية وظروف عمل واحد 

إلى عدم وجود لوحظ أن الدراسة الحالية   الدراسات السابقة نتائج مع نتيجةنة هذه الوعند مقار 

  باعتبار أن أي من (المرحلة الدراسية) للطلبة بين الم ارات الرشادية والفئات العمريةربط 

الدراسات السابقة التي وصلت إلي ا الباحثة  لم تتعامل مع مترير المرحلة الدراسية  فركزت على 

  .رحلة دراسية محدد   أو أن المرحلة الدراسية لم تكن ضمن متريرات ا المستقلةم
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  بعةمناقشة نتائج الفرضية السا1.1.1.1

 اتدرج اتفي متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

اإلرشادية تعزى لمتغير  امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات

 .التي يعمل فيها المرشد المديرية

بينت النتائج اإلجمالية أن الفروق في الدرجة الكليـة للم ـارات اإلرشـادية تؤشـر نحـو نقـص واضـ  

وقد يفسر ذلك من . في هذه الم ارات لدم المرشدين في مديرية القدس مقارنة بالمديريات األخرم

لقــــدس  والســــيطر  المحــــدود  للحكومــــة الفلســــطينية علــــى هــــذه خــــالل الظــــروف الخاصــــة لمدينــــة ا

 .المناطق  وانعكاس ذلك على مستوم الخدمات اإلرشادية التي تقدم في مدارس مديرية القدس

بين مديرية الخليل  للم ارات اإلرشادية  درجة الكليةالوجود فروق في  أيضاا  بينت النتائجكما 

طولكرم  مديرية  وجود فروق بين مديرية نابلس و  و طولكرم  لصال  مديرية الخليلمديرية و 

طولكرم  لصال  مديرية ة ووجود فروق بين مديرية جنين وبين مديري  لصال  مديرية نابلس

 .جنين

لصال  مديرية في الم ارات اإلرشادية فروق   فكانت الما في مجال الم ارات الم نية والشخصيةأ

إلرشاد الفردي لصال  مديرية جنين  وفي م ارات م ارات خدمات افي  الحال نابلس  وكذلك

في م ارات العالقة مع أطراف العملية الفروق ما أ .اإلرشاد الجمعي لصال  مديرية نابلس

 .لصال  مديرية رام ا  والبير   فكانت التربوية

في  اإلرشاديو ويمكن تفسير هذه النتائج المتباينة تبعاا لختالف نظام اإلشراف التربوي 

اعتبرت الدراسات أن المشكالت الرئيسة التي تواجه المرشدين التربويين في ف  محافظات أعالهال

ظروف العمل للمرشدين  يلي ا مشكالت تتعلق باإلدار  المدرسية : المدارس الحكومية تتمثل في

وال يئة التدريسية  ثم مشكالت اإلعداد والتدري  للمرشدين  وربطت هذه المشكالت باألعداد 
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كبير  للطلبة الذين يتابع م المرشد التربوي في المدرسة الواحد  أو أكثر في بعض الحالت التي ال

  ووجود فروق في أعداد الطلبة بين وزر في ا دوام المرشد األسبوعي بين أكثر من مدرسة

المدارس من محافظة ألخرم  إضافة للفروق الفردية بين المرشدين في امتالك م للم ارات 

ية من مديرية ألخرم  التي قد تكون ساهمت في وجود هذه التباينات  ير المنتظمة بين اإلرشاد

 .المديريات

وقد كانت الدراسة الحالية متفرد  في معالجت ا لمترير المديرية  والمقارنة بين متوسطات متريرات 

المدارس  الدراسة  وبخاصة في الم ارات اإلرشادية التي يمتلك ا المرشد التربوي المدرسي في

 .الحكومية الفلسطينية  باختالف البيئة الجررافية واإلدارية المحلية التي يعمل في ا المرشد

 

  نتائج السؤال الخامسمناقشة  1.1.1

في المدارس  التي يواجها المرشد التربوي هل توجد فروق دالة في مستوى الصعوبات

ي، أو الفئة العمرية، أو سنوات الجنس، أو التخصص الدراسباختالف الحكومية الفلسطينية 

 الخبرة، أو المرحلة الدراسية، أو المديرية التي يعمل فيها المرشد؟

 

 :وقد نوقشت نتائج السؤال الخامس من خالل الفرضيات الثامنة حتى الثالثة عشر   حس  اآلتي

 

 ثامنةمناقشة نتائج الفرضية ال1.1.1.1

 الصعوباتات في متوسط( α>0.05)ى الداللة عند مستو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .في المدارس الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس التي يواجهها المرشد التربوي
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ما بين الذكور واإلنا   التي يواج  ا المرشد  بينت النتائج وجود فروق جوهرية في الصعوبات

ارضة مع نتائج السؤال الثاني  التي وهذه النتيجة قد تبدو متع .وقد كانت الفروق لصال  اإلنا 

واإلنا  من  الذكوربين لم ارات اإلرشادية ل أظ رت عدم وجود فروق دالة في الدرجة الكلية

المرشدين  أو مع النظر  الشائعة في اإلطار التربوي الفلسطيني باعتبار مدارس اإلنا  بشكل 

اختالف الطبيعة  هذه النتيجة باعتبارعام أكثر انضباطاا من مدارس الذكور  إل أنه يمكن تفسير 

حساساا بالطلبة ومشكالت م مما هي لدم المرشدين كثر ليونةا أطبيعة ف ي  نا  النفسية لإل وا 

وهذا ينعكس على النظر  التي ترم من خالل ا المرشد  طبيعة المشكلة أو الصعوبة التي  الذكور 

اق  والتعامل مع الصعوبات المعقد  التي كما أن قدر  األنثى على تحمل المش. تواج  ا  وحجم ا

قد يواج  ا المرشد في أثناء ممارسته لم امه اإلرشادية  ليست بالدرجة التي لدم الذكور من 

المرشدين  لما يتميزون به من طاقات جسدية  وفرص أوسع للتفاعل مع المجتمع المدرسي 

ات التي تواج  م في عمل م وخارجه  وبالتالي الستعانة بج ود خارجية تس ل بصض الصعوب

 .اإلرشادي

  التي أظ رت وجود فروق دالة بين (3005)وقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة فرج 

متوسطات المشكالت التي يواج  ا المرشدون التربويون باختالف جنس م  دون أن تحدد تجاه 

 . هذه الفروق

 

 تاسعةمناقشة نتائج الفرضية ال 1.1.1.1

 الصعوباتات في متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة روق ذات داللة إحصائية ال توجد ف

في المدارس الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير التخصص  التي يواجهها المرشد التربوي

 .الدراسي
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تبين من النتائج اإلحصائية وجود فروق دالة بين تخصص خدمة اجتماعية وبين تخصص علم  

عية  ووجود فروق بين تخصص علم اجتمار  وبين تخصص علم نفس  لصال  خدمة اجتما

نفس  لصال  علم اجتمار  ووجود فروق بين  ير ذلك من تخصصات وبين تخصص علم 

 . نفس  لصال   ير ذلك

تخصص الخدمة خريجي الخبر  العلمية المعرفية لدم  النقص في هذه النتيجة إلىعزم قد تو 

ك من النخصصات  في المعارف المرتبطة بالعمل   و ير ذلالجتماعية  وعلم الجتمار

لذلك يواج ون صعوبات أكثر  إذ أن المرشدين المتخصصين في  اإلرشادي  ونظريات اإلرشاد 

لدي م كفاية معرفية ونظرية تخصصية أكثر تلقوها في المرحلة  واإلرشاد مجال علم النفس

ل يتلقون التدري  الكافي في الجامعية  وأن المرشدين والمرشدات ذوي التخصصات األخرم 

 في مهتركيز اإلرشادية  وأن جل   م اراتالفلسطينية على تطبيق ال التعليم العاليمؤسسات 

 .النظرية النواحي يكون على الدراسة

وتتوافق هذه المخرجات والنتيجة مع ما أوردته اإلحصائيات حول تخصصات المرشدين التربويين 

مرشداا فقط متخصصين في اإلرشاد ( 40)  حي  كان هنالك العاملين في المدارس الحكومية

مرشداا عامالا في المحافظات الشمالية  بينما تراوحت تخصصات ( 604)التربوي من بين 

الخدمة الجتماعية  وعلم الجتمار  ول ي دف أي : المرشدين بين ثالثة تخصصات رئيسة  هي

 . جال اإلرشاد التربوي المدرسيإلى تخريج مؤهلين للعمل في م ينالتخصص ينمن هذ

تتمثل في الدرجة الجامعية األولى   معايير معتمد  لدم الوزار  لتعيين المرشد التربويفر م وجود 

الخدمة و علم النفس  و كحد أدنى في تخصصات اإلرشاد التربوي النفسي  ( البكالوريس)

خدمة اجتماعية أو علم نفس  تنمية مجتمعية وأسرية  وعلم اجتمار مشروط بفرعي و الجتماعية  

عقد دورات تدريبية بعد التوظيف  التي إما أن تكون دورات تلهيلية بناء على متطلبات المشاريع و 
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   إل أن هذه النتيجة تؤكدلت اإلرشاد التربوياوالبرامج اإلرشادية  أو دورات متخصصة في مج

رسي  من خالل وجود برامج على ضرور  توفير برامج إعداد متخصصة للمرشد التربوي المد

أكاديمية في مجال اإلرشاد التربوي النفسي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  لتزويد 

فقد تبين أن . المرشدين بالمعرفة والم ارات والتدري  الكافي والمالئم خالل فتر  دراست م الجامعية

التربوي والنفسي على مستوم  مؤسستي تعليم عالي فلسطيني توفران تخصص اإلرشادفقط هنالك 

جررافياا مع الطلبة في مواقع جررافية  مواقع ما ل تتوافق مؤسستانمرحلة البكالوريوس  وهاتان ال

المؤهالت العلمية المتخصصة في مجال اإلرشاد التربوي والنفسي في كما أن بعيد  عن ا  

 .هي محدود   الجامعيين

  التي أشارت إلى أن عدم (4102)ة شاهين والريماوي وقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج دراس

مواكبة المرشد للمستجدات في مجال اإلرشاد  وعدم تلقيه التدري  الكافي والمتخصص  أي البعد 

عن التخصصات المرتبطة باإلرشاد  يعد  من أهم المعوقات التي تواجه المرشد التربوي  وتصع  

  التي بينت أن الصعوبة (09.6)ئج دراسة الجبوري واتفقت كذلك مع نتا. عليه أداءه لم امه

الرئيسة التي تواجه المرشد التربوي  تتمثل في اقتصاره على الجان  النظري في عمله اإلرشادي  

 .وهي نتيجة متوقعة للمرشد  ير المتخصص في مجال اإلرشاد وعلم النفس

 

  عاشرةمناقشة نتائج الفرضية ال 1.1.1.1

 الصعوباتات في متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة لة إحصائية ال توجد فروق ذات دال 

 .في المدارس الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير الفئة العمرية التي يواجهها المرشد التربوي

بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياا في متوسطات الصعوبات التي يواج  ا 

لى أن المرشدين باختالف فئات م إوتعزو الباحثة هذه النتيجة  .يةالفئة العمر  تبعاا لمتريرالمرشد 
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العمرية يواج ون نفس الصعوبات في مواقع عمل م باختالف بيئات م الجتماعية والمكانية  ذلك 

الفئات العمرية للمرشدين متقاربة  ويمارسون العمل اإلرشادي وفق خطة موحد  تس م في أن 

كما أن ا تتوافق مع نتائج الفرضية السادسة التي بينت أن . ينتجاوز الفروق العمرية للمرشد

المرشدين يمتلكون نفس المستوم من الم ارات اإلرشادية  برض النظر عن التباين في فئات م 

 العمرية

  ,Milson)دراسة ميلسون ن هذه النتيجة تتفق مع أ وجد  لى الدراسات السابقةإوبالرجور 

 .لعمر والصعوبات التي يواج ا المرشد في تلدية دورهفي بح  العالقة بين ا( 2002

 

 عشرةحادية مناقشة نتائج الفرضية ال 1.1.1.1

 الصعوباتات في متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .في المدارس الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير سنوات الخبرة التي يواجهها المرشد التربوي

الصعوبات التي    وفي مجاللدرجة الكلية للصعوباتا وجود فروق دالة فيقد بينت النتائج ل

  الصعوبات التي تتعلق بال يئة اإلدارية والتدريسية  ومجال تتعلق بال يئة اإلدارية والتدريسية

  .  لصال  الخبر  األدنى بشكل عامالصعوبات التي تتعلق بظروف عمل المرشدومجال 

هذه النتيجة مع نتيجة الفرضية الخامسة  إذ بينت أن الم ارات اإلرشادية تتطور  وقد توافقت

سنوات  بمعنى أن المرشدين الذين مضى على عمل م ( 5)إيجاباا بعد فتر  خبر  ل تقل عن 

اإلرشادي فتر  خمس سنوات فلقل  لم تت  ل م الفرصة الكافية بعد لمتالك الم ارات اإلرشادية 

تساعدهم في التعامل مع الصعوبات التي يواج ون ا في أثناء ممارست م للعمل بالدرجة التي 

 .اإلرشادي  وبالتالي تكون معانات م أعلى في مجال الصعوبات التي تواج  م
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وجود عالقة بين سنوات الخبر  والمشكالت التي  ة تؤكد علىجيهذه النتأن الباحثة  كما ترم

 الصعوبات انخفض مستوم  الم نية والعملية لدم المرشد كلما زادت الخبر    إذيواج  ا المرشد

  تانةمأكثر  تصب  عالقته الم نية مع زمالئه في العمل أن   وباعتباربمرور الوقت التي يواج  ا

ه ؤ صب  أداي  وبالتالي .تعاون زمالئه المعلمين في أداء دورهب  الصعوباتمستوم من  يخفضمما 

  .راا وأث ليةعأكثر فا اإلرشاديلدوره 

كما أوض  المختصون والدراسات الميدانية في مجال اإلرشاد التربوي المدرسي أن ثمة دلئل  

محدد  تشير إلى أن المرشدين الذين تلقوا تعليماا وتدريباا على م ارات اإلرشاد وفنياته  إنما 

التطبيق يعكسون هذه الم ارات في نتاج عمل م مع الطلبة  وأن هذه الم ارات تجد ل ا صدم في 

فاعلية اإلرشاد التربوي المدرسي تزداد عندما يقدم اإلرشاد من خالل وأن . العملي في الميدان

من إعداد للخطة   مرشدين متخصصين وذوي خبر   ويمتلكون م ارات العملية اإلرشادية

قامة العالقات اإلرشادية  وتطبيق الختبارات والمقاييس المالئمة  وبناء الب رامج اإلرشادية  وا 

جراء تقويم مستمر للعملية اإلرشادية  .اإلرشادية الفردية والجماعية  وا 

في ( 1000)شاهين  دراسةنتائج ن هذه النتيجة تتفق مع أ وجد  لى الدراسات السابقةإوبالرجور 

وجود فروق في المعوقات األساسية التي تعترض ممارسة المرشد التربوي المدرسي لم ماته  

  التي بينت وجود فروق دالة (3005)   واتفقت كذلك مع نتائج دراسة فرج تعزم لسنوات الخبر 

وقد تكون . بين متوسطات المشكالت لدم المرشدين باختالف مد  خبرت م في مجال اإلرشاد

  أيضاا (Ginter, Scalise, and Presse, 1990)نتيجة دراسة جنتر وسكاليس وبريسي 

رشادي  حين أشارت إلى حاجة الخدمات اإلرشادية إلى متنا مة مع أهمية الخبر  في العمل اإل

 .خدمات المساعد   والخدمات الستشارية التي تكتس  مع الخبر   وتتطور مع ا
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 عشرة ثانيةمناقشة نتائج الفرضية ال 1.1.1.1

 الصعوباتات في متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

في المدارس الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير المرحلة  مرشد التربويالتي يواجهها ال

 .الدراسية

بينت النتائج اإلحصائية أنه ل توجد فروق ذات دالة إحصائياا في متوسطات الصعوبات التي 

وتبرر الباحثة هذه النتيجة باعتبار أن المرشد في . المرحلة الدراسية تبعاا لمتريريواج  ا المرشد 

لكن قد تختلف   يواجه الصعوبات ذات ا  وباختالف الفئة التي يتعامل مع ا  العملية كافة مواقعه

كانت المشكالت التي تواجه  إذ  (ال  ...  سلوكية  نفسية  اجتماعية)في مقدارها وأنوع ا 

المرشدين في كافة المراحل التعليمية هي ذات ا  باعتبار أن المرشد يتعامل مع بيئة اجتماعية 

 .وف عمل واحد وظر 

وقد كانت الدراسة الحالية متفرد  في معالجت ا لمترير المرحلة الدراسية  وتحديد الختالف في 

الصعوبات التي يواج  ا المرشد التربوي المدرسي في المدارس الحكومية الفلسطينية  باختالف 

 .الفئة العمرية التي يتعامل مع ا المرشد

 

 ة عشرةلثالثامناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1

 الصعوباتات في متوسط( α>0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

في المدارس الحكومية الفلسطينية تعزى لمتغير المديرية التي  التي يواجهها المرشد التربوي

 .يعمل فيها المرشد

متوسطات الصعوبات التي وجود فروق ذات دالة إحصائياا في  مبينت نتائج الدراسة العملية عد

 . التي يعمل في ا المرشدالمديرية  تبعاا لمتريريواج  ا المرشد 
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فر م وجود فروق عشوائية ومتباينة في الم ارات اإلرشادية التي يمتلك ا المرشد التربوي المدرسي 

بين بعض المديريات  إل أن هذه الفروق لم تكن ظاهر  في مجال الصعوبات التي يواج  ا 

رشد في أثناء ممارسته للعمل اإلرشادي  مما يؤكد على عشوائية هذه الفروق وارتباط ا الم

مكانية وجود فروق في طبيعة المتابعة من رئيس قسم اإلرشاد  بالفروق الفردية بين المرشدين  وا 

 .  والمديرية ذات ا ما بين مديرية وأخرم

المديرية  والمقارنة بين متوسطات وقد كانت الدراسة الحالية متفرد  في معالجت ا لمترير 

الصعوبات التي يواج  ا المرشد التربوي المدرسي في المدارس الحكومية الفلسطينية  باختالف 

 .البيئة الجررافية واإلدارية المحلية التي يعمل في ا المرشد

 

 :وبشكل عام  يمكن إجمال النتائج الرئيسة للدراسة في اآلتي

مرشد التربوي المدرسي للم ارات اإلرشادية وبين الصعوبات التي العالقة بين امتالك ال. 3

تواج ه في أثناء ممارسته لم امه اإلرشادية  هي عالقة قوية وعكسية  فامتالك المرشد لم ارات 

 .العمل اإلرشادي يزيد من فاعليته وأثره  ويساعده في التعامل ب يجابية مع أي صعوبات تواج ه

  إل أن م ارات المرشدين في ات اإلرشادية لدم المرشدين كانت عاليةالدرجة الكلية للم ار . 1

إجراء الدراسات والبحو  المتخصصة كانت في آخر الترتي   مما يؤشر إلى نقص في م ارات 

وكذلك الحال لم ار   .البح  العلمي لدي م  أو خلل في اتجاهات م نحو البح  العلمي ودوره

يؤشر نحو عالقة  ير متكاملة مع أولياء األمور  وانعكاس ذلك  التعامل مع أولياء األمور  مما

 . سلباا على تشخيص مشكالت الطلبة  والتعامل مع ا بفاعلية
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الم ارات اإلرشادية لدم المرشدين  وفي ظل التخصصات التي لدي م  والتدريبات التي . 1

ارات بدرجة كافية تلقوها  تحتاج إلى فتر  ل تقل عن خمس سنوات حتى يمتلكون هذه الم 

 .ومرضية للمرشد قبل  يره من مكونات العملية التربوية

  وفي مختلف المراحل الصعوبات التي تواجه المرشدين وتعيق عمل م في كافة مديريات م. 4

  .متشاب ة الدراسية

هنالك فروقات مشتتة ومتباينة بين المرشدين في الم ارات اإلرشادية التي يمتلكون ا  . 5

وهذا مؤشر نحو التباين بين مخرجات العملية . ف المديرية التي يعمل ب ا المرشدباختال

اإلرشادية الذي قد يكون مرده إلى الفروق الفردية بين المرشدين  أو الفروق الفردية بين رؤساء 

أقسام اإلرشاد والتربية الخاصة في المديريات المختلفة  أو الفروق في المتابعة والهتمام بالعمل 

 .إلرشادي داخل المدرسة الواحد  بحس  بيئت ا اإلدارية والتدريسية والفيزيائيةا

 

 التوصيات 1.1

 : تيف ن الباحثة توصي باآل  من خالل نتائج الدراسة

إعداد برامج متخصصة ومستمر  لتطوير الم ارات اإلرشادية لدم المرشدين العاملين في  (0

ليس ل علي م  رشدين العاملين في مديرية القدس والم المدارس  وبخاصة المعينين الجدد من م 

 . ممارسة عمل م بفاعلية  والتعامل مع أي صعوبات تواج  م

على أن   تشجيع أولياء األمور على حضور الندوات والجتماعات التي ينظم ا المرشد (4

 .تتضمن الندوات استضافة أساتذ  جامعات وخبراء في القضايا التربوية واإلرشادية
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دار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في وزار  التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن على اإل (3

جراء البحو   تولي اهتماماا خاصاا لتطوير م ارات المرشدين في مجال البح  العلمي وا 

 .والدراسات المن جية المتخصصة  وبخاصة لدم اإلنا 
ومن خالل ج ات الختصاص في وزار    على مديريات التربية والتعليم واإلدارات المدرسية (2

التربية والتعليم العالي العمل على تحسين ظروف عمل المرشدين  وبخاصة في مجال توفير 

 .  رف خاصة بالمرشدين  تكون مناسبة ومج ز   ووجود نظام حوافز خاص بالمرشدين

ل سنوات عمل م تكثيف برامج التدري  التي يتلقاها المرشدون في أثناء فتر  دراست م  وخال (2

األولى  ليصب  المرشد قادراا على أداء م امه مبكراا  وانعكاس ذلك على العمل اإلرشادي بشكل 

 .عام

تصميم برامج وعقد أنشطة هادفة من قبل اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في الوزار    (6

 .الواحد   وبين المديرياتت دف إلى نقل التجار   وتبادل الخبرات بين المرشدين في المديرير  

توفير برامج أكاديمية جامعية متخصصة في اإلرشاد النفسي والتربوي بشكل عام  واإلرشاد  (7

المدرسي بشكل خاص  وتضمين ا مكونات تدري  وتلهيل مالئمة لممارسة خريجي ا للعمل 

 .اإلرشادي في المدارس يمراحل ا كافة

 

 المقترحات  1.1

 :ترحات اآلتية أمام الم تمين وج ات الختصاصيمكن للدراسة تقديم المق

تفريغ المرشدين التربويين في مدرسة واحد  وتوفير مراكز إرشاد في المدارس التي ل يوجد  (0

 .  في المدرسة/طال ( 100)ب ا مرشدين تربويي  وبحي  يخصص مرشد تربوي لكل 
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 ا والعمل الميداني الخاص التنسيق مع التعليم العالي والجامعات المحلية ب دف تطوير برامج (4

للحصول   قبل التخرج الطال  ين ي ا عمليةباإلرشاد النفسي  بحي  يتوافر متطلبات إجبارية 

 .على إجاز  للعمل كمرشد مدرسي

اعتماد برنامج تدريبي قبل مباشر  العمل اإلرشادي المدرسي لمن اختيروا للعمل في مجال  (3

 .اإلرشاد التربوي المدرسي

سم إشراف إرشادي في الوزار  لمتابعة عمل المرشدين المكلفين باإلشراف تعيين رئيس ق (2

الم نية لعمل  في المتابعةاإلرشادي الم ني في الميدان  ومشرفي إرشاد في المديريات للمساهمة 

 .المرشد التربوي في المدرسة

ين للتعرف تنفيذ دراسات حول أداء المرشدين المكلفين باإلرشاد اإلشرافي والمرشدين التربوي (2

إلى مستوم أدائ م واحتياجات م التدريبية  ومدم الرضا الوظيفي لدي م  إلى جان  المعيقات التي 

 .تؤثر على فاعلية عمل م

الخطط ال ادفة إلى تطوير م ارات المرشدين العاملين   تطوير برامج التدري   وتضمين ا في (6

دين  لتحويل ا إلى سياسات متبنا  من قبل وتقويم مخرجات هذه الدورات والبرامج المنفذ  مع المرش

 .الوزار 

وضع تصور عام وموحد لحتياجات المرشد التربوي المدرسي الفيزيائية والمادية  من  رفة  (7

 .  بحي  تلبي احتياجات العمل اإلرشادي كافة...مالئمة  وأج ز  مساعد   وأدوات  واختبارات 

ين أطراف المجتمع المدرسي  والمجتمع تطوير برامج وأنشطة لنشر الوعي اإلرشادي ب  (.

 .المحلي بشكل عام
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 المصادر والمراجعقائمة 

 المصادر والمراجع العربية : أوالا 

براهيم  مروان  األسدي  ماهيته، -خصائصه -هفهوم -اإلرشاد التربوي .(4113).سعيد وا 

 .األردن الدار العلمية الدولية للنشر : عمان

منشورات اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية . (4103.)ربية الخاصةاإلدار  العامة لإلرشاد والت

 .وزار  التربية والتعليم العالي الفلسطينية -الخاصة

العالي  وزار  التربية والتعليم :   رام ا التقرير العام (.1005.)اإلدار  العامة للتقنيات التربوية

 .فلسطين

: الرياض  المناهج والتشخيص والعـالج -كلينيكيعلم النفس اإل  .(..30).إبراهيم  عبد الستار

 .دار المـري   المملكة العربية السعودية

 والتوزيع  للنشر المسير  دار :عمان  اإلرشادية العملية(. 4100.)اللطيف عبد أحمد أسعد  أبو 

 .األردن

والنشر  دار المسير  للطباعة : عمان  المدرسي اإلرشاد (.4119.)حمد عبداللطيفأسعد  أأبو  

 .األردن

 .األردن للنشر  اليازوري :عمان  التربوي النفس علم.  (2004). .مروان حويج  أبو 

 النفسي إلرشادا (.1000.)طاش بن المجيد هللا ونيازي، عبد عبد بن أبوعباة، صالح

 .  الرياض  السعوديةاإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة   واالجتماعي

دار الفكر للطباعة والنشر : عمان  1ط  مبادئ اإلرشاد النفسي(. 1001.)أبو عيطة  س ام

 .  األردنوالتوزيع
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دور المرشد التربوي في تحقيق أهدافه العلمية  .(..30).بتول  والرفاعي س ام أبو عطية  

 .104-110  (35)4  المجلة التربويةاألكاديميـة والم نيـة والنفسية في المرحلة الثانوية  

العدالة المدرسية وعالقت ا بالفاعلية الذاتية المدركة (. 1030.)عالونه  شفيقو  عاويةبو  زال  مأ

  (4)16  مجلة جامعة دمشقربد  إلدم عينة من تالميذ المدارس الساسية في محافظة 

1.5-132. 

 لدىالمرشدين اإلرشادية المهارات لتنمية تدريبي برنامج فعالية (2008).8جدور يوسف  محمد أبو

رسالة ماجستير  ير منشور   الجامعة ، غزة بقطاع الغوث وكالة مدارس في فسيينالن

 .اإلسالمية   ز 

: برداد  الكراس التوجيهي في اإلرشاد التربوي (.4114.)األلوسي  جمال حسين وآخرون

 .العراق وزار  التربية منشورات 

رس الحكومية ومدارس واقع اإلرشاد التربوي في المدا (.1006.)البرديني  أحمد إسماعيل

  رسالة ماجستير  ير منشور   كلية دراسة مقارنة -وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة

 . ز  -الجامعة اإلسالمية/ التربية

دار العلم للماليـين للنشـر : بيروت  المورد، الطبعة الثامنة والثالثون .(4112).البعلبكي  منير
 .والتوزيـع  لبنان
اسـتخدام المرشـد لتقنيــات المقابـة وعالقتـه بتقيـيم فعاليــة (. 0993. )ن عـود التـرك  عبـد الـرحم

  رسالة ماجستير  ير منشـور   جامعـة المرشد من قبل المشرفين والمديرين والمسترشدين

 .النجاح الوطنية  فلسطين

  منشورات جامعة القدس المفتوحة  علم النفس التربوي(. 3006.)جامعة القدس المفتوحة

 .فلسطين
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في  المشكالت التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس الثانوية .(4100).جاسم  زين 

 .جامعة بابل  العراق - ير منشور   كلية التربية   رسالة ماجستيرمحافظة بابل

الصعوبات التي تواجه األرشاد التربوي من وجهة نظر المرشدين  (.09.6.)عباس الجبوري 

 .العراق جامعة برداد   سالة ماجستير  ير مشور ر  التربويين والمدرسين،

 مؤسسة حورس الدولية للنشر: القاهر رؤية معاصر    -علم النفس العام .(1004).فايد حسين  

 .والتوزيع  مصر

  وكالـة الرـو  الدولية  قطار مقدمة في التوجيه واإلرشاد .(4113).الحواجري  أحمد محمد

 . ز   فلسطين

  تطبيقاتهو نظرياته و أسسه : اإلرشاد النفسي في المدرسة .(4112) .دالخطي   صال  أحم

 .دار الكتا  الجامعي: العين

 .األردندار قنديل  : عمان  علم النفس المدرسي(. 4113).إبراهيم  الخطي 

العوامل الشخصية التي ترتبط بفعالية المرشد المدرسي في  .(0992).صال  أحمد  الخطي 

 .  األردنعمان  الجامعة األردنية   كلية التربية ير  ير منشور رسالة ماجست  األردن

منشورات وكالة هيئة األمم :   القدسالتقرير العام (.1005.)دائر  التربية والتعليم بالوكالة

 .المتحد  لإل اثة والتشريل

في  واقع تجربة اإلرشاد والتوجيه المهني للمدارس المتوسطة. (09.2).داود  بندر عبد الكريم 
بحو  ندو  اإلرشاد النفسي والتربوي بدولة الكويت  جامعة الكويت    محافظة البصرة

 .الكويت
 اإلرشاد المدرسي بين النظرية والتطبيق، .(4117).عبد الحكيم  عبد اللطيف والصافي دبور 

 .األردن دار الفكر : عمان
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دي للطباعة والنشر دار الكن: عمان. مبادئ اإلرشاد النفسي(. 1000. )الداهري  صال 

 .ـ األردنوالتوزيع

: عمانلمرشد التربوي ودوره في حل مشاكل الطلبة، ا .(4116).سماعيلإهادي والرول    ربيع

 .األردن دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع 

الضفة  المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في مدارس .(.099).رضوان  صافية

  رسالة ماجستير  ير منشور   جامعة النجاح د السلطة الوطنيةالغربية الحكومية في عه

 .  فلسطيننابلس –الوطنية 

المرحلة المتوسطة  الصعوبات التي تواجه اإلرشـاد التربـوي فـي .(09.6).رم   عباس رمضان

كلية   رسالة ماجستير  ير منشور   من وجهة نظر المرشدين التربـويين والمـديرين

 .رداد  العراقجامعة ب -التربية

 .دار الشروق للنشر والتوزيـع  األردن :عمان  علم نفس الطفل .(.099).الريماوي  محمد عود 

ن  بيكاعمكتبة ال: الرياض نقله للعربية عبد اإلله المالح  دليل المرشد، .(4116).لويز زاكاري 

 .المملكة العربية السعودية

إلرشاد ومؤهله االمرشـد وخبرتـه العمليـة فـي  أثر مهارة االتصال عند .(09.7).الزبون  سليم

كلية   رسالة ماجستير  ير منـشور   العلمي على تقبل المديرين للعملية اإلرشادية

 . األردن  عمان  الجامعـة األردنيـة -التربية

 للنشر الكت  عالم: القاهر . النفسي واإلرشاد التوجيه(. .099. )حامد عبد السالم زهران 

 .  مصروالتوزيع



157 
 

  اإلرشاد التربوي في الوطن العربي، مجلة دراسات تربوية(. 09.7).عبد السالم زهران  حامد

  .63-26عالم الكت   القاهر     (9)4

 .مصرعالم الكت   : القاهر   التوجيه واإلرشاد النفسي .(09.4).عبد السالم زهران  حامد 

 .عالم الكت :   القاهر 4  طالتوجيه واإلرشاد النفسي(. 09.1)زهران  حامد  

: عمان  (مترجم) الدليل العملي للمرشدين النفسيين التربويين(. .099).نادر ف مي  الزيود 

 .دار الفكر  األردن

 .دار الكتا  الحدي   مصر: القاهر   العملية اإلرشادية .(4112).سعفان  محمد أحمد إبراهيم

المدارس الحكومية الثانوية في مدارس  أداء المرشد التربوي في .(4113).السالمة  ناصر

   ير منشور    رسالة ماجستيرمحافظة جنين من وجهة نظر كل من اإلداريين والمعلمين

 .  فلسطينجامعة النجاح الوطنية  نابلس -كلية التربية

 .  العراق(1)  وزار  التربية  مطبعة رقم دليل المرشد التربوي (..411.)يحيى داود سلمان 

 الحكومية المدارس في التربويين المرشدين امتالك درجة(. 4102.)حمد أحمدشاهين  م

  جامعة البحرين -مجلة العلوم التربوية والنفسيةاإلرشادية   للم ارات الفلسطينية

02(3) ،0.3-4178 

دور المرشد التربوي في مدارس محافظة رام ا  والبير  الحكومية  (.1000.)شاهين  محمد أحمد

 .062-034، (12)  مجلة البحوث والدراسات الفلسطينية ،ع والملمولبين الواق

تحليل لواقع اإلرشاد التربوي المدرسي في (. 4102.)شاهين  محمد أحمد والريماوي  عمر

واقعه : اإلرشاد النفسي والتربوي في فلسطين"مؤتمر مقدم لية، فلسطينالالمدارس الحكومية 

بالتعاون مع وزار  التربية والتعليم العالي  لقدس المفتوحةجامعة ا  نظمته "وآفاقه المستقبلية

  .1034 شباط 2)–3)  فلسطين –رام ا  الفلسطينية  
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دار  ري  للطباعـة والنشـر :   القاهر العملية اإلرشادية(. أ-0996.)الشناوي  محمد محروس

 . والتوزيـع  مصر

 منطقة في دراسة" الطالبي شدالمر  لعمل مهني تحليل(. ب-0996.)محمد محروس الشناوي 

 . الثاني الكتا . والنفسية التربوية للعلوم السعودية الجمعية: الرياض الرياض،

  دراسة تقيميه ألداء المرشد النفسي في ضوء بعض المتغيرات (..100.)شومان  محمود

 .  فلسطينالجامعة اإلسالمية   ز  -رسالة ماجستير  ير منشور   كلية التربية

مكتبـة : القاهر   الطبعة الرابعة  علم النفس التربوي .(0992).آمال وأبو حط   فؤادصادق  

 .األنجلـو المصرية  مصر

فعالية برنامج إشرافي يستند إلى نموذج التمييز في (. 4102.)الصمادي  سمر والشاوي  رعد 

  رموكلدم عينة من طالبات اإلرشاد النفسي في جامعة الي تحسين الم ارات اإلرشادية

 .369- 3.4  (3)01  المجلة األردنية في العلوم التربوية

 تحسين في التمييز نموذج إلى يستند إشرافي برنامج فعالية .(4102.)ولفته  رعد صيتان  سمر

 المجلة اليرموك  جامعة في النفسي اإلرشاد طالبات من عينة لدم اإلرشادية الم ارات

 .3.4-369 ،(3)01 التربوية  العلوم في األردنية

 –اإلرشاد التربوي في المدارس األساسية العليا والثانوية بمحافظات  ز (. 4110.)العاجز  فؤاد 

 .27-0  (4) 9  مجلة الجامعة اإلسالميةواقع ومشكالت وحلول  

  مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي(. 1004.)سعيد حسني  عبد ال ادي  جود  عزت والعز 

 .ردناأل دار الثقافة  :عمان

تقييم المهارات المهنية عند األخصـائيين  .(4112). ا العجالني  عمر علي عبد

دراسة مسحية في مستشفيات الصحة النفسية بالمملكة العربية  –االجتمـاعيين
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قسم العلوم الجتماعية   -  كليـة الدراسات العليا ير منشور    رسـالة ماجسـتيرالسـعودية

 . وم األمنية  الرياض  المملكة العربية السعوديةجامعة نايف العربية للعل

الدار العلمية الدوليـة : عمان  ي أساليبه وفنياتهساإلرشاد النف .(4110).العز   سعيد حسني

 .ودار الثقافة للنشر والتوزيع  األردن

دار الثقافـة للنشـر : عمان  دليل المرشد التربوي في المدرسة .(4112).العز   سعيد حسني

 .توزيـع  األردنوال

دار المعرفـة : اإلسكندرية  المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي .(0994).عمر  ماهر محمود

 .الجامعية الفنية للطباعة والنشر  مصر

 ببعض وعالقتها الرسمية المدارس مرشدي لدى اإلرشادية الكفايات(. 4114.)سمير  العموش 

  .األردن إربد  اليرموك  جامعة منشور    ير ماجستير رسالة. المتغيرات

دار الرات  : بيروت  فن اإلرشاد والعالج النفسي .(0999).العيسوي  عبد الرحمن محمد

 . الجامعية  لبنان

 .ايتراك للنشر والتوزيع  مصر: القاهر   علم النفس االجتماعي المعاصر .(4113).فرج  طريف

سلسلة   مجلة أبحاث اليرموك ،ي األردنمشكالت المرشدين التربويين ف .(0992).فرح  عدنان

 . 152-184  (00)  العلوم اإلنسانية واالجتماعية

موقع   اإلرشاد التربوي مفهومه، أسسه، قواعده األخالقية (.1002.)الفسفوس  عدنان أحمد

 .11/30/1034  بتاري  دنيا الرأي

  htmlpulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/03/2.8/81242 :الموقع اإللكتروني

دار اإلسراء للنشر والتوزيع  :   عمانالتوجيه واإلرشاد التربوي(. 4112.)القرعان  أحمد خليل

 .األردن
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 فلسطين في التربويين المرشدين ممارسة مستوى(. 4110.)محمود شعبان فؤاد الكرنز  

 منشور    ير ماجستير رسالة  المستقلة متغيرات إلى ببعض وعالقتها اإلرشادية ألدوارهم

 .فلسطين القدس  القدس  جامعة

دار الفكر العربـي  : القاهر   اإلرشاد والعالج النفسي األسري .(0999).كفافي  عالء الدين

 .مصر

  نشورات الجامعيةمال :  بيروت4ط  لسنة ولغة الطفل العربياأل (. 09.2.)كالس  جورج 
 .لبنان

والطلبة لدور المرشد التربوي في  توقعات المعلمين .(4119).معتصم عزيز نمر  مصل 

 رسالة ماجستير  ير منشور  جامعة النجاح الوطنية  نابلس   محافظتي سلفيت ونابلس

 .فلسطين

تقويم فاعلية دور المرشد التربوي كما يدركها المديرون (. 1004.)مصل   معتصم عزيز نمر

سالة دكتوراه  ير   ر والمرشدون في محافظات الضفة الغربية في عهد السلطة الوطنية

 .منشور  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  السودان

المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين (. 1031. )مصل   معتصم عزيز وعينبوسي  بشار كمال

في عملهم اإلرشادي في المدارس الحكومية بالمحافظات الشمالية من منظور مشرفي اإلرشاد 

لنفسية المجتمعية  بالشراكة مع وكالة الرو  الدولية  جامعة النجاح   مؤتمر الصحة االتربوي

 .الوطنية

مؤسسة : عمان  نظريات اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي(. 1005).عبد اللطيف  المعروف

 .  األردنالوراق للنشر والتوزيع
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فـي تقـديم  مدى فاعلية مهارات التواصل لدى المرشد التربـوي .(4110).النجار  يحيى محمود

  جامعـة عـين ( ير منشور )  رسالة ماجستير الخدمات اإلرشادية لطلبة المرحلة الثانوية

 .جم ورية مصر العربية  شـمس

اإلدار  العامة  -قاعدة المعلومات /اإلدارة العامة للتخطيط (.2013. )وزار  التربية والتعليم

 .لإلرشاد والتربية الخاصة

نشرات اإلدار   -مهامه ووصفه الوظيفي -المرشد التربوي (.4117.)العالي وزار  التربية والتعليم

 .  رام ا   فلسطينالعامة لإلرشاد

/ مديرية اإلرشاد التربوي/ المديرية العامة للتعليم العام(. 4116.)وزار  التربية والتعليم العالي

 118المادة  1991لسنة  11تعليمات رقم  ،4/01/4116في  6.20

 ، رام اهلل،(119/8/1111)نشرة رقم   مهام المرشد في المدرسة(. 3006.)لتربية والتعليموزار  ا

 .فلسطين

لمديري           التربوي اإلرشاد دورة ملف، التدريب كراس. (1999).والتعليم التربية وزار 

 .فلسطين ا   رام  الفلسطينية المدارس ومديرات
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 سماء المحكمينأ(: 1)ملحق 

 

 مؤسسةال التخصص االسم الرقم
 القدسجامعة  علم نفس تيسير عبدا . د . أ  08
 جامعة القدس علم نفس عمر الريماوي . د  48
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 جامعة القدس إرشاد نفسي وتربوي كمال سالمة. د  38
  سر رشاد واألمركز اإل كلينكيإخصائي أ سيزر حكيم. د  28
 النجاح الوطنيةجامعة  إرشاد نفسي وتربوي فايز محاميد. د  28
 جامعة القدس المفتوحة رشاد نفسي وتربويإ حسني عوض. د  68
 جامعة بيت لحم  دائر  العلوم الجتماعية العرجا ناهد . د  78
 ةجامعة القدس المفتوح أسالي  تدريس -تربية براهيم الشاعرإ. د  8.
 س المفتوحةجامعة القد صحة نفسية   ذيا يوسف  .د . أ  98

 جامعة القدس المفتوحة خدمة اجتماعية ر  بو بكأياد إ .د  018
 اإلدار  العامة لإلرشاد والتربية الخاصة رشاد نفسي وتربويإ ل ام القادريإ . أ  008
 اإلرشاد والتربية الخاصةمدير عام  إرشاد نفسي وتربوي بشار عنبوسي .د  048
 جامعة الخليل  إرشاد نفسي وتربوي براهيم المصريإ .د  038

 رام ا  والبير  مديرية رشاد فيرئيسة قسم اإل سي وتربويإرشاد نف خولة سرحان . أ 028
 يافا -جامعة تالبي  علوم سلوكية سامي حمدان. د 028
 جامعة القدس المفتوحة خدمة اجتماعية محمد لفي. أ 068

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 االستبانة بعد التحكيم(: 2)ملحق 
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 عمادة الدراسات العليا
 كلية العلوم التربوية

 
 

 المرشد المحترم، المرشدة المحترمة
 :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد

درجة امتالك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية  العالقة بين"تسعى الدراسة للتعرف إلى 

لستبانة سيساعد في ن حسن تعاونكم في اإلجابة على فقرات اإ". للمهارات اإلرشادية والصعوبات التي يواجهونها

 . الوصول إل النتائج المتوخا  من هذه الدراسة  علماا بلن هذه الستبانة لن تستخدم إلى أل راض البح  العلمي

 كل الشكر والتقدير لتعاونكم
 الباحثة ألين قسيس

 
 :البيانات الشخصية

 :يرجى وضع دائرة حول رقم اإلجابة المناسبة لك
 أنثى    ❒              ذكر    ❒     :      الجنس

 : ير ذلك  حدد❒  علم اجتمار ❒ خدمة اجتماعية ❒  علم نفس  ❒   إرشاد تربوي ونفسي❒     : التخصص
............... 
 فلعلى سنة 43 ❒  سنة       ( 40-13) ❒       فلقل سنة 10  ❒:      الفئة العمرية
 فلعلى سنوات 33 ❒  سنوات       (30-6) ❒     فلدنى سنوات 5  ❒:     سنوات الخبر 

  ثانوية ❒ أساسية عليا             ❒أساسية                ❒:  المرحلة الدراسية
 جنين    ❒     طولكرم❒    نابلس ❒ رام ا  والبير      ❒ القدس  ❒ بيت لحم   ❒    الخليل❒ :    المحافظة

 
 
 
 

 : أداة قياس المهارات اإلرشادية
المهارة درجة توافر  الرقم المجال 

منخفضة 
 جداا 

متوسط منخفضة
 ة

عالية  عالية
المهنية والشخصية -أوالا    جداا   

-0 أحدد حاجات الطلبة وفق المراحل العمرية       
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-4 أقدم خدمات اإلرشاد بشكل فاعل        

-3 أخطط مسبقاا للبرامج واألنشطة اإلرشادية       

ة لتقديم الحلول المناسبة ل اأشخص المشكالت التربوي       2-  

-2 أستخدم البرامج اإلرشادية في حل مشكالت الطلبة       

مع اإلدار  المدرسية والمعلمين م نيةأحرص على بناء عالقات        6-  

-7 ألتزم بلخالقيات العمل اإلرشادي       

-. أتعامل مع المواقف الطارئة بفاعلية وفق النظريات العلمية       

الخطة اإلرشادية ومهارات التشخيص -ثانياا     
-9 أنفذ مسحاا دورياا لحاجات الطلبة المختلفة       

-01 أتعرف إلى حاجات البيئة المدرسية باستخدام من جية علمية       

-00 أضع أهدافاا مبرمجة زمنياا للخطة اإلرشادية        

-04 أنفذ الخطة وفق الجدول الزمني المحدد ل ا       

-03 أقيم الخطة باستمرار حس  اإلجراءات العلمية المناسبة       

-02 أطبق الختبارات المناسبة لتشخيص قضايا الطلبة       

-02 أقيم وأحلل نتائج الختبارات المطبقة على الطلبة       

...(المقابلة، دراسة الحالة،)خدمات اإلرشاد الفردي  -ثالثاا     
ط واإلعداد المسبق لستقبال الحالةأقوم بالتخطي       06-  

-07 أجمع المعلومات من مصادرها       

-.0 أوض  العالقة اإلرشادية للمسترشد       

-09 أستخدم فنيات المقابلة مع المسترشد       

-41 أستمع للمسترشد بشكل جيد       

-40 أقوم بالتصال البصري المناس  مع المسترشد       

المشاعر العاطفية للمسترشدألخص        44-  

-43 أتف م أسبا  المشكلة       

-42 أمتلك م ار  التعامل مع لحظات الصمت للمسترشد       

-42 أقيم المقابلة اإلرشادية لكل حالة       

-46 أن ي العالقة اإلرشادية بشكل تدريجي       

-47 أتابع الحالة بعد النت اء من ا       

تقرير الن ائي لكل حالةأوثق ال       4.-  

اإلرشاد الجمعي -رابعاا     
-49 أعرف الطلبة باإلرشاد الجمعي       

-31 أكون المجموعات اإلرشادية وفق األسس السليمة       

-30 أس ل التصال والتواصل بين المسترشدين       

-34  ير اللفظيةأنتبه لسلوكيات المسترشدين اللفظية و        

وموضوعية احترامعامل مع المسترشدين بأت       33-  

-32 أزود المسترشدين بالترذية الراجعة       

-32 أمتلك م ار  توجيه التفاعل بين أفراد المجموعة اإلرشادية       

-36 أمتلك م ار  مشاركة أفراد المجموعة بطرح بدائل حل المشكلة       
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-37 أن ي الجلسات اإلرشادية بشكل مناس        

م الجلسات اإلرشادية باستمرار      -.3 أقو   

اإلرشاد المهني -خامساا     
-39 أقوم بعملية مس  لهتمامات وميول الطلبة       

-21 أزود الطلبة بمعلومات أساسية عن الم ن المختلفة       

-20 أنفذ زيارات ميدانية للمؤسسات الم نية المتنوعة       

ات م نية تست دف المجتمع المدرسي أعقد ندوات ومحاضر        24-  

-23 أستضيف م نيين للتحد  حول م ن م أمام الطلبة       

-22 أعد نشرات حول الم ن ومتطلبات ا المختلفة       

-22 أشجع الطلبة على كتابة التقارير الم نية المختلفة       

ية اللتحاق أزود أولياء األمور بالمعلومات الم نية والتخصصات وكيف     
 ب ا

26-  

-27 أطبق اختبارات الميول الم نية على الطلبة       

أقوم بتحليل الم ن للطلبة لمساعدت م في اتخاذ القرار الم ني      
 المناس 

2.-  

الدراسات والبحوث -سادساا     
-29 أمتلك م ار  تحديد أهداف الدراسة       

-21 أمتلك م ار  تحديد مشكلة الدراسة       

-20 أمتلك م ار  بناء أدوات جمع البيانات       

-24 أضع الفرضيات المناسبة حول الظاهر السلوكية للطلبة       

-23 أختبر الفرضيات العلمية باستخدام األسالي  المناسبة       

-22 أستخلص النتائج من الدراسات التي أنفذها       

الطالبية أوظف نتائج الدراسات في حل المشكالت       22-  

العالقة مع أطراف العملية التربوية  -سابعاا     
-26 أوض  طبيعة العمل اإلرشادي ألطراف العملية التربوية       

-27 أشارك في اجتماعات ال يئة التدريسية       

-.2 أقدم خدمات اإلرشاد لكل أطراف العملية التربوية في المدرسة       

ات إيجابية مع المجتمع المحليأعمل على بناء عالق       29-  

-61 أنفذ زيارات منزلية للحالت التي أتابع ا عند الحاجة       

-60 أشرك أولياء األمور في وضع خطط إرشادية للطلبة       

-64 أنسق مع ذوي العالقة لتشخيص الطلبة ذوي الحاجات الخاصة       

ذوي الحاجات الخاصة أتعاون مع المعلمين إلعداد برامج للطلبة       63-  

 

 
 

 : أداة قياس الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي
 درجة الصعوبة الفقرة الرقم 

مرتفعة 
 جداا 

 متدنية جداا  متدنية متوسطة مرتفعة

      صعوبات تتعلق بالهيئة اإلدارية والتدريسية: المجال األول
0-       يالنمط اإلداري السائد يحد من عملي وفعاليت 
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4-       وجود خلل في تقدير اإلدار  ألهمية العملية اإلرشادية في المدرسة 
3-       عدم تف م المعلمين لطبيعة العملية اإلرشادية 
2-       تعاون اإلدار  مع المرشد التربوي ليس بالمستوم المطلو  
2-        موض دور المرشد بالنسبة إلدار  المدرسة 
6-       ين مع المرشد ل يستند إلى إطار م ني واض تعاون المعلم 
7-       النقص في التواصل بين المرشد وال يئة اإلدارية والتدريسية في المدرسة 
.-       التقليل من أهمية العملية اإلرشادية للطلبة من قبل المعلمين 
9-       تكليف المرشد بم ام ليس ل ا عالقة بعمل المرشد  
01-       م بتحويل الطلبة إلى المرشد من قبل اإلدار  والمعلمين ليس سياسة موثقةاللتزا 
00-       األخذ برأي المرشد في صنع القرارات المتعلقة بعمله يخضع للمزاجية والحالة 

      الصعوبات تتعلق بظروف عمل المرشد: المجال الثاني
04-       شداألعداد الكبير  من الطلبة الذين يتابع م المر  
03-       برامج التطوير الم ني التي تقدم للمرشدين أثناء الخدمة  ير كافية  
02-       قلة تبادل الرأي والخبر  بين زمالء الم نة 
02-       شعور المرشد بعدم الرضا عن عمله وم نته 
06-       عدم وجود حصص مخصصة لإلرشاد الجمعي في البرنامج األسبوعي 
07-       إلعالم اإلرشادي في البيئة المحليةضعف ا 
0.-       عدم توافر الكت  والمراجع اإلرشادية في المدرسة 
09-       عدم توافر الختبارات النفسية لتشخيص مشكالت الطلبة  
41-       عدم وجود  رفة مستقلة لإلرشاد الفردي أو اإلرشاد الجمعي 
40-       المرشد  تدني العائد المادي الذي يتقاضاه 
44-       تدني أهمية م نة اإلرشاد وال الة الجتماعية حول ا 
43- التخصصات والبرامج األكاديمية المتوافر  في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  

 لتلهيل المرشد التربوي المدرسي محدود 
     

42-       توزيع أيام عمل المرشد على أكثر من مدرسة 
      الصعوبات المتعلقة بأولياء األمور : الثالمجال الث

42-       وعي أولياء األمور بلثر اإلرشاد التربوي ودور المرشد التربوي ليس كامالا  
46- تعاون أولياء أمور الطلبة مع المرشد التربوي في حل المشاكل التي تواجه أبناءهم  

 ل يرقى إلى المستوم المطلو 
     

47-       دود من معظم أولياء األمور بمتابعة أبنائ م في المدرسةالهتمام المح 
4.-       تردد األهالي في الحضور لجتماعات المدرسة والمرشد 
49- الهتمام المحدود من أولياء األمور بالمشكالت النفسية والسلوكية ألبنائ م والتركيز  

 على الجان  األكاديمي 
     

31- ره أولياء األمور بلن المرشد التربوي ليس له الحق الف م الخاطئ الذي يتصو  
 بالتدخل في شؤون الطلبة ضمن صالحياته

     

30-       خشية أولياء األمور من أن يقوم المرشد بكشف أسرارهم وأسرار أبنائ م 
34-       رفض زيار  المرشد للبيت عند الحاجة من قبل أولياء األمور 
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33-       طالبية بظروف أسرية يصع  التعامل مع اارتباط بعض المشكالت ال 
      صعوبات تتعلق بالطلبة : المجال الرابع

32-       عدم وجود وقت كاف لدم الطلبة للذها  إلى المرشد 
32-       اعتقاد الطلبة بلن اإلرشاد التربوي ل يحل مشكالت م 
36-       دية النقص في تفاعل الطلبة مع المرشد في اللقاءات اإلرشا 
37-       تردد بعض الطلبة في عرض مشكالت م للمرشد 
3.-       قلة متابعة الطلبة مع المرشد لمتابعة مشاكل م وحلول ا  
39-       توقعات الطلبة المرتفعة من المرشد في حل مشكالت م 
21-       عدم التزام الطلبة بتنفيذ الخطة اإلرشادية 
20-       ء  المرشد في مساعدت متدني ثقة الطلبة بكفا 
24-       خوف الطلبة من عدم الحتفاظ بسرية المعلومات من قبل المرشد 
23-       وجود اعتقادات خاطئة لدم الطلبة تجاه اإلرشاد 

 مع بالغ شكري وتقديري إلجابتك على فقرات األداة كافة
 الباحثة
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 فهرس المالحق
 

 الصفحة ن الملحقعنوا رقم الملحق
 

 166 ..............................أسماء المحكمين (0)

 167 ...................التحكيم  بعد استبانة الدراسة (4)

     172  ...........................             كتا  تس يل م مة    (             3)     
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 فهرس الجداول 

 
 الصفحة عنوان الجدول الجدول رقم

 76 (333=ن)توزيع عينة الدراسة تبعا لمتريرات ا المستقلة  1.3

 79 معامالت التجانس لمقياس الم ارات اإلرشادية ككل  ولكل مجال على حد  2.3

 4. معامالت التجانس لمقياس الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي ككل  ولكل مجال على حد  3.3

 3. عيار التصحي  لمقياسي الدراسةم 4.3

الم ارات اإلرشادية والصعوبات التي يواج  ا المرشد نتائج معامل ارتباط بيرسون بين   1.4
 التربوي

.9 

مرتبة تنازلياا حس   الم ارات اإلرشاديةالمتوسطات الحسابية والنحراف المعياري ودرجة  2.4
 الم ار درجة 

91 

حس  درجة  مرتبة تنازلياا  الصعوبات مستومو النحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية  3.4
 الصعوبة

93 

 92 تعزم لمترير الجنس متوسطات الم ارات اإلرشاديةلدللة الفروق في ( ت)نتائج اختبار  4.4

 97 تخصص للمرشدال تبعاا لمترير الم ارات اإلرشادية المتوسطات الحسابية لدرجة 5.4

 لمترير تبعاا  متوسطات الم ارات اإلرشاديةلتباين األحادي لدللة الفروق في نتائج تحليل ا 6.4
 تخصص للمرشدال

9. 

تبعاا  متوسطات الم ارات اإلرشاديةفي لدللة الفروق للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار 7.4
 التخصص لمترير

99 

 011 الفئة العمرية تبعاا لمترير الم ارات اإلرشادية المتوسطات الحسابية لدرجة 8.4

 لمترير تبعاا  متوسطات الم ارات اإلرشاديةنتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في  489
 الفئة العمرية

010 

 014 سنوات الخبر  تبعاا لمترير الم ارات اإلرشادية المتوسطات الحسابية لدرجة 10.4

 لمترير تبعاا  متوسطات الم ارات اإلرشاديةي نتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق ف 11.4
 سنوات الخبر 

013 

تبعاا م ارات اإلرشاد الم ني متوسطات في لدللة الفروق للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار 12.4
 سنوات الخبر  لمترير

012 

 012 المرحلة الدراسية تبعاا لمترير الم ارات اإلرشادية المتوسطات الحسابية لدرجة 0382
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 لمترير تبعاا  متوسطات الم ارات اإلرشاديةنتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في  0282
 المرحلة الدراسي

016 

 017 تخصص للمرشدال تبعاا لمترير الم ارات اإلرشادية المتوسطات الحسابية لدرجة 0282

 لمترير تبعاا  لم ارات اإلرشاديةمتوسطات انتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في  0682
 المديرية

01. 

تبعاا  متوسطات الم ارات اإلرشاديةفي لدللة الفروق للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار 0782
 المديرية لمترير

001 

 003 تعزم لمترير الجنس متوسطات الصعوباتلدللة الفروق في ( ت)نتائج اختبار  0.82

 002 تخصص للمرشدال تبعاا لمترير الصعوبات ة لدرجةالمتوسطات الحسابي 0982

تخصص ال لمترير تبعاا  الصعوباتمتوسطات نتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في  4182
 للمرشد

002 

 تتعلق بالطلبةفي متوسط الصعوبات التي لدللة الفروق للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار 4082
 للمرشد صلمترير التخصتبعاا 

006 

 007 الفئة العمرية تبعاا لمترير الصعوبات المتوسطات الحسابية لدرجة 4482

الفئة  لمترير تبعاا  الصعوباتمتوسطات نتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في  4382
 العمرية

00. 

 009 سنوات الخبر  تبعاا لمترير الصعوبات المتوسطات الحسابية لدرجة  4282

سنوات  لمترير تبعاا  الصعوباتمتوسطات نتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في  4282
 الخبر 

041 

 تبعاا لمترير الصعوباتمتوسطات في لدللة الفروق للمقارنات البعدية  LSDنتائج اختبار 4682
 سنوات الخبر 

040 

 044 رحلة الدراسيةالم تبعاا لمترير الصعوبات المتوسطات الحسابية لدرجة 4782

المرحلة  لمترير تبعاا  الصعوباتمتوسطات نتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في  4.82
 الدراسية

043 

 042 المديرية تبعاا لمترير الصعوبات المتوسطات الحسابية لدرجة 4982

 042 المديرية لمترير عاا تب الصعوباتمتوسطات نتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق في  3182
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