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 شكر وتقدير

 وعلـى آلـه   محمـد  سيدنا ، المرسلين أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد

  ..… وبعد أجمعين وصحبه

 بالفضـل  واعترافًـا ) ٤٠ آية النمل" (ومن شكر فإنما يشكر لنفسه: "تعالى قوله من انطالقاًف

 .… ألهله

 من إشراف به حظيت ما سهير الصباح على / الدكتورة ألستاذتي والتقدير الشكر بخالص أتقدم

 .… سديد ونصح ، مفيد وتوجيه جميل وصبر كريم

 والبعيد سهالً، العصي جعل ما مالحظاتها، ودقة رأيها، وسديد وتجاربها علمها من منحتني فقد

 . نواالً أقرب

جميعـاً   وقفـوا  الذين وشقيقاتي وأشقائي وزوجتي الغاليين والدي إلى الجزيل بالشكر أتقدم كما

  . الدراسة رحلة في بجانبي

كمـا  ‘ إلى الصديق العزيز المهندس نضال أبو فارة لجهوده ومساعدتهوأتقدم بالشكر الجزيل 

 . ال أستثني رفيق دربي ومن كانت له بصمة ال تخفى األستاذ ثائر حميدات

 هللا رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد 

  الباحث
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   الملخص

 تربية مدارس في التربويين المرشدين عن المعلمين رضا درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت

  .الخبرة وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس، متغيرات ضوء في الخليل شمال

 معلما) 2050( عددهم والبالغ الخليل، شمال تربية في المعلمين جميع من الدراسة مجتمع وتكون

 المنهج الدراسة واتبعت ،2011-2010 الدراسي العام من األول الفصل في وذلك ومعلمة،

 الباحث واستخدم ومعلمة معلماً) 140( قوامها عشوائية عينة اختيرت حيث التحليلي، الوصفي

 سمةومق فقرة) 38( من مكونة استبانة عن عبارة وهي الدراسة أهداف لتحقيق بتطويرها قام استبانة

 ومجال المهني، والمجال االجتماعية، العالقات ومجال الشخصية، مجال: (هي مجاالت أربع إلى

  ).األداء

 التربوي المرشد عن المعلمين رضا درجة أن أهمها كان النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وقد

 حيث عام، شكلب الدراسة مجاالت على كبيرة، كانت الخليل شمال تربية في الحكومية المدارس في

 مجال حصل بينما الدراسة، مجاالت جميع بين درجة أعلى على واألداء الشخصية مجاالت حصلت

  . متوسطة درجة على المهني والمجال االجتماعية العالقات

 نحو والمعلمات المعلمين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة وكشفت كما

   ).فأكثر سنة 11( الفئة لصالح الخبرة سنوات لمتغير تعزى تربويال المرشد عن الرضا درجة

 درجة نحو والمعلمات المعلمين استجابات بين إحصائية، داللة ذات فروق الدراسة تظهر لم حين في

 .العلمي والمؤهل الجنس لمتغيري تعزى التربوي المرشد عن الرضا

 واالحتياجات اإلمكانيات المادية يروقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات العمل على توف

 متطلبات بكافة التربوي مجهزة بالمرشد خاصة غرفة وجود :مثل التربوي المرشد لعمل الالزمة

مركز، وأن  نصف ال في المدرسة كامالً  مركزا التربوي المرشد يكون دوام اإلرشادية، وأن العملية

 في إرشادية حصص له وأن تخصص المدرسة، في اإلرشاد عملية في أوسع يعطى صالحيات

المدرسة، والعمل على رفع  في شعورا بأهميته التربوي المرشد المدرسة؛ إلكساب في العام البرنامج

  .مستوى التأهيل العلمي والعملي
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“The Degree of Teachers' Satisfaction on the Performance of the North  
Hebron Schools Counselors” 

 
Student’s name : Hassan Mohammad Heeh. 
Supervisor’s name: Saheir Sabah 
   
Abstract: 
 The study aimed at investigating the degree of teachers' satisfaction on the 
performance of the North Hebron schools educational counselors and determing the 
role of some demographic such as gender's, qualification and years of 
experience...etc 
The population consisted of all male and female teachers in the North Hebron 
schools (2050 teachers). 
A random sample of(140) teachers selected in schools in 2011-2012, the research 
has developed a questionnaire consisting of (38) items  and it was divided into four 
domains (Personality, social relations, professional, and performance). 
The study concluded a number of important results: The degree of satisfaction of 
teachers for educational counselors in public schools in the of North Hebron was 
great in the fields of the study in general, where the areas of Personality and 
performance got the highest degree among all the fields of the study, whereas the 
field of social relations and the professional field got medium degree. 
The study also revealed the existence of significant differences between the 
responses of teachers about the degree of satisfaction with the educational 
counselors due to the domain of the years of experience for (11 onward) category. 
While the study did not show statistically significant differences between the 
responses of teachers about the degree of satisfaction with the educational 
counselors due to the variables of sex and qualification. 
The study came out a set of important recommendations such as: to save finantial 
support and the requirments which are appropriate to counselor such as: Room that 
suits the process of guidance, and To be in one school not in more and give him 
more regulations to work freely as a teacher by saving classes in the school to a  
quire the confidence, and To rise the level of paper and work qulification and hold 
continous training workshops to know the update. 
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  الفصل األول

___________________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  

  :المقدمة 1:1

اإلرشاد التربوي والنفسي من أهم العلوم الحديثة التي تهتم بشكل كبير بالواقع النفسي  ديع

والتربوي واالجتماعي للطالب في المدارس في جميع مراحلها، األمر الذي يسهم في تحسين 

وتقديم المساعدة لهم  همواقع الطالب النفسي والتربوي واالجتماعي من خالل تشخيص مشكالت

  .وز هذه المشكالتوتوجيههم لتجا

االتجاهات الحديثة في التربية المعاصرة مجموعة من األفكار والميول واآلراء  ولما كان

تداخل معظمها أو كلها ي ، بحيثواالهتمامات وغيرها من العوامل المادية والبشرية والطبيعية

بما إلنساني، مع بعضها في تحديد صيغة العمليات التربوية الديناميكية لنمو وتقدم المجتمع ا

تشير إلى أهمية التركيز على الطالب بدرجة التي النظرة التي تبنتها العملية التربوية و يتناسب

مما أتاح الفرصة أمام نظريات اإلرشاد التربوي  ،ر من التركيز على المنهج الدراسياكب

ماعي لإلسهام بفاعلية في رفع المستوى التعليمي للطالب نتيجة توافقه الدراسي واالجت

والنفسي، وبالتالي أصبح لبرامج اإلرشاد التربوي مكانة هامة في العملية التربوية من اجل بناء 

  ).2003السفاسفة،(مختلف جوانبها  منالشخصية المتكاملة والمتزنة 

اإلرشاد النفسي منذ القدم دون أن يأخذ هذا االسم، ودون أن يكون له برنـامج   وقد تم ممارسة

لمجتمع، وتعقد الحضارة والتقدم العلمي والتكنولوجي وتطور التعليم وتعدد منظم، ومع تطور ا
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ه قوم بيفروعه، أصبح لإلرشاد النفسي  أسسه ونظرياته وطرقه ومجاالته وبرامجه ، وأصبح 

مليء بالصراعات والمطـامح  أصبح ، كما أن المجتمع الحالي أخصائيون مؤهلون علمياً وفنياً

لنفسي في مجال الشخصية ر الحاجة الملحة إلى خدمات اإلرشاد االتي تظه حضارةومشكالت ال

يعجز عن اتخاذ القرار بشـأنها  ه لدرجة الفرد حين يواجه مشكالت مما صعب على ،ومشكالتها

  ).1992الزعبي، (فانه عادة ما يسعى في طلب خدمات المرشد النفسي 

التجاهـات والقـيم والمعـارف    أصبحت التربية عملية تنشئة اجتماعية ثقافية وتنموية تعنى با

والمهارات وأنماط التفكير والتكيف مع المتغيرات، وأصبح إعداد اإلنسان للتكيف مع متطلبات 

العصر ، وتفتيح قابليته إلى أقصى حد ممكن ، وتمكينه من استغالل مواهبه وطاقاته وإمكاناته 

أسـدي  .(ها وغاياتها العليـا كاملة واالرتقاء به إلى مرافئ النضج وتحقيق الذات من أهم أهداف

  .)2003وإبراهيم، 

باآلتية تربويأهم األسباب الداعية لوجود مرشد )2000( عليه فقد حددت بيبي وبناء:  

  .التقدم التكنولوجي والتغيرات االجتماعية الناشئة عنه -1

  .الزيادة في سكان العالم وأثرها في استيعاب المدارس والتالميذ -2

  .وي تطور الفكر الترب-3

  .مشكالت المدرسة الحديثة-4

  .الدراسات الميدانية التي تقرر الحاجة إلى المرشد التربوي -5

 والخصـائص  بالصـفات  وتحليه للمرشد، الفني والتدريب العلمي، باإلعداد االهتمام أن والشك

 شـادي اإلر العمل في للنجاح ضرورياً ومتطلباً هاماً أمراً األخالقية وتمسكه بالضوابط الالزمة،

 متوجـة  تكـن  لـم  ما العناصر هذه إال أن الموضوع، هذا يتناول باحث كل عليه يركز ما وهذا

اإلرشـادية   العمليـة  نجاح فإن اإلرشادي عمله نحو والسعادة واالرتياح بالقناعة المرشد بشعور
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 يالنفس الرضا أن) ١٩٩٧(عبد اللطيف العمل، ويؤكد في بالنجاح يرتبط الرضا ألن المنال بعيدة

فـي   ، المختلفـة  الحياتية والمواقف لألحداث وتقبلهم توافقهم في عامال أساسياً يمثل األفراد عند

 ضـغوط  مواجهة عند والتأزم التوافق النفسي عدم على يدل الرضا مستوى انخفاض فإن المقابل

  .الحياة

ـ  األول األساس يعتبر وظيفته عن الموظف رضا أن )ـه 1402(ورسالن أسعد ويرى  قلتحقي

رتبط  الرضا ألن وذلك توافقه النفسي واالجتماعي، ل،  في  بالنجاح  ي  هو  العمل  في  والنجاح  العم

ى  يقوم الذي الموضوعي المعيار ا    أساسه  عل راده، آم يم أف ه  تقي  لنجاح  مؤشراً  يكون  أن يمكن  أن

  .حياته جوانب مختلف في الموظف

 ودوره ، للمرشـدين  عمـل ال عـن  الرضا أهمية من الرغم أنه على) م1991العمري، (ويرى 

 الموضـوع  هذا بدراسة عدم االهتمام نالحظ أننا إال اإلرشادي، العمل فشل أو نجاح في الحاسم

ونجـاح   عامـة، ب والتعليمية التربوية العملية نجاح في فاعل أثر من يشكله ما مع تتناسب دراسة

 المرشدين لدى العمل عن الرضا بأهمية الوعي قلة إلى يعود ذلك وقد . خاصة اإلرشادي العمل

 بالمرشدين االهتمام على طغى اهتماماً المداس ومدراء الباحثين بالمعلمين، اهتمام إلى يعود قد أو

  .المدرسية األسرة إلى ينتمون الذين

 تكن لم إن - العربي العالم في أجريت التي الدراسات معظم اقتصار) 1991(العتيبي،  وقد الحظ

 وأحياناً المختلفة المراحل في المعلمين على التربوي المجال لعمل فيا عن الرضا حول - جميعها

 ال المدرسية األسرة كأعضاء في الطالبيين المرشدين أغفلت حين في المدارس مدراء على قليلة

  . المدرسية األسرة أعضاء باقي عن أهميتهم تقل
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  :مشكلة الدراسة  2:1

في الرضا غموضاً من جانب المعلمين  ، أن هناككمرشد تربوي حظ الباحث من خالل عملهال

تحقيق تعيق عمله في  مماعن المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل، 

فهـم المعلمـين لـدور المرشـد      تدني المشكلة تتمثل في ه، وهذاإلرشاديةأهدافه في العملية 

 إليـه ما يتطلع  أهممن وي درجة الرضا عن دور المرشد الترب لذا فان التعرف على التربوي،

مـن مختلـف جوانبهـا، ووضـع الحلـول       اإلرشاديةالعملية  والوقوف على طبيعة الباحث،

ـ  اًوتترك أثر، ر المشاركين في العملية التربويةواالقتراحات لتلفت نظ علـى الطلبـة،    اًايجابي

  :وتتمثل الدراسة الحالية في السؤال الرئيسي التالي

المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل  نما درجة رضا المعلمين ع

  ؟من وجهة نظرهم

  

  :أسئلة الدراسة  3:1

أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال  نما درجة رضا المعلمين ع .1

  الخليل من وجهة نظرهم؟

شـمال  هل توجد فروق في درجة رضا المعلمين عن أداء المرشد التربوي  فـي تربيـة    .2

 ؟)الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( الخليل تعزى إلى المتغيرات

  :فروض الدراسة  4:1

 بين متوسـطات اسـتجابات  ) α=0.05(عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1

الخليل تعزى إلى متغير  درجة رضا المعلمين عن أداء المرشد التربوي  في تربية شمالحول 

  .الجنس
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بين متوسـطات اسـتجابات   ) α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد فروق  .2

تعزى إلى متغير  حول درجة رضا المعلمين عن أداء المرشد التربوي  في تربية شمال الخليل

  .المؤهل العلمي

بين متوسـطات اسـتجابات   ) α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد فروق  .3

تعزى إلى متغير  مرشد التربوي  في تربية شمال الخليلحول درجة رضا المعلمين عن أداء ال

  .سنوات الخبرة

  :أهمية الدراسة  5:1

تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل معالجتها لموضوع تربوي مهم يتمثل في الكشف على مدى 

رضا المعلمين عن أداء المرشدين التربويين في المدارس، السيما إن وظيفة المرشد حديثة 

  .الفلسطينية االعهد في مدارسن

هذه الدراسة ستعمل على مساعدة المرشدين التربويين في الوقوف على والصعوبات و

والمشاكل التي تواجههم أثناء العمل من وجهة نظر المعلمين، وتزداد أهمية هذه الدراسة بما 

  .توفره من معلومات تصلح ألغراض التدريب والتخطيط والتقويم

ين بدرجة الرضا عن أداء المرشد التربوي من قبل المعلمين، كما ستزود هذه الدراسة المهتم

  . وتعمل على إثراء المكتبة العلمية بموضوع بحثي جديد

  :أهداف الدراسة  6:1

  :األهداف منها نإلى تحقيق مجموعة مالحالية تسعى الدراسة 

المعلمين عن دور المرشد التربوي في المدارس الحكومية في  االتعرف إلى درجة رض .1

  .شمال الخليل تربية
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المرشد التربوي حسب عدد من داء التعرف إلى الفروق من وجهة نظر المعلمين أل .2

 ).الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( المتغيرات منها 

الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات (التعرف على أثر بعض المتغيرات المتعلقة بالمعلمين .3

 .التربويين في المدارسعلى درجة الرضا عن دور المرشدين ) الخبرة

 

  :محددات الدراسة  7:1

  : تتحدد الدراسة بالمحددات التالية

  مدارس تربية شمال الخليل  :الحدود المكانية

  .جرت هذه الدراسة على المعلمين في مدارس تربية شمال الخليل :الحدود البشرية

  .2011-2010جرت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي : الحدود الزمانية

  .تتمثل باإلستبانة التي أعدها الباحث، واعتبرت مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة: أداة الدراسة

  

  :مصطلحات الدراسة  8:1

، ومن ذوي االختصاص في التربية وعلم الـنفس  مهنياًالمؤهل هو الشخص : التربويالمرشد 

، ربية والتعليم الفلسـطيني وزارة الت( واإلرشاد التربوي يمارس هذه المهنة في المدارس فعالً 

1996.(  

عملية مساعدة الفرد في رسم الخطط التربوية التي تتالءم مع قدراته : اإلرشاد التربوي 

وميوله وأهدافه، وان يختار نوع الدراسة ، والمناهج المناسبة والمواد الدراسية التي تساعده 

ص المشكالت التربوية ، وان في اكتشاف اإلمكانيات التربوية، وتساعده في النجاح ، وتشخي
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يحدد اختياراته ويتخذ قراراته، ويحل مشكالته في ضوء معرفته ورغبته لتحقيق التوافق 

  ).1998زهران، ( التربوي والمهني 

  :المعلم

  )2010صوص،(  والتعليم التربية وزارة اياها تمنحه بإجازة التعليم مهنة يمارس من كل

  :أداء المرشد التربوي

 كل ما يقوم به المرشد التربوي من أنشطة متنوعة في المجـاالت (هذه الدراسة  ويقصد به في

التـي  فقرات االستبانة  في والمتضمنة ) والوظيفية ،والعلمية المهنية، والشخصية، االجتماعية

  )2003السالمة، ( .أعدها الباحث

  :أداء المرشد عنالمعلمين  رضا

شـعور باالرتيـاح   الالمتمثـل فـي    التربوي دالمرش لدى المعلمين عن الداخلي هو اإلحساس

، ويتحـدد  بالعمل اإلرشادي المرشد  قيام خالل من رغباتالو حاجاتال إلشباع نتيجة والسعادة

  )2000، الشهري( .إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب في ضوء القياس المستخدم

  

  :متغيرات الدراسة  9:1

  )العلمي، وسنوات الخبرة الجنس، والمؤهل:(قلةالمتغيرات المست

  درجة الرضا عن أداء المرشد التربوي: المتغير التابع
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  الفصل الدراسي الثاني

  

  اإلطار النظري 1.2

  الدراسات السابقة 2.2

  الدراسات العربية  1.2.2

 الدراسات األجنبية 2.2.2

  تعقيب على الدراسات السابقة 3.2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



10 
 

  

  الفصل الثاني

  االطار النظري والدراسات السابقة

  ار النظرياإلط 1.2

، بل معلومة فقط، التي لم تعد مصدرا للاألسرةالمدرسة هي المؤسسة التربوية الثانية بعد  تعد

، تنير الطريق للفرد والمجتمع، فتكسب المتعلم المهارات الحياتية إشعاع تربوي أصبحت مركز

لتعليم الرسمي تقوم على ااهات والمبادئ واألخالق المحمودة، وفق فلسفة والعملية والقيم واالتج

  .للمتعلم، التعليم الهادف المخطط

المدرسة مؤسسة تستوعب التغيرات العلمية واالجتماعية بشكل سريع ومتميز، مما اصبحت 

يؤدي إلى سهولة نقل الخبرات الجديدة إلى المتعلمين بأسلوب منظم دقيق وبعالقة اجتماعية 

مهنة المستقبل التي تتالءم وإمكانياته تفاعلية دافئة، والمدرسة تحاول جاهدة إعداد الفرد ل

وتشعره بالسعادة والقدرة على العمل وحتى تحقق المدرسة هذا الهدف البد أن تمد جسور الثقة 

والمحبة واأللفة مع المحيط الخارجي، الذي له تأثير مباشر على الفرد وخاصة البيت في 

  .الدرجة األولى ومؤسسات المجتمع األخرى في الدرجة الثانية

ن نمو ، ولما كان االعتقاد بأجلهمن أوجدت محور العملية التربوية والذي ويعتبر الطالب 

الطفل وتطوره العلمي والفكري لن يتحقق إال برعاية كاملة توفرها التربية بتدعيم كامل من 

نه حماية يحث ويحرص على اتخاذ كل ما من شأ المجتمع، ولما كان المجتمع اإلسالمي

طالب وفق العقيدة اإلسالمية ، لذا كان النظام التربوي الحديث في المجتمع ورعاية هذا ال

  . اإلسالمي يدعو إلى تطبيق برامج منظمة لخدمات التوجيه النفسي في المدارس 
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جل تنفيذ وإدارة األنشطة المختلفة التي تقوم بها هذه الخدمات على الوجه األكمل، يجب ومن أ

المكانية والمادية الالزمة لها، وذلك باختيار وإعداد وتدريب أن تدعم بالتسهيالت البشرية و

بناء على ما يتوفر لديهم من رغبة في اتجاه نحو مساعدة الطالب ورعايتهم  عليهاالقائمين 

وتوفير األماكن المالئمة التي تمارس فيها هذه األنشطة بالكفاءة المطلوبة، وتجهيز المطبوعات 

  )  1984عمر،.(ة إلتمام برامج التوجيه النفسي على أسس علميةواالختبارات والنشرات الالزم

حد الخدمات األساسية التي تقدمها المدرسة الحديثة لطالبها ويعتبر اإلرشاد المدرسي أ

لرعايتهم ورعاية نموهم، ومساعدتهم في بلوغ أقصى حدود النمو بما تسمح به إمكاناته ، 

  .التعلم في المدرسة بشكل خاصفهناك برامج اإلرشاد المدرسي التي تعنى ب

ولقد أصبحت الحاجة إلى المرشد التربوي ملحة وضرورية في جميع دول العالم بصفة عامة 

والسيما بعد أن شملتها مظاهر حضارية تكنولوجية غيرت من تصورات األفراد حول 

هم مجتمعاتهم، وطورت مفاهيم الكثير منهم عن أنفسهم مما جعلهم يعيدون النظر في قدرات

االجتماعية التي واكبت ذلك التطور في بالدهم ، وحتى يكونوا  اتية بما يتالءم مع التغيراتالذ

. أكثر تقبال للدعوات الفكرية الجديدة والثورات الثقافية المعاصرة التي صاحبت ذلك التقدم

  )  1984عمر، (

  :التربوي لإلرشاد التاريخي التطور 1.1.2

 شيخن واكان الوالدو ،األرض هذه على اإلنسان ودبوج ارتبطت قديمة عملية اإلرشاد يعد

كيفية  تعليم على تقتصرالحياة البسيطة التي كانت  حيثالعملية  بهذه يقومونالذين  همالقبيلة 

 ازدادتالتطور البشري  ومع، اإلنسانالطبيعة لخدمة  قوى وتسخيرالحياة  معتكيف الوالعيش 

 ورغم. اإلرشاديالدور ب ومـتقالتي الجهات المتخصصة  وظهرت تعقيداً اإلرشاد عملية
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الرغم  فعلى ،اإلسالميةلإلرشاد النفسي أصوله  أن إال ،ادـاإلرش مهنة تاريخ لحو االختالف

، اإلسالميةلهذه العملية أصولها  أن إال منجزاته منالنفسي  اإلرشاد أنإدعاء الغرب  من

 في إلرشادا عمليةكانت  فإذا المضمار، هذا في الغرب حضارة على السبق لفض فلإلسالم

 إسالمنا قام فلقد ،المشورة ديمـوتق النصح إسداء طريق عن الفرد مساعدة عن عبارة جوهرها

 جعلنا الذي الحد إلى النصيحة دأـمب اـبينه من اإلنسانية المبادئ من عدد أساس على الحنيف

 أن األثر وفي). ومسلم البخاري رواه(" النصيحة الدين" أنـب بالقول الميـاإلس اـدينن نصف

 والتراث، النصح منه طلب إذا أي، استنصحه إذا المسلم هـألخي النصح لتقديم مدعو المسلم

، ووعيه، ضميره ويوقظ، وينوره، ويرشده اإلنسان هـيوج اـم بكل ـلحاف األغر اإلسالمي

 القرآن وفي ،واإليمان االقتناع على ويساعده ،البراهينو الشواهدوله األدلة  ويقدم ،هإدراكو

 والتوجيه النصح ضروب من ضرباً إال ليست وهي، والترهيب رغيبالت آيات الكريم

 توجيه من باًضر ذاته حد في اإلسالمية الشريعة تباعا إنـف كذلك ،واإلنذار والوعظ واإلرشاد

لهم  وينظم، وينصحهم، ويوجههم، أصحابه يرشد فاإلسالم ،حيحاـص توجيهاً الفرد سلوك

 بغيرهم وعالقاتهم ،والعملية واالقتصادية يةوالعقائد والجماعية ريةـواألس الفردية اتهمـحي

 والبرامج المنبرية والخطب الدينية والدروس ،والسياسية األسرية شؤونهم وينظم، األمم من

 شكالتهمـم نـمللتخلص و ،السبيل سواء إلى للناس إرشاد سوى الحقيقة فيهي  وما الدينية

 تعالى باهللا واإليمان، السبيل سواء إلى واالهتداء، عليهم اهللا نعم من واالستفادة ،مـوآالمه

ألمت  إذا، المختلفة لاألجيا عبر المسلمونكان  ولقد. وسلم عليه اهللا صلى العظيم وبرسوله

 ،منه النصح والمشورة ويطلب، األمر يستوضحه إمامه إلى يذهب ما مشكلة  منهمبالواحد 

 اآلن ثدـيح كما سائداًالمنهج  هذا ليزا وما، مشكلته فيالشرع  حكم على منه ويتعرف

 ادـفاإلرش ،المواطن إلى المرشد النفسي يساله النصيحة، والمساعة لحل مشكالته ويذهب
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- لمـشالخالد الذي  تراثنا من نابعةأصوله  إن لب النفسي ليس غريباً عن المنهج اإلسالمي

 وهذا ،ارةـوعم وآداب سفةـوفل ونـوفن ومـعل نـم سانيةـاإلنالمعرفة  جوانبكل  -بحق

 وأرسطو أفالطون لعم يربطونالعلماء  فبعض، األمم من سبقونا من لدور إنكار يعني ال

 اإلرشاد جذور نجد وبينما. ذلك الوقت يـف باإلنسان الهتمامهم نظرا ،اإلرشاد المهنة لبأص

 اإلرشاد لمجا في عظيماً دوراًبالفالسفة اليونان، كما أن التاريخ  يؤكد أن لالروبيين  مرتبطة

 عشرالقرن التاسع  في اإلرشاد مهنة تطورتن الوسطى بعد ذلك إلى القرو وتحديداالنفسي، 

التوجيه  مسمى تحت النفسي اإلرشاد ظهور بدأ فقد ،بالتوجيه المهني منها يتعلق ما في خاصة

ولكن الكثير من ، "العقل اختبار"كتابه في األسباني  John Huart"هورت جون"يد على المهني

والذي  Frank Parsons"بارسونز فرانك" هو المهني للتوجيه الروحي األب أن يعتبرالباحثين 

 اختيار" المهنة حيث ألف كتاب الختيارلمساعدة الشباب  بوسطن مدينة في مهني كان له مكتب

 فرويد بدأ كما. لاألطفا لدراسة مختبر لأو لهو ستانلي أنشأ م1883 عام في بعدها". المهنة

 القرن في أما. النفسي التحليل وبأسل باستخدام عقليا المرضى معالجة في م1890 عام

  العالمان وضع م1905 عام وفي .بالتوجيه المهني يتزايد االهتمام فيه أصبح فقد العشرين

 .لحركة القياس النفسي األساسي ذكاء والذي يعد الحجر اختبار لأو فرنسا في وسيمون بينيه

 االهتمام امتد ثمي، المهن اإلرشاد بعد النفسي اإلرشادت حركة جاء م 1939 امـع في بعدها

 ترومان" إلى الفضل ويعود التربوي بالتوجيه يعرف فيما التربية لمجا بالتوجيه إلى

" روجرزكارب "كذلك  .الدكتورة بحث لخال من" 1914" سنة Trumann Kelley"كلي

Karl Rogers  أفكار ووضع) 1942( عام في "النفسي والعالج اإلرشاد"  الذي ألف كتاب 

 لمجا تطور ثم المباشر غير اإلرشاد أسلوب واستخدامسئولية المسترشد مو بحرية تتعلق

السوي  بالفرد السوي وغير ويهتم بذاته ماًائق ماًعل وأصبحالواليات المتحدة  في النفسي اإلرشاد
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 اإليجابية بالجوانب يهتم اإلرشاديالنفس  علم أن يعني وهذا ،واألسرة المدرسة والمصنع في

 النفسي اإلرشاد ميدان شهد وقد .سلوكه في القوة مصادر تنمية طريق عن اإلنسان تنمية في

الدور  وظهر المرشد ودور لإلرشاد لأفض تحديدالعشرين  القرن من السبعينات والثمانينات في

 في أما. والوقائي والعالجي اإلنمائي: أدوارهي ثالثة في يتحددالذي  لإلرشاد المتكامل

 تم 1982 عام وفي ،االجتماعي النفس علمزء من النفسي كج اإلرشاد أعتبر فقد بريطانيا

 لأج من لإلرشاد النفسي دراسات تأسيس تم 1992 عام حتى ،النفسي اإلرشاد قسم تأسيس

 يد علىالنفسي  اإلرشاد معرفة بدأت مصر وفيالحق الرسمي لعلماء النفس المحترفين،  تثبيت

 عام شمس عين جامعة يفالنفسي  اإلرشادمركز  وأنشى خارجية بعثات على حصلوا أساتذة

  )40، ص2008قاسم، (.1991

 :نوالباحث اعرفه كما واإلرشاد التوجيه يمفهوم 2.1.2

 واألصالة، وتقبل الفعال، واالتصال المتبادل، باالحترام تتسم عالقة :بأنه النفسي اإلرشاد يعرف

  )Poy & Pine، 1986.(ومشاعره ومشاكله حاجاته على التركيز مع للمسترشد التام المرشد

خبراته،  ويعرف شخصيته، ويدرس ذاته، يفهم لكي الفرد مساعدة إلى تهدف بناءة عملية :أنه أو

وتدريبه  وتعليمه، ورغبته، معرفته، ضوء في مشكالته ويحل إمكانياته، وينمي مشكالته، ويحدد

 )9 ص ، 1982 زهران،.( أهدافه وتحقيق تحديد إلى يصل لكي

أحدهما  يحاول حيث فردين، بين تفاعلية عالقة " :أنهب)  17ص ، 1980لبده، أبو(عرفه  كما

في  مشكالته إلى بالنسبة أفضل فهما نفسه يفهم كي المسترشد وهو اآلخر مساعدة المرشد وهو

  ." والمستقبل الحاضر،
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 على أن الفرد تساعد تعليمية عملية " :بأنه النفسي اإلرشاد)  46ص ، 1984عمر،(عرفه  كما

 نفسه،بقراراته  اتخاذ من يتمكن حتى لشخصيته المشكلة الكلية الجوانب على بالتعرف نفسه، يفهم

االجتماعي،  وتطوره الشخصي، نموه في يسهم مما مجردة، بموضوعية مشكالته وحل

العملية  يتولى الذي النفسي، المرشد وبين بينه إنسانية عالقة خالل ذلك ويتم والمهني، والتربوي،

تعريفًا  واإلرشاد التوجيه زهران عرف لقد ." المهنية بخبراته منها ةالغاي تحقيق نحو اإلرشادية

الفرد،  وتشجيع مساعدة إلى تهدف لها، والمخطط والمستمرة، الواعية، العملية بأنها :فقال شامالً

ويحدد  خبراته، ويفهم .وانفعاليا وعقلياً، جسمياً، شخصيته، ويدرس ذاته، ويفهم يعرف لكي

أقصى  إلى بذكاء إمكانياته ويبني يستخدم وأن له، المتاحة الفرص ويعرف وحاجاته، مشكالته،

ورغبته،  معرفته، ضوء في مشكالته ويحل قراراته، ويتخذ اختياراته يحدد وأن مستطاع، حد

والمربين،  المرشدين، طريق عن عليه يحصل الذي الخاص والتدريب التعليم، إلى باإلضافة

 تحديد وتحقيق إلى يصل لكي األسرة، وفي المدارس وفي إلرشاد،وا التوجيه مراكز في والوالدين

 ومع اآلخرين، نفسه، مع والسعادة النفسية الصحة وتحقيق ذاته، تحقيق له تكفل واضحة أهداف

  )10ص ، 1982 زهران،.(ومهنيا، وأسريا، وزواجيا شخصيا، وتربويا، والتوفيق

 على أن الفرد مساعدة إلى تهدف التي الخدمات من مجموعة أنه " التوجيه عرف فقد الحياتي أما

واستعدادات،  ومهارات، محددات، من الذاتية، إمكانياته يستغل وأن مشاكله، ويفهم نفسه يفهم

البيئة  هذه وإمكانيات ناحية، من وإمكانياته تتفق أهدافًا فيحدد بيئته، إمكانيات يستغل وأن وميول،

 فيتمكن بذلك وتعقل، بحكمة لها المحققة الطرق ويختار يئتهوب لنفسه فهمه نتيجة أخرى، ناحية من

 من النمو يبلغه ما أقصى فيبلغ ومجتمعه نفسه، مع تكيفه إلى يؤدي عمليا حالً مشاكله حل من

 في مساعدة الفرد عملية هو: "فقال التربوي اإلرشاد الحياتي عرف كما". شخصيته في والتكامل

 نوع الدراسة، اختيار وفي وأهدافه، وميوله، قدراته، مع الءمتت التي التربوية الخطط يفهم أن
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 تساعده في التي التربوية، اإلمكانيات اكتشاف في تساعده التي الدراسية والمواد والمناهج

  ". عامة بصفة التربوي توافقه يحقق بما وعالجها التربوية، المشكالت وتشخيص النجاح،

ألن التعريفين يعبران عن الدراسة  ؛يه واإلرشادوقد تبني الباحث تعريفي الحياتي للتوج

ويحققان الغرض المنشود منها، حيث يعتبر الباحث التوجيه مجموعة من الخدمات التي تهدف 

إلى مساعدة الفرد من خالل استغالل إمكانياته الذاتية والبيئية من خالل تنمية المحددات 

مشكالته حالً علمياً يكون نتاجه التكيف والمهارات واالستعدادات والميول لتحقيق أهداف حل 

  .مع نفسه ومع المجتمع من خالل تحقيق النمو والتكامل في شخصيته

كما يرى الباحث أن اإلرشاد التربوي هي العملية التي تهتم بمساعدة الفرد على تفهم قدراته 

خيص وميوله واتجاهاته وأهدافه من خالل اختيار المناهج والمواد التي تساعده في تش

  .المشكالت التربوية وعالجها

  : مجاالت عمل المرشد 3.1.2

المقدمة للمتعلمين لتوجيههم ، إن اإلرشاد المدرسي يهدف إلى المساعدة المهنية المتخصصة 

ن اتخاذ القرارات التي تتعلق بتحقيق األهداف التعليمية المدرسية التي يطمحون إليها بشأ

تعترضهم أثناء دراستهم وفي حياتهم المدرسية  التغلب على الصعوبات التي والتوافق معها،

  .بشكل عام

  :مجاالت عمل المرشد المدرسي 4.1.2

يهدف إلى مساعدة المسترشد الذي يعاني من و: المجال النفسي اإلرشادي  1.4.1.2

تنمية القدرة على فهم الذات، : اضطرابات انفعالية، عن طريق األنشطة اإلرشادية المختلفة مثل

مواجهة الصراع بين الواقعية والمثالية، مساعدة ولدونية والنقص، كيفية التغلب على مشاعر ا
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عدم القدرة على التركيز الناتج من تأثير  المتعلم في التخلص من اليأس والكآبة، ومواجهة

 )2003السفاسفة .(الضغوط النفسية واالجتماعية

أخرين لى مساعدة المتعلمين والمتفوقين والعاديين والمتيهدف إو: المجال المهني  2.4.1.2

التعريف : دراسيا، في التخطيط الدراسي والمهني عن طريق األنشطة اإلرشادية المختلفة مثل 

تكوين مهارات معرفة وفهم الذات وبمدى مالئمة قدراتهم لمتطلبات المهن التي يرغبونها، 

و يعتبر رافدا ومجاالت العمل التي يؤدي إليها أ وتطويرها، التوعية بين التخصص الدراسي

 ، تقديم معلومات عن سوق العمل، ماذا يحتاج وما هو مطلوب من تخصصات، وتكوينلها

اهتماماته واتجاهاته وأهدافه وأسلوب حياته المهنية : موجب لدى المتعلم حول مفهوم ذا

 )2003السفاسفة .(المستقبلية وغير ذلك

تؤثر ويهدف إلى مساعدة المسترشدين الذين يواجهون صعوبات : المجال األكاديمي  3.4.1.2

التغلب على الرسوب في : في أدائهم المدرسي عن طريق األنشطة اإلرشادية المختلفة مثل 

تحسين عادات الدراسة والمذاكرة الصحيحة وتحسين مستوى الدافعية للتعلم، والمواد الدراسية، 

والتعريف بها، وحث الطلبة على تنظيم الوقت واستغالل أوقات الفراغ من خالل إكساب 

دارة الوقت، والتعريف بكيفية التخطيط للبرامج الدراسية في المدرسة الثانوية مهارات إ

والجامعة وغيرها، والتعريف بكيفية وضع أهداف أكاديمية واقعية ممكنة التحقيق وغير 

 )2003السفاسفة .(ذلك

يهدف إلى مساعدة المسترشدين الذين يعانون من عدم التوافق و: المجال االجتماعي   4.4.1.2

: المدرسية والبيئة المحيطة، عن طريق مجموعة من األنشطة اإلرشادية المختلفة مثل مع البيئة

يجابية تطوير القدرة على تكوين عالقات إو ،والتوافق مع المحيطفهم أسلوب إدارة الوقت، 

فتح قنوات اتصال مع كافة عناصر البيئة المدرسية، تقبل النقد البناء، وجيدة مع الزمالء، 
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بمعلومات عمن كيفية اختيار أسلوب الحياة االجتماعية األفضل، التعريف  تزويد المتعلم

تدريب المتعلمين على الكثير من المهارات وبأسلوب تفهم المشكالت األسرية ومواجهتها، 

 ) 2003السفاسفة .(مراعاة اآلداب العامة وغير ذلك من األمور الهامةواالجتماعية، 

  : وظائف اإلرشاد التربوي 5.1.2

تأخذ بعين االعتبار متطلبات النمو المختلفة للفرد ويكون االهتمام : النمائيةالوظيفة  •

لى إ بالنواحي الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية ومساعدة الطلبة على تحقيق النمو

 .أقصى حد ممكن تسمح به إمكاناته وقدراته 

 .مشاكلية األفراد من الوقوع في الحيث تركز على وقا: الوظيفة الوقائية •

تركز على تقديم المساعدة العلمية اإلرشادية الفنية الممكنة للطلبة : الوظيفة العالجية •

للتخلص من الصعوبات االجتماعية والتربوية والنفسية والمهنية التي تواجههم والعمل على 

 )2003 ،السفاسفة.(حلها واتخاذ القرارات المناسبة حولها

  : أهداف اإلرشاد التربوي  6.1.2

  :مدرسة إلى تحقيق األهداف التاليةعملية اإلرشادية في التهدف ال

 ما أن يكون أي" هـذات قـتحقي على الفرد مساعدة إلى التربوي اإلرشاد يهدف: الذات تحقيق

 أو جانحاً ،دراسياً متفوقاً أو متأخراً أو مميزاً أو عادياً فرداًسواء أكان " يكون أن يستطيع

 .حيحـص لشكـب اـيتقبلهو ذاته عن يرضى أن لأج من سوياً

التغيير ـب واالجتماعية الطبيعية والبيئة السلوك لتناو التوافق ويعني: التوافق تحقيق 

 ات الفردـحاج باعـإش يتضمن التوازن وهذا، وبيئته الفرد بين توازن يحدث حتى، لوالتعدي
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 التوافق تحقيق، والشخصي التوافق تحقيق التوافق مجاالت وأهم، البيئة متطلبات ومقابلة

  )41، ص1998زهران، . (، وتحقيق التوافق المهني، واالجتماعيالتربوي

 ،عادة الفردـوس النفسية الصحة تحقيق هو لإلرشاد العام الهدف إن: النفسية الصحةتحقيق 

 مشكالته ـلح في مساعدته أي، الفرد مشكالت لحكهدف  النفسية الصحة بتحقيق ويرتبط

 ة األسبابـوإزال هاـوأعراض شكالتـالم بابـأس على التعرف ذلك ويتضمن، بنفسه

   .األعراض وإزالة

ة ـالتعليمي ةـالعملي سينـتح ىـإل التربوي اإلرشاد يسعى: التربوية العملية تحسين

 العملية تحسين يمكنو ،المدرسة في للطلبة يقدمها التي البرامج لخال من وذلك والتربوية

 :   يلي بما عام لبشك التربوية

رة ـالخب ـلوجع زـوالتعزي الثواب واستخدام لالتحصي في الرغبة وتشجيع فعيةالدا إثارة -

 .   المرجوة الفائدة حيث من تكون أن ينبغي كما الطالب يعيشها التي التربوية

و ـالنم ىـعل ساعدتهمـوم المتفوقين على التعرف وأهمية الفردية الفروق حساب لعم -

 .   قدراتهم ضوء في التربوي

ة ـمعرف يـف دـيفي، واالجتماعية والمهنية األكاديمية المعلومات من مناسبم إعطاء ك -

 .   النفسية والصحة النفسي التوافق تحقيق وفي لذاته الطالب

ى ـحت، ةـممكن طريقة لبأفض،  السليم لوالتحصي المذاكرة طريقة إلى الطالب توجيه -

  )25ص، 2003عوض، . (النجاح من ممكنة درجة أكبر يحققوا
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  : مهام وواجبات المرشد التربوي 7.1.2

 . المدرسية والمدرس لحل مشكالت الطلبة  اإلدارةالتعاون مع .1

عالقات طيبة مع الطلبة ليصبح موضع ثقتهم ويشجعهم على مراجعته في طلب  إقامة.2

 . جماعية  أمالمساعدة لحل مشكالتهم فردية كانت 

ى مصلحة المسترشد ولزيادة ثقته المحافظة على سرية المعلومات التي تتطلب ذلك حفظا عل.3

 . بالمرشد 

مثل الحاالت النفسية المستعصية ، ( تحويل الحاالت التي لم يتمكن التعامل معها .4

الجهات المختصة ، سواء كانت في مجال خدمات  إلى) واالضطرابات السلوكية الحادة 

 .في مجال الصحة النفسية والعالج النفسي  أمالطالب 

الخاصة التي يحتاج لها الطالب داخل الفصل ، مثل المساعدة في كيفية تقديم المساعدات .5

 . فهم مادة دراسية معينة  أوالمذاكرة 

مسح شامل للمشكالت النفسية والتربوية واالجتماعية للطلبة من خالل كل عام  بإجراءالقيام .6

 . دراسي وتحديد المشكالت الفردية والجماعية والتربوية منها والنفسية 

سجل دراسة الحالة ، سجل توزيع الطلبة على (  مثل  اإلرشادم سجالت خاصة بعملية تنظي.7

 ) . الفصول ، سجل عن الفروق الفردية بين الطلبة 

التعرف على ميول الطلبة واتجاهاتهم واستعداداتهم وقدراتهم العقلية والجسمية لغرض .8

 .التوجيه الصحيح توجيههم 

والتوجيه ، وان يتم  لإلرشادبرنامج عمل منظم  المدرسة في وضع إدارةالتعاون مع .9

لرعايتهم كال ) المتفوقين دراسيا  أوالمتخلفين ( التركيز في البرنامج على الطلبة غير العاديين 

 . حسب احتياجاته 
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 أبنائهمالطلبة للتعاون معا من اجل حل مشكالت  أمور أولياءعالقات ودية مع  إقامة .10

 ) 2008ربيع، ( . المدرسية

 :الفلسطينية المدارس في التربوي المرشد ردو 8.1.2

ذكروا  الذين الباحثين من العديد وهناك المدارس، في التربوي المرشد بها يقوم أدوار هناك

كما  ودوره التربوي، المرشد فعالية لمهام العامة الالئحة ذكر ونود األدوار، هذه لبعض وتطرقوا

  :اآلتي النحو على)  1984 محمود،(حددها 

 .المدرسي واإلرشاد التوجيه برنامج وتطوير طيطتخ 1-

 .للطلبة والجماعي والفردي، النفسي، اإلرشاد 2-

 .نتائجها ريتفس نفسية، اختبارات وتطبيق سجالت، في وتنظيمها التالميذ، عن المعلومات جمع 3-

 .األمور وأولياء التدريسي الطاقم مع بالتعاون للطلبة والمهني التربوي، التخطيط 4-

 ضمن تقع ال عالجية أو صحية متخصصة خدمات إلى يحتاجون الذين الطالب إحالة :اإلحالة 5-

  .المرشد اختصاص

 .واستعداداتهم لقدراتهم المناسبة واألنشطة الصفوف، في التالميذ توزيع في المساعدة :التعيين 6-

 .يةالتربو القضايا في) والمعلمين اإلدارة،(المدرسة  لهيئة كمستشار العمل 7-

 .التدريسية والهيئة بالطلبة، المتعلقة والدراسات البحوث، إجراء 8-

 ، السالمة. (اإلرشاد برنامج في التربوي المرشد دور لتوضيح المحلي، بالمجتمع االتصال 9-

2003(  
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  الدراسات السابقة 2.2

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة رضا المعلمين عن أداء المرشدين التربويين 

نفسيين في مدارس تربية شمال الخليل، ومن أجل توضيح ذلك استعرضت الدراسة عدداً وال

  :األجنبية من حيث األقدم إلى األحدثومن الدراسات السابقة مستعرضاً الدراسات العربية 

  :الدراسات العربية 1.2.2

إلى التعرف على توقعات المرشدين والمعلمين والمـديرين   )1992األقرع، (دراسة هدفت . 1

دور المرشد في المدرسة، ومعرفة الفروق في توقعات المرشدين والمديرين والمعلمين التـي  ل

حيث تألفت عينة الدراسـة مـن   .تعزى إلى الجنس والتخصص والخبرة والمستوى التعليمي 

مـن  % 10، و)122(وعـددهم   وجميع المدراء) 114(جميع المرشدين والمرشدات وعددهم 

ارس مديرية عمان األولى والتي يوجد فيها مراكـز إرشـاد،   ، في مد325المعلمين وعددهم 

فقرة تصف أعماالً تقـع   69واستخدم الباحث قائمة توقعات دور المرشد، والتي احتوت على 

ضمن دور المرشد وأخرى ال تقع ضمن دوره، وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح دور 

  . نالمرشد بالنسبة لكل من المعلمين والمرشدين والمديري

وبينت نتائج الدراسة أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية بين توقعات المعلمين والمرشدين علـى  

فقرات ، في حين دلت النتائج أن هناك فروقـا ذات داللـة    7جميع فقرات المقياس فيما عدا 

فقرة ، وتشير النتـائج   69فقرة من أصل  42إحصائية في توقعات المديرين والمرشدين على 

إلـى   لى أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين توقعات المعلمين والمـديرين تعـزى  أيضاً إ

  . الجنس والمستوى العلمي والخبرة متغيرات 
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إلى الكشف عن الفروق في اتجاهات الهيئة التعليمية نحو  )2000 الشيباني،(دراسة هدفت . 2

ا خـدمات نفسـية فـي دولـة     مهنة اإلرشاد المدرسي في مدارس التعليم العام التي تتوافر به

اقتصرت هذه الدراسة على مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية التابعـة لـوزارة   . الكويت

التربية لدولة الكويت، وقد مثلت عينة الدراسة جميع المناطق التعليمية في دولة الكويت، بواقع 

ادية، حيـث تكونـت   مدرستين لكل منطقة تعليمية، ومن المدارس التي تتواجد فيها خدمة إرش

  .اًإناث) 262( ذكوراً و ) 241(مدرس منهم ) 502( العينة من 

بنداً تدور حول خمسة محاور ويتكون كل محور من ثمانية بنـود،   40تم بناء أداة تكونت من 

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك اتجاهاً إيجابيا نحو مهنة اإلرشاد المدرسـي، وأظهـرت أن   

  . ة إحصائية تعزى إلى الجنس ولصالح الذكورهناك فروقاً ذات دالل

إلى محاولة التعرف على مستوى الرضا عـن العمـل    )2000الشهري، (دراسة هدفت  -3

 بمسـتوى  مقارنة المكرمة بمكة االبتدائية اإلرشادي لدى المرشدين المتخصصين في المرحلة

هذه الخصـائص   وتتمثل والشخصية، وبعض الخصائص الوظيفية اإلرشادي العمل عن الرضا

 وخصـائص المرشـد،   وصفات اإلرشاد، مجال في والخبرة العلمي، والمؤهل التخصص،( في

 ٣٤(و متخصصـاً،  مرشـداً  )٣٤(منهم مرشداً )٦٨ (من عينة الدراسة تكونت وقد ،)والراتب

وتم استخدام استبانة الرضا عـن   المكرمة، بمكة االبتدائية المرحلة متخصص في مرشداً غير)

 ١٤١٥(رشادي للمرشدين، ومقياس الصفات الشخصية الالزمة للمرشد من إعداد بارالعمل اإل

 بـين  عـام  بشكل العمل عن الرضا مستويات في اختالف وجود الدراسة نتائج ، وكانت أبرز)ه

 إحصائية داللة ذات فروق ووجود المتخصصين، المتخصصين وغير االبتدائية المرحلة مرشدي

المرحلة االبتدائية المتخصصين  مرشدي بين عام بشكل اإلرشادي العمل عن الرضا مستوى في

وغير المتخصصين لصالح المرشدين المتخصصين، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات 
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 داللة إحصائية في مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي في كل بعد من أبعـاد الرضـا بـين   

صـين لصـالح المرشـدين غيـر     مرشدي المرحلة االبتدائية المتخصصين وغيـر المتخص 

المتخصصين، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير المؤهل العلمـي  

متغير الراتب ومتغيـر الخصـائص   توجد فروق دالة إحصائياً تبعاً لومدة الخبرة، في حين ال 

 مرشـدين غيـر  من تواجـد ال  من التوصيات أهمها الحد وقد قدم الباحث مجموعة اإلرشادية،

 التوسع، وعنهم بدالً المتخصصين وإحالل تكليفهم وعدم اإلرشادي العمل ساحة في المتخصصين

 .المرشدين المتخصصين، والعمل على رفع مستوى التأهيل العلمي والعملـي  إعداد زيادة في

 فيرتووالفاعلة،  مناسب من الحرية اإلرشادية لمرشد في اتخاذ القرارات والمشاركة توفير قدر

عملهم  بقيمة المرشدين إشعار .لهم حوافز نظام وإيجاد للمرشدين، والترقي الوظيفي النمو فرص

  .)اإلنساني(اإلرشادي 

إلى معرفة درجة ممارسة المرشدين التربويين ألدوارهـم   )2001الكرنز،( دراسة هدفت . 4

بيت لحـم،  : ياإلرشادية في فلسطين من وجهة نظرهم في مديريات جنوب الضفة الغربية وه

الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات : والخليل، وجنوب الخليل، في ضوء عدة متغيرات

  .الخبرة، والتخصص

تكون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين والمرشدات العاملين فـي مـديريات بيـت لحـم،     

  .مرشداً ومرشدة) 78(والخليل، وجنوب الخليل، و عددهم 

  .هي استبانه مكونة من خمسين دوراً إرشادياًاستخدم الباحث أداة و

ضرورة اختيار المرشـدين والمرشـدات مـن    : وخلصت الدراسة بعدة توصيات من أبرزها

المتخصصين في مجال اإلرشاد والصحة النفسية، وضرورة توفير التدريب وإعـادة التأهيـل   
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وأوليـاء األمـور،   للمرشدين للقيام بالعمل اإلرشادي، وضرورة توثيق الصلة بين المدرسـة  

  .والمجتمع المحلي، والتعاون في حل المشاكل التي تواجه الطلبة

إلى التعرف على أداء المرشد التربوي فـي المـدارس    )2003السالمة، (دراسة هدفت  -5

الحكومية الثانوية في مدارس مديريتي جنين وقباطية من وجهة نظـر كـل مـن اإلداريـين     

ة من جميع اإلداريين، والمعلمين فـي المـدارس الثانويـة    وتكون مجتمع الدراس والمعلمين،

الحكومية في مدارس مديريتي جنين وقباطية والتابعة لوزارة التربية والتعلـيم فـي فلسـطين    

، إداريـاً  )826(والبالغ عددهم   ،)م2003/ 2002(للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

وقام الباحث   .، إدارياً ومعلماً)782(راسة بلغ عددهم ومعلماً، لكن الذين استجابوا على أداة الد

مجال العالقات االجتماعية، مجـال الشخصـية،   : (بتطوير إستبانة ضمت أربعة مجاالت هي

  .فقرة) 54(وبلغ عدد الفقرات ) المجال العلمي والمهني، المجال الفني التطبيقي

تربوي فـي المـدارس الحكوميـة    وقد توصلت الدراسة الحالية إلى أن مستوى أداء المرشد ال

الثانوية في مدارس مديريتي جنين وقباطية كان كبيراً على المستوى الكلي للمجاالت األربعة، 

أن المجال الشخصي حصل على ، و%)79(، أي ما نسبته )3.95(حيث بلغ المتوسط الحسابي 

هة نظر كل مـن  المرتبة األولى بين المجاالت حيث كان مستوى أداء المرشد التربوي من وج

اإلداريين والمعلمين في مدارس مديريتي جنين وقباطية كبيراً جداً حيث حصل على متوسـط  

ن المجال المهني حصل على المرتبة الثانية، ومجـال  ، وأ%)81(، أي بنسبة )4.05(حسابي 

العالقات االجتماعية حصل على المرتبة الثالثة، في حين حصل المجال الفني التطبيقي علـى  

حيث كان مستوى أداء المرشد التربوي من وجهة نظر كل مـن اإلداريـين   . مرتبة الرابعةال

  .والمعلمين في مدارس مديريتي جنين وقباطية كبيراً
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 متغير المديريةلوكذلك تبين من نتائج الدراسة أن مستوى أداء المرشد التربوي يختلف تبعاً   

رية جنين أعلى من مسـتوى أدائـه فـي    تبين أن مستوى أداء المرشد التربوي في مديحيث 

متغير الجنس تبين أن مسـتوى أداء المرشـد   ، وبالنسبة لمديرية قباطية، وفي جميع المجاالت

تغيـر  ، وتبعاً لمالتربوي عند اإلناث أعلى من مستوى أدائه عند الذكور، وفي جميع المجاالت

اً لمتغير المسمى الـوظيفي،  المسمى الوظيفي تبين أن مستوى أداء المرشد التربوي يختلف تبع

  .)مدير، سكرتير، نائب مدير، معلم(حيث كانت الفروق بالترتيب لصالح مستوى 

متغير الخبرة تبين أن مستوى أداء المرشد التربوي يختلف تبعـاً لمتغيـر الخبـرة،    وبالنسبة ل

المرشد  متغير المؤهل العلمي تبين أن مستوى أداء، وبالنسبة ل)سنة فأكثر 11(لصالح مستوى 

ــروق لصــالح   ــت الف ــث كان ــر المؤهــل العلمــي، حي ــاً لمتغي ــف تبع ــوي يختل الترب

هنـاك فـروق فـي    تبين أن  مكان السكن، وبالنسبة لمتغير )دبلوم عالي+بكالوريوس(مستوى

مستوى أداء المرشد التربوي يختلف حيث كانت الفروق في المجـال االجتمـاعي بالترتيـب    

متغير التخصص تبين أن مسـتوى أداء المرشـد التربـوي    ل، وتبعاً )مدينة(مستوى اللصالح 

  .)علمي( مستوىاليختلف تبعاً لمتغير التخصص، حيث كانت الفروق لصالح 

إلى التعرف على سمات المرشد التربوي الفعال من وجهـة   )2003عرار، (دراسة هدفت . 6

يرة، التي يعمل فيهـا  نظر المديرين والمديرات في المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والب

ن، وبيان عالقة متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة، والعمر، ونـوع  ومرشدون تربوي

  .التعليم في المدرسة، وموقع المدرسة، في تحديد السمات

مديراً ومديرة في المدارس الحكومية فـي محافظـة رام اهللا   ) 140(تكون مجتمع الدراسة من 

دراسة جميع المديرين والمديرات في المـدارس التـي يعمـل فيهـا     والبيره، وشملت عينة ال
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مديراً ومديرة بسبب حداثة مشروع اإلرشاد في فلسطين وقلة ) 80(مرشدون تربويون وعددهم 

مرشداً ومرشـدة،  ) 40) (2003 -2002(عدد المرشدين حيث بلغ عددهم في العام الدراسي 

  .مدرسة حكومية أساسية وثانوي) 80(موزعين على 

فقرة من سمات المرشد التربوي الفعال موزعة ) 100(قام الباحث بتطوير استبانه شملت على 

المجال الشخصي، المجال االجتمـاعي، المجـال اإلنسـاني، المجـال     : على خمسة مجاالت

  .المعرفي، المجال المهني

ـ : وكانت نتائج الدراسة مرتبة تنازلياً كما يلي اعي، المجـال  المجال اإلنساني، المجال االجتم

  . الشخصي، المجال المعرفي، والمجال المهني

والمؤهل العلمي، وسنوات لجنس، لمتغيرات ا وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق تعزى

  .الخبرة، والعمر، ومستوى التعليم في المدرسة، وموقع المدرسة

مـن وجهـة نظـر    إلى معرفة واقع اإلرشاد التربوي  ) 2005الدغاغمة، (دراسة هدفت . 7

المرشدين التربويين والمعلمين في المـدارس الحكومية في محـافظة الخليـل، فـي ضـوء    

المؤهل العلمي، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد حاولت الدراسـة اإلجابـة عـن أسـئلة     : متغير

المـدارس  تكّون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين التربـويين والمعلمـين فـي    . الدراسة

) %73.4(المرشدين بنسـبة  : محافظة الخليل وتم اخذ عينة عشوائية من الفئتينالحكومية في 

معلمـاً  ) 250(وعـددهم   )%10(مرشداً وعينة عشوائية من المعلمين بنسـبة   )66(وعددهم 

  .ومعلمة

الذين كانـت   المرشدين،لصالح كانت الفروق في جميع مجاالت الدراسة وأظهرت الدراسة أن 

انـه   إلـى ، وتوصلت الدراسة التربوي أعلى منها لدى المعلمين إلرشادانحو واقع  استجاباتهم
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المرشدين والمعلمين  استجاباتبين  ) ά=0.05(عند المستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

الدراسة المتعلقـة، بتطـور    في مجاالتالتربوي في المدارس الحكومية ،  اإلرشادنحو واقع 

تعـزى  ى الدرجة الكلية ل، وعالقة المرشد مع المعلمين وعالمرشد، وعالقة المرشد مع الطلبة

  .العلمية ولصالح حملة الدراسات العليا للمؤهالت

في محاولة التعرف على اتجاهات معلمي المرحلـة   )2007عبد الرحمن، (دراسة هدفت  -8

ت التعرف على اتجاهـا  :وقد هدفت الدراسة إلى ، االبتدائية نحو دور المرشد الطالبي المهني

وهناك عدد من األهداف سـعت   معلمي المرحلة االبتدائية نحو الدور المهني للمرشد الطالبي

مدى وضوح دور المرشد الطالبي لمعلـم المرحلـة    إلىالتعرف ، وهي هذه الدراسة لتحقيقها

التعرف ، وة مع المرشد الطالبييالتعرف على مدى تعاون معلمي المرحلة االبتدائ، واالبتدائية

التعرف علـى  ، وور الذي يجب ان يقوم به المرشد الطالبي في المدارس بصفة عامةعلى الد

التعرف على مدى اثر ، واتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو االرشاد الطالبي بصفة عامة

  .المتغيرات الشخصية للمعلمين على اتجاهاتهم نحو دور المرشد الطالبي المهني

سط الحسابي لمحور مدى وضوح دور المرشد بالنسبة لمعلـم  المتوأن  نتائج الدارسةأوضحت 

أن اتجاهات المعلمين نحو هذا المحور اتجاهـات ايجابيـة   ) 3.69(المرحلة االبتدائية والبالغ 

المتوسط الحسابي لمحور مدى التعاون بين المرشد الطالبي ومعلـم المرحلـة   ، وأن متوسطة

كبيرة، لمين نحو هذا المحور كانت اتجاهات ايجابية أن اتجاهات المع) 3.42(االبتدائية والبالغ 

المتوسط الحسابي لمحور الدور الذي يجب أن يقوم به المرشد الطالبي من وجهة نظـر  وأن 

أن اتجاهات المعلمين نحو هذا المحور كانت ايجابيـة  ) 4.21(معلم المرحلة االبتدائية والبالغ 

المرحلة االبتدائية نحو التوجيـه واإلرشـاد    المتوسط لمحور اتجاهات معلمي، وأن قوية جداً

ان اتجاهات المعلمين نحو هذا المحور كانت ايجابية فوق ) 3.29(الطالبي بصفة عامة والبالغ 
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المتوسط الحسابي لمحور اعتراف معلمي المرحلة االبتدائيـة بـدور المرشـد    ، وأن المتوسط

  .كبيرة حو هذا المحور كانت ايجابيةأن اتجاهات المعلمين ن) 3.42(الطالبي المهني والبالغ 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الشخصية للمعلمين واتجاهات كما بينت أنه 

  .نحو دور المرشد الطالبي المهني 

الذهنيـة عـن المرشـد     ةلى التعرف على الصورإ )2007عبد القادر، (دراسة هدفت   -9

محافظات شمال فلسطين كما يدركها المديرون والمديرات التربوي في المدارس الحكومية في 

الجنس، ومكان العمل، والعمر، وسنوات (فيها، كما هدفت التعرف إلى دور متغيرات الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة مـن  . على هذه الصورة) الخبرة، والحالة االجتماعية، والمؤهل العلمي

نابلس، وقلقيليـة، وسـلفيت، وقباطيـه،    ( مديراً ومديرة في محافظات شمال فلسطين) 642(

مديراً ومديرة، والتي تم اختيارها  )134(، أما عينة الدراسة فقد تكونت من )وجنين، وطولكرم

وتوصـلت  . من مجتمع الدراسـة %) 20.9(بالطريقة الطبقية العشوائية وقد شكلت ما نسبته 

المـديرون والمـديرات كانـت    الدراسة إلى ان الصوره الذهنية للمرشد التربوي كما يدركها 

%). 77.8(ونسـبة مئويـة   ) 3.89(ايجابية بدرجة عالية، اذ حصلت على متوسط حسـابي  

مل ولصالح المدينة على حصائية في متغير مكان العإواظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

علـى أصـحاب   ) سنة 20أكثر من (متغير سنوات الخبرة، ولصالح أصحاب الخبرة القرية، و

، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغيـرات الجـنس، والمؤهـل    )سنة 20-6(لخبرة ا

  .العلمي، والحالة االجتماعية، والعمر
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  :الدراسات األجنبية 2.2.2

إلى  إدراك المعلمين والمديرين واآلبـاء والطلبـة    )(Huffman, 1993دراسة هدفت  . 1

ذه الدراسة على مسـتوى صـفي السـادس    لدور مرشدي المدارس األساسية ، وقد أجريت ه

معلمـاً  ) 43( من اآلبـــاء و  ) 111( طالباً و) 263( والثامن، وتكونت عينة الدراسة من 

ـ ) 8(مديرين وذلك من ) 8(و ، تبـين مـن النتـائج أن     ةمدارس متوسطة في المناطق الريفي

واآلباء وعلى الرغم  المعلمين والمديرين قد تفهموا دور المرشد أكثر وأفضل مما فهمه الطالب

من هذا فان المعلمين رأوا المرشدين كبدائل للمديرين بسبب قيامهم بالوظائف اإلدارية واقـل  

فهم لدور المرشد كان من قبل الطالب واآلباء، حيث أشـاروا إلـى أن المرشـدين يقومـون     

  .بوظائف إدارية 

 والمرشدين المديرين التي هدفت إلى التعرف على مدى فهم(Mcdowell, 1995) دراسة. 2

 والمرشـدين  المـديرين  فهـم  فـي  الفروق التربوي،  والتعرف على المرشد لدور والمعلمين

 . الثانوية المدارس مرشدي والمعلمين لدور

 المستقلة، واستخدم بايرون مقاطعة مدارس في والمعلمين والمرشدين المديرين من وتكونت عينة

 . المرشد والمعلمين لدور والمرشدين ديرينالم فهم على للتعرف خاصة أداة الباحث

 فيما العينة بين أعضاء المدارس مرشدي دور فهم في اختالفات وجود عدم إلى النتائج وأشارت

 فـي  جوهرية فروقاً بأن هناك النتائج وأظهرت ، األكاديمي ، الجماعي ، الفردي اإلرشاد :يلي

 الجـدول  بتخطـيط  فيما يتعلـق  المرشدينو المديرين بتوقعات قورنت ما إذا المعلمين توقعات

  . الصف وأعباء ، الرئيسي
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 عملية إلى الدراسة المدرسي هذه المرشد ودور العقلنة " بعنوان  )Clark, 1995(دراسة . 3

 التفاعالت في العقلنة استخدام أسلوب إلى تهدف وكما ،التربوي المرشد لوظيفة المنطقي التبرير

 متنوعة، أمثلة الدراسة هذه حيث تقدم ، والمعلمين الطلبة مع التعامل عند األفعال وردود الداخلية

 ،المدارس في المنطقي التبرير الدراسة ديناميات هذه تصف كما التفاعالت، أنواع من نوع وكل

 طبيعـة  فـي  والمعلمين األهل قبل تدخالً من التربوي المرشد يواجه عندما العقالنية واستخدام

 أمثلة وإعطاء للمرشدين المنطقي استخدام التبرير عن الكشف إلى لدراسةا هذه تهدف كما عمله،

  .التربوي المرشد لدى الذات تدخل على

 من قبـل  وتلقيه العليا المدارس في المرشد وأداء دور " بعنوان )Ghilani, 2000(دراسة . 4

بواليـة   أولكـاني  منطقـة  ضاحية في مدرسة في ،واإلداريين ،والمعلمين ،والخريجين الطالب

  " بنسلفانيا

العليـا   المـدارس  في اإلشرافي المرشد وأداء دور في االختالفات قياس إلى الدراسة هذه هدفت

  .بنسبورغ ضاحية مدرسة في واإلداريين ،والمعلمين ،العليا المدارس خريجي قبل من والمالحظ

 ،والمعلمـين  ، الطـالب  إدراكـات  بـين  الكثير التناقض مدى من الدراسة هذه فكرة جاءت وقد

المسـتمر   العمـل  ونتيجة ،عليا مدرسة في كمرشد وهو المؤلف المرشد تجربة نتيجة واإلداريين

ومـن   .وأداءنا دورنا ونقيم ندرك لكي نعمل من مع نعرف أن الضروري من كان الدور لتعريف

جـي  خري بـين  واألداء الدور في االختالفات هذه لقياس الدراسة هذه في الباحث غرض جاء هنا

لـويس   دراسـة  مـن  مقتبسـة  للدراسـة  الفكرة  وهذه ،واإلداريين ،والمعلمين ،العليا المدارس

 فحـص  أجل جوترس من أداء استخدام نموذج الباحث ، وقرر)Gottardi 1979( ،جوتاردي

 جمع أجل من الوصفي األسلوب الباحث واستخدم .التربوي المرشد وأداء دور عمليتها على مدى
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ـ  التناقض وإيجاد المقارنة أجل من النتائج تحليل تم ذلك وبعد اناتالمعلومات والبي  مـدى  نالتبي

 المهمة المعطيات أحد أن الدراسة وبينت .واإلداريين ،والمعلمين ،العليا خريجي المدارس إدراك

 يعتقـدون  أنهـم  على يدل ،واإلداريين ،والمعلمين ،العليا المدارس خريجي أن الدراسة هي لهذه

 بينمـا  .التربـوي  للمرشد مهمة وظائف لها بالمسح المشمولة السبعة المرشد أدوار أن ويؤمنون

 كل ، واإلداريين ،والمعلمين ،الخريجين والطالب ،المرشد أداء مجاالت في هناك اختالفات يوجد

 المتوسـط  الشخص مع يتفق الذي ،التربوي المرشد أداء على ويشهدون يالحظون هؤالء الفئات

  .كل المجاالت في

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى الرضا الوظيفي عند مرشـدي  " )(Doris, 2001دراسة . 5

الواليات المتحدة ، ومقارنتها بنتائج دراسات مماثلـة  في المدارس االبتدائية في والية فرجينيا 

)Kirk، 1988  ( و)Murry، 1995  ( تكونت عينة الدراسة من ،)مرشداً مسـجلين   )444

  .شد المدرسي بوالية فرجينيا في رابطة المر

  .عن الرضا الوظيفي )مينسوتا جامعة(استخدم الباحث نموذج المعلومات الفردية ، ومقياس 

من المرشدين راضون أو راضون جداً عن وظـائفهم   )%90(أشارت نتائج الدراسة إلى أن و

واالجتماعيـة  ، وقد كان للعوامل البيئيـة  غير راضين عن هذه الوظيفة) %10(الحالية بينما 

، أشاروا إلى الذين أبدوا عدم رضاهم عن الوظيفة، على مشاعر المرشدين حول وظائفهم تأثير

  .شعورهم بالضغط والتوتر من األدوار والطلبات المعقدة التي تنتظرهم

 وبـين  في اإلرشـاد  الذات فاعلية بين العالقة فهم " بعنوان  )Kocarek, 2001(دراسة . 6

 كل خالل من الدراسة هذه ، وقد جاءت"التربوي المرشد وأداء والخبرة طورالت ومستوى ،القلق

 .بعـد  فيما االجتماعي اإلدراك ونظرية (Pandora's theory)لبندورا الذات فاعلية نظرية من
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 نظريـة  اسـتغلت  حيث نظرية بمفاهيم هيكلية المرشد لبندورا الذات فاعلية نظرية زودت وقد

 في وأهميتها للمرشد الذات فاعلية التركيز على جاء الدراسة هذه في .مختلفة مجاالت في بندورا

 حـدة  ،للمتـدرب  المتطـور  والمستوى ،والتوتر القلق) فجاءت الدراسة متغيرات أما .التدريب

 :إلى الدراسة تحديدها، وقد هدفت ثم والتطبيق اإلرشاد، في والخبرة ،التدريب

 متغيري المرشد، واختبار أداء على تأثيرها بمدى بؤللتن الدراسة في الخمسة المتغيرات استعمال

 ممارسـة  قبل التدريب من مراحل ثالث في التطور ومستوى المرشد عند) CSE(الذات  فعالية

 متغير ،التطور مستوى أن أخيرا أكتشف التدريبي، ووقد والحقل اإلرشاد ممارسة وبعد اإلرشاد

 ماجسـتير  طالب ( 117 ) من جمعت التي عينةمن ال الذات وفعالية التدريب مستوى بين وسطي

 اإلرشاد ممارسة وبعد اإلرشاد ممارسة قبل من التدريب مراحل ثالث في ،التربوي اإلرشاد في

 .التدريبي والحقل

 واستبيان مسـتويات  ، التوتر لحالة وبيان ،الذات بتقييم مفصل بيان عملية أتموا قد المرشدين إن

 القلـق والتـوتر،  (الخمسة  للمتغيرات المرشد تقييم تصنيف عملية أتموا بعدما ،المنقحة المرشد

قيموها مجتمعة،  وقد) اإلرشادية الخبرة ومدة الدورات، وعدد التطور، ومستوى ،الذات وفعالية

فـي   كبيـر  بشـكل  يختلفـان  التطـويري  والمستوى الذات فاعلية من كالً أن النتائج جاءت وقد

اجمعوا  متقلب، وقد وسيط أنه الدراسة تثبت لم التطويري توىوالمس ،للتدريب الثالث المستويات

هـذه   تطوير المرشدين على وينبغي ،المرشد أداء لتحسين مهمة جميعها المتغيرات هذه أن على

فـي   مستوياتها أعلى في كانت الذات فاعلية أن إلى الدراسة أدائهم، وتوصلت لتحسين المتغيرات

وقـد   ،المرشد بأداء للتنبؤ مهم متغير الذات فاعلية أن بينت قدو التدريب في تعزز وأنها التدريب

 وقوي في إيجابي تأثير فله للمرشد التطويري بالمستوى يتعلق فيما أما .مستوى أعلى على حصل

 المستوى التطـويري  عملية في المعيقات أما .القياس مسألة على للداللة الذات فاعلية مع الترابط
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 لنـا التحقـق   ينبغـي  وهكذا الذكر السابق البحث مع متناقضة أهمية ذات تكن لم متغير كوسيط

  .أكبر بشكل والبحث

 للمرشـدين  الوظيفي والرضى الدور لمفاهيم تحليل " بعنوان  )Hillman, 2001(دراسة. 7

 المرشد دور مفهوم بلورة إلى هدفت الدراسة "وتاياجو ترينداد في الثانوية المدارس في التربويين

 والمفهـوم،  الدور هذا بذلك توضح إلى معايير استناده وضرورة الثانوية المدارس في التربوي

 نفسـه  التربوي المرشد بها يقوم التي تلك المفاهيم تحديد خالل من المفهوم هذا بلورة لنا ويمكن

 القيام التربوي المرشد على يجب ما والطلبة لتوضيح والمعلمين المدارس مدراء بها يساعد والتي

  . الموجود المدرسة نظام على يعتمد ذاوه به،

الـوظيفي   ورضاه التربوي المرشد دور بين العالقة توضيح خالل من يتم المرشد دور وتوضيح

 ،التربـويين  والمرشـدين  ،والطلبة والمعلمين المدرسة مدير بين المشترك وبالتعاون ،عمله عن

التـي   الوصفية الدراسة الباحث تخدماس .المتوخاة األهداف تحقيق في يسهم العمل بهذا وقناعتهم

 ،المعلمـين  مـن  الدراسـة  مجتمع وتكون .لها االستجابة تم التي المفاهيم تلك اكتشاف إلى هدفت

 ( 35 )و تربويـا  مرشدا ( 35 ) من فتكونت الدراسة عينة أما ،والمرشدين ،والطلبة ،والمديرين

 والتـي  فقرة ( 37 ) من الدراسة اةأد وتكونت .طالب ( 200 )و ،معلم ( 100 )و مدير مدرسة

 وهي استبانتين المرشدون أعطي فقد المرشدين بخصوص أمااً، آنف المذكورة على الفئات وزعت

 بهـا  يقـوم  رئيسـية  مجاالت (7 ) وتعطى ،فقرة ( 77 ) تتضمن والتي ،الرضا الوظيفي قائمة

  . التربويون المرشدون

 ،والمعلمـين  ،والمدراء ،المرشدين من كل بين مفهومال في كبيرة فروقات وجود النتائج بينت وقد

بـين   المفـاهيم  فـي  تشابه وجود النتائج بينت وكما ،التربوي للمرشد المثالي الدور عن والطلبة
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كانـت   فقـد  والطلبة المعلمين عند المفاهيم أما ،التربوي المرشد دور عن والمرشدين المديرين

مفهـوم   عـن  تمامـا  ت اختلف التربويين المرشدين يممفاه أن حين في تماما متشابهة مفاهيمهم

حـول   التربـويين  المرشدين لدى واالختالف التباين أن أيضا الدراسة والطلبة، وبينت المعلمين

بعـض   باسـتثناء  ظيفيالو برضاهم ضئيلة عالقة بينت قدو لخدماتهم والمثالي الحقيقي المفهوم

 مستوى عاٍل لديهم كان الثانوية المدارس في تربويينال المرشدين أن الدراسة بينت وكما .الحاالت

 قبل مرشـدي  من تسجيله تم الذي الوظيفي الرضا مستوى إن .عام بشكل الوظيفي المستوى من

 التربوية ليقـدموا  المناهج يخططون الذين لهؤالء الحافز بمثابة يكون أن يجب الثانوية المدارس

 :باآلتي الباحث أوصى لتربويين، وقدا للمرشدين القوي واألدائي الوظيفي الدعم

 .التربوي المرشد دور ومعيار مفهوم لبلورة بالرأي اإلجماع إلى الحاجة

 .عمله في التربوي المرشد إليها يستند معايير وجود من بد ال

 المنهاج : خالل من المفهوم هذا لتحديد سوية الجهود تشترك أن من بد ال بنجاح العملية تتم لكي

 .العملية واإلجراءات ،جميعها التربوية الوسائلو ،التربوي

 المرشـد  لـدور  الثانويـة  المدارس مدراء مفهوم " بعنوان) Chandler, 2002(دراسة . 8

 لـدور  بالنسـبة  الثانوية المدارس مفهوم مدراء تحديد إلى الدراسة هذه هدف ، وجاء"التربوي

 :فهي الدراسة هذه في طرحها تم تيالرئيسية ال األسئلة أما المدرسة،  في التربوي المرشد

 التربوي؟ المرشد دور مفهوم إلى الثانوية المدارس مدراء ينظر كيف

 التربوي؟ المرشد وأداء عمل مع الثانوية المدارس مدراء مفاهيم تتفق درجة أي إلى

 التربوي؟ المرشد دور ماهية في التربوي األدب لنا يقترح وماذا
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 والمساعدات والتسهيالت العمل وتقديم التربوي المرشد عمل وممفه المدارس مدراء يبلور كيف

 بعمله؟ القيام أجل من له

مـن   أكثـر  عليهم مضى الذي الثانوية المدارس مدراء و أعضاء على الدراسة عينة واقتصرت

مـن   التربوي المرشد دور هؤالء المدارس مدراء بلور المدرسية، وقد اإلدارة في سنوات خمس

للمرشد  وظائف ست هناك وتحديدا الشخصية، وصفاته الضرورية ومهاراته ظيفيالو أدائه خالل

إداريـة،   ومهمات اإلرشادية، المالحظات وتسجيل الطفل، عن الدفاع :هي المدارس في التربوي

الـدائرة   وتعلـيم  توجيـه  فـي  تربـوي  وتخطيط تربوية، ووظيفة مشاكلهم، في للطلبة ومرجع

حـل   علـى  قدرتـه  فـي  التربوي المرشد يتمتع أن من بد ال أنه الدراسة بينت اإلرشادية، وقد

علـى   والقـدرة  ،األفـراد  مع الجيد االتصال على وقدرته ،الهادئة بالطبيعة المشكالت، والتحلي

مـن   المتوخاة التوقعات على يعتمد هذا وكل .الدعابة بروح والتحلي ،األزمات وقت في التعامل

  .التربوي المرشد أداء

  :لدراسات السابقةتعقيب على ا 3.2.2

  :من خالل عرض الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما يلي

الرضـا عـن أداء    إن الدراسات السابقة األجنبية منها والعربية والتي بحثت في موضـوع  •

من ناحية  نظر المرشدين والمعلمين والمدراءالمرشد التربوي والنفسي في المدارس من وجهة 

 .إلحصائية المستخدمة من أجل بناء أداة الدراسةا اإلجراءات واألدوات واألساليب

 تشابهت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية في مجتمع الدراسة حيث •

، )1992األقـرع،  (دراسة  طبقت على فئة المعلمين، حيث تشابهت في ذلك مع دراسة كل من

، )2005الدغاغمـة،  (راسـة  ، ود)2004السـالمة،  (، ودراسـة  )2000الشيباني،( ودراسة 

 ).1993( Huffman، ودراسة )2007عبد الرحمن، (ودراسة 
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 ثلـة لتطبيـق  اتشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنهـا اسـتخدمت عينـة مم    •

 .)معلم، وسكرتير، ومدير(دراستها

 تشابهت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية فـي المتغيـرات   •

 المختلفة التي استخدمتها الدراسة الحالية التي سنوضحها حسب كل متغير وتشابه الدراسـات 

 :المتغيرات نفسهاالمختلفة التي استخدمت 

الشـهري،  (، ودراسـة  )2000الشيباني،( ، ودراسة )1992األقرع، (دراسة  :الجنس مثل) أ(

 ).1993( Huffman، ودراسة )2007عبد القادر، (، ودراسة )2000

عبد (، ودراسة )2000الشهري، (، ودراسة )1992األقرع، (دراسة  :المؤهل العلمي مثل) ب(

 ).2007القادر، 

 ).2007عبد القادر، (، ودراسة )1992األقرع، (دراسة  :مثل ةسنوات الخبر) ج(
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  الثالثالفصل 

  اجراءات الدراسة 

  

   :المقدمة 1:3

بها الباحث لتنفيذ هذه الدراسة  ميتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً للطريقة واإلجراءات التي قا

 الدراسة ت، إجراءاالدراسة ة، أداةعين، الوشمل وصف منهج الدراسة، مجتمع الدراسة

  .اإلحصائي لوالتحلي

  

  :منهج الدراسة 2:3

  .لمناسبته لطبيعة الدراسةاعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 

  : مجتمع الدراسة 3:3

جميع المعلمين والمعلمات في تربية شمال الخليل، وذلك في الفصل يتألف مجتمع الدراسة من 

  .ومعلمة اًمعلم) 2050(، والبالغ عددهم حوالي 2011-2010الدراسي الثاني من العام 

  

  :ينة الدراسة ع  4:3

معلماً ومعلمة من معلمي تربية شمال الخليل وهي تشكل  )140(تكونت عينة الدراسة من 

من ثم قام بتوزيع من مجتمع الدراسة األصلي وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، و%) 7(
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للوصول الى أهداف الدراسة ضمن المنهج العلمي، والجدول التالي  لدراسةعينة اعلى  داةاأل

  .توزيع عينة الدراسة حسب الجنسيوضح 

  توزيع عينة الدراسة وفقاً للجنس:  )3-1(جدول رقم 

  النسبة المئوية العدد الجنس

  %51.4  72  ذكر

  %48.6  68  أنثى

) 72(ن عدد الذكور هو أ تبين فقد وبللحاس وإدخالها االستبيانات بجمع الباحث قام أن وبعد

، وبذلك فالعينية %)48.6(معلمة بنسبة ) 68(في حين أن عدد اإلناث %) 51.4(معلماً بنسبة 

  .متكافئة بالنسبة للجنس، والجدول التالي يبين توزيع عينة الدراسة بالنسبة لسنوات الخبرة

  توزيع العينة وفقا لسنوات الخبرة: )3-2(جدول رقم 

  النسبة المئوية العدد الخبرةسنوات 

%26.4  37  سنوات 5أقل من   

  %19.3  27  سنوات) 10-5(من 

  %54.3  76  فأكثر 11

) 37(سنوات  5من خالل الجدول السابق نالحظ أن عدد المعلمين الذين خبراتهم أقل من 

) 27(سنوات  10-5وأن عدد المعلمين الذين خبراتهم تتراوح بين %) 26.4(معلماً بنسبة 

معلماً بنسبة ) 76(سنة فأكثر  11وكان عدد المعلمين الذين خبراتهم %) 19.3(معلماً بنسبة 

  .، ويبين الجدول التالي توزيع العينة حسب المؤهل العلمي%)54.3(

  توزيع العينة وفقا للمؤهل العلمي:  )3-3(جدول رقم 

  النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

%17.9 25 دبلوم فأقل  

  %75 105 ريوسبكالو

  %7.1 10 ماجستير فأعلى
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) 25(من خالل الجدول السابق نالحظ أن عدد المعلمين الذين شهاداتهم العلمية دبلوم فأقل هو 

 معلمين) 105(وأن عدد المعلمين الذين يحملون شهادة البكالوريوس %) 17.9(معلماً بنسبة 

معلمين بنسبة ) 10(جستير فأكثر وعدد المعلمين الذين شهاداتهم العلمية ما%) 75(بنسبة 

)7.1.(%  

  

  :أداة الدراسة  5:3

   :حث ببناء استبانة مكونة من قسميناقام الب

  .ؤهل العلمي، وسنوات الخبرةوالمالجنس،  :وهي العامةمل على المعلومات تيش: القسم األول

افق، موافق بشدة، مو(:بـإجابة هذه الفقرات فقرة، تتحدد ) 38(مل على تيش: القسم الثاني

  ).محايد، معارض، معارض بشدة

  :صدق األداة 1.5.3

 الخبرة ذوي من المحكمين من مجموعة على )االستبانة(الدراسة  أداةبعرض الباحث  قام

 الدراسة، ألغراض األداة مالئمة حول خبرتهم ومقترحاتهم من لالستفادة واالختصاص وذلك

 :التالية األسئلة المحكمين الباحث وقد سأل صدقها ومدى

 .لغويا وسالمتها الفقرات لغة وضوح ىمد -

 .المدروس للجانب الفقرات شمول مدى -

 التي يرونها بالطريقة الفقرات بعض صياغة أو الكلمات بعض تعديل أو معلومات أي إضافة -

 .مناسبة
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) 13(المحكمـين   عـدد  بلغ وقد ألجله، وضع ما لقياس بنوده صالحية على الحكم جلأ من وذلك

 االقتراحات من االستفادة على الباحث حرص ، وقد)3(ئهم في ملحق رقم ، ومرفق أسمامحكماً

) 40(األداة، حيث تضمنت األداة في صورتها األوليـة   من المحكمين في الواردة والمالحظات

فقرة، حيث حذفت فقرتين منها لعدم تالئمهما مع أهداف ) 38(فقرة، وأصبحت بعض التحكيم 

  .الدراسة

  :ثبات األداة 2.5.3

مـن     (Cronbach Alpha)ق من ثبات أداة الدراسة بحساب معامل كرونباخ ألفـا تم التحق

  بعاد الدراسة المختلفةيبين الجدول التالي قيم الثبات ألكرونباخ، و معادلة

  بعاد الدراسة والدرجة الكليةقيم ثبات األداة أل: )3-4(جدول رقم 

  قيمة الثبات البعد

  0.871  مجال الشخصية

  0.715  الجتماعيةمجال العالقات ا

  0.843  المجال المهني

  0.903  مجال األداء

  0.947  الدرجة الكلية

  

 :الدراسة متغيرات  6.3

  )Independent Variables(المتغيرات المستقلة : أوالً

 ).أنثى ذكر،(مستويان  وله الجنس -

 )دبلوم فأقل، بكالوريوس، ماجستير فأعلى(ثالثة مستويات  المؤهل العلمي وله -

 )سنة فأكثر 11سنوات،  10-5سنوات، من  5أقل من (مستويات  ةثالث لخبرة ولهسنوات ا -
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  )Dependent Variables(المتغيرات التابعة : ثانياً

  .أداة الدراسة على العينة أفراد استجابات في وتتمثل

  

  :إجراءات الدراسة  6:3

 :التالية الخطوات وفق الدراسة إجراء تم لقد

 .اتحديد مشكلة الدراسة ومجتمعه -

 .بناء أداة الدراسة -

 .المحكمين من مجموعة على الدراسة أداة عرض  -

 .النهائية بصورتها الدراسة أداة إعداد -

 .الدراسة عينة أفراد تحديد  -

 .الدراسة عينة الدراسة على أداة توزيع -

 .الدراسة عينة أفراد من األداة جمع -

الدراسـة،   ألغـراض  وصـحتها  سالمتها من والتأكد المعادة، اتاالستبان بتدقيق الباحث قام -

 (SPSS).اإلحصائي  البرنامج باستخدام إحصائيا ومعالجتها الحاسوب إلى وإدخالها وترميزها

  :ةاإلحصائي المعالجة 7:3

 للبحوث االجتماعية وذلك اإلحصائية الرزمة الباحث استخدم إحصائيا البيانات معالجة أجل من

  (SPSS) :التالية المعالجات باستخدام

 .المعياري واالنحراف المئوية والنسب والتكرارات الحسابية تالمتوسطا -
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 مستقلتين لمجموعتين) Iindependent Test) (ت(ختبار ا -

 One Way ANOVAاألحادي  التباين تحليل اختبار -

 والـذي (Likert Scale)  تليكر مقياس على ، معتمداقياسه اخماسي سلما الباحث اعتمد وقد

  :هي مستويات خمسة من تكون

 .درجات (5)             بشدة موافق .1

 .درجات (4)       موافق .2

 .درجات (3)              محايد .3

 .درجتان )2(     معارض .4

 .درجة واحدة (1)     بشدة معارض .5

  :التالية النسب اعتمدت النتائج تفسير أجل ومن

 .جدا كبير األداء مستوى فأكثر%) 80( -

 .كبير األداء مستوى %)80قل من أ -% 70( -

 .متوسط األداء مستوى %)70ل من قأ -% 60( -

 .قليل األداء مستوى%) 60(أقل من  -

 .جدا قليل األداء مستوى %)50(من  أقل -
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  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

___________________________________________________  

  نتائج الدراسة

المرشد التربوي في  نضا المعلمين عدرجة ر لى التعرف علىإتهدف هذه الدراسة 

، ويتناول هذا الفصل عرضاً المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل من وجهة نظرهم

  .وتحليالً ألسئلة وفرضيات الدراسة

  :السؤال األول

المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال  ندرجة رضا المعلمين عما 

  ؟ مجاالت الدراسةعلى الدرجة الكلية والخليل 

عداد واإلابية واالنحرافات المعيارية سلإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الح

المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل من  نلدرجة رضا المعلمين ع

بين حيث تراوحت المتوسطات  ،الكلي وعلى أبعاد الدراسة ىعلى المستو وجهة نظرهم

  )4- 1(كما هو واضح في الجدول رقم  ،)3.7964 - 3.5036(

المرشد  نلدرجة رضا المعلمين ع نحراف المعياريالمتوسطات الحسابية واال:  )4-1(جدول رقم 

  التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل من وجهة نظرهم

 الرقم
  المتوسط  العدد  البعد

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية
  الدرجة

  كبيرة 75.93  753640. 3.7964 140 مجال األداء  .1

  كبيرة 75.00  616030. 3.7500 140 مجال الشخصية    .2
  كبيرة 70.93  719450. 3.5464 140 المجال المهني  .3
  كبيرة 70.07  840730. 3.5036 140 مجال العالقات االجتماعية   .4
  كبيرة 73.29  618780. 3.6643 140 الدرجة الكلية 
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أداء درجـة رضـا عـن    قد أظهروا  المعلمين أنالسابق  ر المعطيات الواردة في الجدولتشي

كبيرة على   المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل من وجهة نظرهم

وهي ) 73.29(بعاد الدراسة وعلى الدرجة الكلية، حيث بلغت نسبة الرضا على الدرجة الكلية أ

  .وهو متوسط عالي الدرجة) 3.6643(وسط حسابي درجة كبيرة، وبمت

) 3.7864(وبمتوسـط حسـابي  ) 75.93(على درجات الرضا في مجال األداء بنسبة وبلغت أ

قل درجات الرضا في مجال العالقات االجتماعيـة  متوسط عالي الدرجة، في حين كانت أوهو 

  .الدرجة وهو متوسط) 3.5036(وبمتوسط ) 70.07(بنسبة مئوية 

  :يلي عرض النتائج وفق مجاالت الدراسةوفيما 

  مجال الشخصية: المجال األول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 4- 2(فقرات، ويبين الجدول رقم ) 9(يتضمن هذا المجال 

لكل فقرة من فقرات المجال، والمتوسط الحسابي واالنحراف  والنسب المئويةالمعيارية 

  .لكلية ألداء المرشد التربويللدرجة اوالنسبة المئوية  المعياري

والنسب المئوية لدرجة رضا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  )4-2(جدول رقم 

  المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل لمجال الشخصية نالمعلمين ع

رقم 

  الفقرة

 المظاهر
 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

النسبة 

  مئويةال

  الدرجة

تتسم شخصية المرشد التربوي والنفسي باللباقة  2

  حيث يكسب ثقة اآلخرين
3.9000.702510  78.00

 كبيرة

المرشد التربوي والنفسي ودود في التعامل مع  4

 العامة
3.8786.763070  77.57

 كبيرة

تتسم شخصية المرشد التربوي والنفسي  3

 بالتنظيم وترتيب خطوات عمله بطريقة

 موضوعية

3.8286.688480  76.57

 كبيرة
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تتسم شخصية المرشد التربوي والنفسي بالثقة  9

 .بالنفس
3.7929.744250  75.86

 كبيرة

خصية المرشد التربوي والنفسي تتسم ش 8

 يجابيةباإل
3.7571.698110  75.14

 كبيرة

تتسم شخصية المرشد التربوي والنفسي  1

 بالموضوعية في اتخاذ القرار
3.7071.772700  74.14

 كبيرة

 ايجابيا إيشكل المرشد التربوي والنفسي نموذج 7

 للطلبة
3.6143.836110  72.29

 كبيرة

تتسم شخصية المرشد التربوي والنفسي بتنمية  5

 قدرة الطالب على االستبصار بمشكالتهم
3.5071.826680  70.14

 كبيرة

شخصية المرشد التربوي والنفسي محبوبة لدى   6

 لمعلمينا
3.42861.13887  68.57 

متوسطة

 كبيرة 75.00  3.7500.616030 الدرجة الكلية

المرشد التربوي والنفسي في مجـال  درجة رضا المعلمين عن ) 4-2(يوضح لنا الجدول رقم 

وهي نسبة كبيرة بمتوسـط حسـابي   %) 75(الشخصية حيث بلغت النسبة على الدرجة الكلية 

لدرجة، ومن خالل الجدول السـابق نجـد أن النسـب المئويـة     وهو متوسط عالي ا) 3.75(

، وأن الفقرات )3.4286-3.9(، وتراوحت المتوسطات بين %)68.57-%78(تراوحت بين 

وهي تتسم شخصية المرشد التربوي والنفسي باللباقة حيث يكسب ثقة اآلخـرين،  ) 3، 4، 2(

تسم شخصـية المرشـد التربـوي    والمرشد التربوي والنفسي ودود في التعامل مع العامة، وت

والنفسي بالتنظيم وترتيب خطوات عمله بطريقة موضوعية على الترتيب كانت األعلى نسـبة  

شخصـية المرشـد التربـوي    "والتي تنص ) 6(، في حين كانت الفقرة رقم اواألعلى متوسط

 .اكانت األقل متوسط" والنفسي محبوبة لدى المعلمين
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  االجتماعيةمجال العالقات : المجال الثاني

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 4- 3(فقرات، ويبين الجدول رقم ) 9(يتضمن هذا المجال 

المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات المجال، والمتوسط الحسابي واالنحراف 

  .المعياري والنسبة المئوية للدرجة الكلية ألداء المرشد التربوي

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة رضا المتوسط:  )4-3(جدول رقم 

المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل لمجال العالقات  نالمعلمين ع

  االجتماعية

رقم 

 الفقرة

  المظاهر
 

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

 الدرجة

فسي القدرة على إقامة لدى المرشد التربوي والن 15

 عالقات اجتماعية مع اإلدارة المدرسية والمعلمين
3.8786.640010  77.57

 كبيرة

المرشد التربوي والنفسي يتعاون مع اإلدارة  12

 والمعلمين 
3.8500.81289077.00

 كبيرة

لدى المرشد التربوي والنفسي القدرة على فهم  17

 اآلخرين
3.7857.707470  75.71

 ةكبير

لدى المرشد التربوي والنفسي القدرة على التنسيق  16

 والعمل المشترك مع الهيئة التدريسية وأولياء األمور
3.7643.818940  75.29

 كبيرة

سر الطالب في حل يشارك المرشد التربوي والنفسي أ 13

  مشاكلهم
3.5429.924260  70.86

 كبيرة

سات التي يتعاون المرشد التربوي والنفسي مع المؤس 14

 .لها عالقة مع المدرسة
3.5357.876640  70.71

 كبيرة

أحب التعاون مع المرشد التربوي والنفسي في الكثير  10

 من القضايا
3.52141.0211370.43

 كبيرة

يعقد المرشد التربوي الندوات والحلقات العلمية  18

 لتوضيح وضع الطلبة في المدرسة
3.4857.985400  69.71

متوسط

أتجنب التعاون مع المرشد التربوي والنفسي في  11

 المدرسة
2.60711.0573252.14 

 قليلة

 كبيرة70.07  3.5036.840730  الدرجة الكلية
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أن درجة رضا المعلمين عن أداء المرشد التربـوي والنفسـي   ) 4-3(يوضح لنا الجدول رقم 

وهي درجـة كبيـرة،   %) 70.07(على صعيد مجال العالقات االجتماعية كانت كبيرة بنسبة 

وهو متوسط الدرجة، وقد تراوحـت نسـب درجـات الرضـا     ) 3.5036(وبمتوسط حسابي 

، ومن خالل الجـدول  )2.6071-3.8786(وتراوحت المتوسطات بين) %52.14-77.57%(

لدى المرشد التربوي والنفسي (والتي تنص  )15،12،17(السابق نجد أن أعلى الفقرات كانت 

عالقات اجتماعية مع اإلدارة المدرسـية والمعلمـين، والمرشـد التربـوي     القدرة على إقامة 

والنفسي يتعاون مع اإلدارة والمعلمين، لدى المرشد التربوي والنفسـي القـدرة علـى فهـم     

يعقـد المرشـد   (والتي تنص علـى  ) 18(على الترتيب في حين كانت نسبة الفقرة ) اآلخرين

متوسطة، وكانت أقـل  ) يح وضع الطلبة في المدرسةالتربوي الندوات والحلقات العلمية لتوض

أتجنب التعاون مع المرشد التربـوي والنفسـي فـي    (والتي تنص ) 11(الفقرات رضا الفرة 

  )المدرسة

  المجال المهني: المجال الثالث

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 4- 4(فقرات، ويبين الجدول رقم ) 9(يتضمن هذا المجال 

ب المئوية لكل فقرة من فقرات المجال، والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيارية والنس

  .المعياري والنسبة المئوية للدرجة الكلية ألداء المرشد التربوي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة رضا :  )4-4(جدول رقم 

  تربية شمال الخليل للمجال المهني المرشد التربوي في المدارس الحكومية في نالمعلمين ع

رقم 

 الفقرة

 المظاهر
 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

النسبة 

  المئوية

  الدرجة

المرشد التربوي والنفسي لديه القدرة على  20

 تقديم المساعدة للطلبة
 كبيرة3.7714.7231375.43

 كبيرة3.6857.8404073.71يشارك المرشد التربوي والنفسي بالنشاطات  19
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 المدرسية عامة

يعتبر المرشد التربوي والنفسي من أكثر  21

الكوادر التي تقوم على المشكالت لدى 

 الطلبة

 كبيرة3.6714.9554373.43

لدى المرشد التربوي والنفسي القدرة على  24

 تطوير نفسه
 كبيرة3.5899.7968571.80

 المرشد التربوي والنفسي ملم بالتطبيقات 23

 الميدانية والمعرفة
 كبيرة3.5286.7141270.57

المرشد التربوي والنفسي حاصل على  22

 دورات تدريبية لحل مشاكل الطلبة
 كبيرة3.5286.7533470.57

يتقبل المرشد التربوي والنفسي النقد البناء  26

 من المعلمين
متوسطة3.4643.8346069.29

التطور  يتابع المرشد التربوي والنفسي 27

 العلمي في مجال عمله باهتمام
متوسطة3.4071.9127168.14

يقدم المرشد التربوي والنفسي اقتراحات   25

 بناءة لتطوير المدرسة
متوسطة 3.3786.8521567.57

 كبيرة3.5464.7194570.93  الدرجة الكلية

وي والنفسـي علـى   أن درجة رضا المعلمين عن المرشد الترب) 4-4(يوضح لنا الجدول رقم 

وهـو  ) 3.5464(، وبمتوسـط حسـابي   %)70.93(صعيد المجال المهني كانت كبيرة بنسبة 

وتراوحـت  ) 67.57%-%75.43(متوسط الدرجة، وقد تراوحت نسـب درجـات الرضـا    

، ومن خالل الجدول السابق نجد أن أعلى فقرات الرضا )3.3786-3.7714(المتوسطات بين

المرشد التربوي والنفسي لديه القدرة على تقديم المساعدة (ص والتي تن) 21، 19، 20(كانت 

للطلبة، ويشارك المرشد التربوي والنفسي بالنشاطات المدرسية عامة، ويعتبر المرشد التربوي 

على الترتيب في حين كانـت  ) والنفسي من أكثر الكوادر التي تقوم على المشكالت لدى الطلبة

يتقبل المرشد التربوي والنفسي النقد البنـاء مـن   (على والتي تنص ) 25، 27، 26(الفقرات 
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المعلمين، ويتابع المرشد التربوي والنفسي التطور العلمي في مجال عملـه باهتمـام، ويقـدم    

على الترتيب هي األقـل درجـة   ) المرشد التربوي والنفسي اقتراحات بناءة لتطوير المدرسة

  .رضا

  مجال األداء: المجال الرابع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 4- 5(فقرة، ويبين الجدول رقم ) 11(مجال يتضمن هذا ال

المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات المجال، والمتوسط الحسابي واالنحراف 

  .المعياري والنسبة المئوية للدرجة الكلية ألداء المرشد التربوي

المعيارية والنسب المئوية لدرجة رضا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات:  )4-5(جدول رقم 

  المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل لمجال األداء نالمعلمين ع

رقم 

 الفقرة

 المظاهر
 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

  المئوية

  الدرجة

يحافظ المرشد التربوي والنفسي على  28

 سرية عمله
 كبيرة3.9714.92092079.43

يحافظ المرشد التربوي والنفسي على  32

 أسرار الطلبة خاصة من يتعامل معهم
 كبيرة77.29  3.8643.824190

يتابع المرشد التربوي والنفسي الطلبة  37

 المحولين من المدير والمعلمين
 كبيرة76.86  3.8429.761210

نصح الطلبة مما يعاني من مشكلة أ 29

 ربوي والنفسي مراجعة المرشد الت
 كبيرة76.71  3.8357.918320

المرشد التربوي والنفسي قادر على  36

 مساعدة الطالب للتوافق مع أنفسهم
 كبيرة72.86  3.6429.759320

لدى المرشد التربوي والنفسي القدرة  38

 على توفير األمن النفسي للطالب
 كبيرة72.43  3.6214.860550

النفسي دوراً يؤدي المرشد التربوي و 30

 فاعالً في المدرسة
 كبيرة71.86  3.5929.855760
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يفهم المرشد التربوي والنفسي  31

 احتياجات الطلبة بشكل صحيح
 كبيرة71.71  3.5857.786450

يخطط ويطبق أنشطة إرشادية بناء  34

  على احتياجات الطلبة
متوسطة69.71  3.4857.772600

بأداء  يقوم المرشد التربوي والنفسي 35

 دوره ووظيفته على أكمل وجه
 متوسة69.57  3.4786.835090

المرشد التربوي و النفسي قادر على  33

 استخدام االختبارات النفسية
متوسطة68.43  3.4214.873820

 كبيرة75.93  3.7964.753640  الدرجة الكلية

بوي على صعيد أن درجة رضا المعلمين عن المرشد التر) 4- 5(يوضح لنا الجدول رقم 

وهو متوسط عالي ) 7964 .3(، وبمتوسط حسابي %)75.93(مجال األداء كانت كبيرة بنسبة 

وتراوحت المتوسطات ) 68.43%-%79.43(الدرجة، وقد تراوحت نسب درجات الرضا 

، 28(، ومن خالل الجدول السابق نجد أن أعلى فقرات الرضا كانت )3.4214-3.9714(بين

يحافظ المرشد التربوي والنفسي على سرية عمله، ويحافظ المرشد (والتي تنص ) 37، 32

التربوي والنفسي على أسرار الطلبة خاصة من يتعامل معهم، ويتابع المرشد التربوي والنفسي 

) 33، 35، 34(على الترتيب في حين كانت الفقرات ) الطلبة المحولين من المدير والمعلمين

إرشادية بناء على احتياجات الطلبة، ويقوم المرشد يخطط ويطبق أنشطة (والتي تنص على 

التربوي والنفسي بأداء دوره ووظيفته على أكمل وجه، والمرشد التربوي و النفسي قادر على 

  .على الترتيب هي األقل درجة رضا) استخدام االختبارات النفسية
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  : السؤال الثاني

بوي في تربية شمال الخليل هل توجد فروق في درجة رضا المعلمين عن المرشد التر

  ؟)الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( تعزى إلى المتغيرات

  :الفرضيات التالية وقد انبثق عن هذا السؤال

  :ولى الفرضية األ

في درجة رضا المعلمين ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   

  ى إلى متغير الجنسعن المرشد التربوي  في تربية شمال الخليل تعز

فـي درجـة رضـا    للفروق ) T_Test(تللتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار 

بعـاد  علـى أ  المعلمين عن المرشد التربوي  في تربية شمال الخليل تعزى إلى متغير الجنس

  ).4-6(وذلك كما هو واضح في الجدول ، الدراسة وعلى الدرجة الكلية

في درجة رضا المعلمين عن المرشد فروق لل) T_Test( تختبار نتائج ا:  )4-6(جدول رقم 

  بعاد الدراسة والدرجة الكليةعلى أ الجنس التربوي  في تربية شمال الخليل تعزى إلى متغير
  البعد

  المتوسط  العدد  الجنس
 االنحراف

  المعياري

درجات 

  الحرية

الداللة   قيمة ت

  اإلحصائية

 0.60255 3.6944 72 ذكر  مجال الشخصية
138 .0030  .9560  

 0.62908 3.8088 68  انثى

مجال العالقات 

  االجتماعية

 0.91405 3.3472 72 ذكر
138 4.568  .0340*  

 0.72591 3.6691 68  انثى

 0.68562 3.5417 72 ذكر  المجال المهني
138 .0130  .9090  

 0.75873 3.5515 68  انثى

 0.77709 3.7083 72 ذكر  داءمجال األ
138 .6970  .4050  

 0.72197 3.8897 68  انثى

 0.63876 3.5625 72 ذكر  الدرجة الكلية
138 1.262  .2630  

 0.58229 3.7721 68  انثى

  0.05دالة إحصائياً عند مستوى *

نه ال توجد فروق بين المعلمين والمعلمات نحو درجات الرضا ل الجدول السابق نجد أمن خال

مدارس تربية شمال الخليل من وجهة نظرهم حسب الجـنس علـى    عن المرشد التربوي في
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وبالتـالي  ) 0.05(وهي أكبر من ) 0.263(الدرجة الكلية، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية 

هي قيمة غير دالة إحصائياً، ومن خالل الجدول السابق نجد أنه ال توجد فروق على مسـتوى  

، 0.959(حصائية داء، حيث بلغت قيم الداللة اإلاألمجال الشخصية، والمجال المهني، ومجال 

وهي قيم غير دالة إحصائياً، في حين نجد أنه توجد فروق في درجات رضا ) 0.405، 0.909

المعلمين نحو أداء المرشد التربوي والنفسي في مجال العالقات االجتماعية حيث بلغت قيمـة  

من خالل الجدول نجد الفروق في مجال حصائياً ووهي قيمة دالة إ) 0.034(إلحصائية الداللة ا

، في حين بلغ )3.6691(العالقات الشخصية كانت لصالح المعلمات حيث بلغ متوسط إجاباتهن 

  .يوجد فروق بين المعلمين والمعلمات وبالتالي، )3.3472(متوسط إجابات المعلمين 

  : الفرضية الثانية 

في درجة رضا المعلمين )  α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  عن المرشد التربوي  في تربية شمال الخليل تعزى إلى متغير سنوات الخبرة؟

 one way analysis(للتحقق من صحة الفرضية الثانية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

of variance  ( في درجة رضا المعلمين عن المرشد التربوي  فـي تربيـة شـمال    للفروق

، وذلك كما هو على الدرجة الكلية وعلى أبعاد الدراسة ليل تعزى إلى متغير سنوات الخبرةالخ

  ).4-7(واضح في الجدول 
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في درجة رضا المعلمين عن حادي للفروق حليل التباين األنتائج اختبار ت:  )4-7(جدول رقم 

بعاد الدراسة على أ عزى إلى متغير سنوات الخبرةالمرشد التربوي  في تربية شمال الخليل ت

  والدرجة الكلية
  البعد

  المتوسط  العدد  سنوات الخبرة
 االنحراف

  المعياري

مجموع 

  المربعات

متوسط 

  المربعات

درجا

ت 

  الحرية

  قيمة ف
الداللة 

  اإلحصائية

مجال 

  الشخصية

 2  1440.  2890.  0.55548 3.8243 37  سنوات 5قل من أ
 137  3830. 52.461  594370. 3.7407 27  سنوات) 5-10( 6860.  3770.

 139  52.750  654910. 3.7171 76  سنة فأكثر 11
مجال 

العالقات 

  االجتماعية

 2  1.295 2.590  651860. 3.7297 37  سنوات 5قل من أ
 137  6980. 95.658  983840. 3.4444 27  سنوات) 5-10(  1.855.1600

 139  98.248  857860. 3.4145 76  سنة فأكثر 11
مجال ال

  المهني

 2 1.974 3.948  581560.  3.6892 37  سنوات 5قل من أ
 137  4960. 68.000  655350. 3.7778 27  سنوات) 5-10(  *3.977.0210

  139  71.948  771650. 3.3947 76  سنة فأكثر 11
مجال 

  األداء

 2 2.052 4.104  478910. 4.0811 37  سنوات 5قل من أ
 137  5460. 74.844  943940. 3.7222 27  اتسنو) 5-10(  *3.756.0260

 139  78.948  760890. 3.6842 76  سنة فأكثر 11
الدرجة 

  الكلية

 2 1.607 3.214  387980. 3.9054 37  سنوات 5قل من أ
 137  3650. 50.008  635490. 3.6667 27  سنوات) 5-10(  *4.402.0140

 139  53.221  674180. 3.5461 76  سنة فأكثر 11

  0.05دالة إحصائياً عند مستوى *

فروق بين المعلمين والمعلمات نحو درجات الرضا عـن   خالل الجدول السابق نجد وجود من

سنوات الخبرة متغير المرشد التربوي في مدارس تربية شمال الخليل من وجهة نظرهم حسب 

قيمة دالـة إحصـائياً،   هي و) 0.014(على الدرجة الكلية، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية 

بمتوسـط حسـابي   ) سـنوات  5قل من أ(بق أن الفروق كانت لصالح الفئة ويبين الجدول السا

وفي المرتبـة األخيـرة   ) 3.6667(بمتوسط حسابي ) سنوات 10-5(، يليها الفئة )3.9054(

أن هناك عالقة عكسية  ، وبالتالي نجد)3.5461(بمتوسط حسابي ) سنة فأكثر 11(جاءت الفئة 

كلما كانت سنوات ما بين سنوات الخبرة للمعلم ودرجة رضاه عن أداء المرشد التربوي، حيث 

  .عن أداء المرشد التربوي متدنيةالخبرة للمعلم كبيرة كانت درجة الرضا 
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فروق على مستوى مجـال الشخصـية، ومجـال    عدم وجود ومن خالل الجدول السابق نجد 

على الترتيب وهي ) 0.160، 0.686(داللة االحصائية العالقات االجتماعية، حيث بلغت قيم ال

فروق في درجات رضا المعلمين نحو أداء المرشد  وجودقيم غير دالة إحصائياً، في حين نجد 

التربوي والنفسي في المجال المهني، ومجال األداء حيث بلغـت قيمـة الداللـة اإلحصـائية     

، ففي المجال المهني كانت الفـروق  حصائياًى الترتيب وهي قيمة دالة إعل) 0.026، 0.021(

يليـه  ) 3.7778(سـنوات بمتوسـط حسـابي    ) 10-5(صحاب الخبرة من المعلمين أ لصالح

، وفـي المرتبـة   )3.6892(سنوات بمتوسط حسـابي   5قل من المعلمين أصحاب الخبرة األ

  ).3.3947(بمتوسط حسابي ) سنة 11(تزيد خبراتهم عن  األخيرة المعلمين الذين

، )4.0811(بمتوسط حسابي ) سنوات 5قل من أ(ألداء كانت الفروق لصالح الفئة ل اوفي مجا

 11(وفي المرتبة األخيرة جاءت الفئة ) 3.7222(بمتوسط حسابي ) سنوات 10-5(يليها الفئة 

، وبالتالي نجد أنه كلما كانت سنوات الخبـرة للمعلـم   )3.6842(بمتوسط حسابي ) سنة فأكثر

  .ا لديه قليلةكبيرة كانت درجة الرض

 

  :الثالثةالفرضية 

في درجة رضا المعلمين )  α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  عن المرشد التربوي  في تربية شمال الخليل تعزى إلى متغير المؤهل العلمي؟

 one way analysis(للتحقق من صحة الفرضية الثانية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

of variance  ( في درجة رضا المعلمين عن المرشد التربوي  فـي تربيـة شـمال    للفروق
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على الدرجة الكلية وعلى أبعاد الدراسة، وذلك كما هو  الخليل تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

  ).4-8(واضح في الجدول 

المعلمين عن حادي للفروق في درجة رضا يل التباين األنتائج اختبار تحل:  )4-8(جدول رقم 

بعاد الدراسة زى إلى متغير المؤهل العلمي على أالمرشد التربوي  في تربية شمال الخليل تع

  والدرجة الكلية
  البعد

  المتوسط  العدد  المؤهل العلمي
 االنحراف

  المعياري

مجموع 

  المربعات

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية
  قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

مجال 

  الشخصية

  2 5850. 1.171 656380. 3.9200 25  دبلوم فأقل
 137  51.579.3760 600590. 3.7286 105  بكالوريوس  1.555.2150

 139 52.750 643340. 3.5500 10  ماجستير فأعلى
مجال 

العالقات 

  االجتماعية

 2  3740. 7490. 886470. 3.6600 25  دبلوم فأقل
 137  97.499.7120 799120. 3.4714 105  بكالوريوس  5260.5920.

 139 98.248 1.16548 3.4500 10  ماجستير فأعلى
المجال 

  المهني

 2  5680. 1.136  864580. 3.6800 25  دبلوم فأقل
 137  70.813.5170 666850. 3.4952 105  بكالوريوس  1.099.3360

 139 71.948 857970. 3.7500 10  ماجستير فأعلى
مجال 

  األداء

 2  4160. 8310. 705930. 3.9600 25  دبلوم فأقل
 137  78.117.5700 769350. 3.7571 105  بكالوريوس  7290.4840.

 139 78.948 714920. 3.8000 10  ماجستير فأعلى
الدرجة 

  الكلية

 2  4620. 9240. 659550. 3.8200 25  دبلوم فأقل
 137  52.297.3820 61125. 3.6429 105  بكالوريوس  1.211.3010

 139 53.221 57735. 3.5000 10  ماجستير فأعلى

  0.05دالة إحصائياً عند مستوى *

درجات الرضا  حولفروق بين المعلمين والمعلمات  عدم وجودمن خالل الجدول السابق نجد 

متغير المؤهل العلمـي علـى    تعزى إلىعن المرشد التربوي في مدارس تربية شمال الخليل 

وبالتـالي  ) 0.05(وهي أكبر من ) 0.301(حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية الدرجة الكلية، 

فروق على مسـتوى   عدم وجودهي قيمة غير دالة إحصائياً، ومن خالل الجدول السابق نجد 

، حيث بلغت قيم مجال الشخصية، ومجال العالقات االجتماعية، والمجال المهني، ومجال األداء

على الترتيب وهي قـيم غيـر دالـة    ) 0.484، 0.336، 0.592، 0.215(حصائية الداللة اإل

  .إحصائياً

  



59 
 

  

  

  الفصل الخامس

  

  مناقشة نتائج الدراسة 1:5

  توصيات الدراسة 2:5
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  :مناقشة النتائج 1:5

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة رضا المعلمين عـن أداء المرشـدين التربـوين    

النفسيين في مدارس تربية شمال الخليل، والتعرف على الفروق في درجة رضا المعلمين عن و

ن وفقاً لمتغيرات الدراسة، وبعد اإلجابة على أسئلة الدراسـة  ين والنفسييأداء المرشدين التربوي

  :والتحقق من صدق الفرضيات خرجت الدراسة بالنتائج التالية

  :مناقشة نتائج السؤال األول

 المرشد التربوي في المدارس الحكومية في نما درجة رضا المعلمين ع: سؤالنص ال

  تربية شمال الخليل على الدرجة الكلية ومجاالت الدراسة ؟

   :النتيجة

درجة رضا المعلمين عن أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربيـة شـمال    نإ

ة الكلية، حيث بلغت نسبة الرضـا علـى   بعاد الدراسة وعلى الدرجكبيرة على أ الخليل كانت

وهو متوسط عـالي  ) 3.6643(وهي درجة كبيرة، وبمتوسط حسابي ) 73.29(الدرجة الكلية 

 .الدرجة
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إلى مدى اقتناع المعلمين بدور المرشد التربـوي والنفسـي فـي    في ذلك تعود النتيجة ولعل 

ليمية من خالل متابعة مشـكالت  لتعيجابي في دفع العملية المدارس، ولما لهذا الدور من أثر إا

) 2000( الشـيباني، دراسـة  الطلبة وحلها، وتذليل الصعوبات أمامهم، وتتفق هذه الدراسة مع 

السالمة، ، وكذلك مع دراسة هناك اتجاهاً إيجابيا نحو مهنة اإلرشاد المدرسيالتي أظهرت أن 

 الحكوميـة الثانويـة   في المدارستوصلت إلى أن مستوى أداء المرشد التربوي التي ) 2004(

  .كان كبيراً على المستوى الكلي

أداء المرشد التربـوي   نإن درجة رضا المعلمين ع: وبالنسبة لمجاالت الدراسة فكانت نتائجها

وهو متوسط عالي الدرجة، ) 3.75(والنفسي في مجال الشخصية كانت عالية بمتوسط حسابي 

حسـابي  المتوسـط  حيـث بلـغ ال  يـة  صعيد مجال العالقات االجتماعوكانت متوسطة على 

ن درجة رضا المعلمين عن أداء المرشد التربوي والنفسي على صعيد المجال ، وإ)3.5036(

علـى  ، في حين كانت وهو متوسط الدرجة) 3.5464(ط حسابي كانت متوسطة بمتوسالمهني 

 .وهو متوسط عالي الدرجة) 7964 .3(وبمتوسط حسابي  عاليةصعيد مجال األداء 

بأهمية ودور المرشد  الباحث أن النتيجة السابقة تعود إلى قناعة المعلمين الكبيرةويرى 

التربوي والنفسي في المدرسة، فهم يرون أن المرشد يجب أن يكون صاحب شخصية قوية 

  .قادرة على استيعاب الطالب ومشاكلهم ومحاولة حلها بالطرق العلمية والتربوية

  مناقشة نتائج السؤال الثاني

شمال  هل توجد فروق في درجة رضا المعلمين عن المرشد التربوي في تربية: لسـؤال نص ا

  ؟)الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( الخليل تعزى إلى المتغيرات
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 :النتيجة

ال توجد فروق بين المعلمين والمعلمات نحو درجات الرضا عـن أداء المرشـد التربـوي     .1

، من وجهة نظرهم حسب الجنس على الدرجة الكليـة  والنفسي في مدارس تربية شمال الخليل

توجـد فـروق فـي     ، في حينمجال الشخصية، والمجال المهني، ومجال األداءوعلى أبعاد 

درجات رضا المعلمين نحو أداء المرشد التربوي والنفسي في مجال العالقـات االجتماعيـة   

 .لصالح المعلمات

لدور التي تقوم به المرشدة ويقوم به المرشد، إلى طبيعة ايعود  هذه النتيجةولعل السبب في 

 اًفالمرشدة أوالً وأخيرا هي أم وتتعامل مع األطفال منذ الصغر، فالمرشدات يمضين أوقات

أطول مع األطفال سواء كن في البيت أو المدرسة، لذا فلديهن القدرة على التعامل مع 

فدرجة الرضا عن عملهن لدى  المشكالت التي تواجه الطلبة أكثر من المرشدين، وبالتالي

المعملين والمعلمات أكثر من درجة الرضا عند الذكور، كما نجد أن المعلمين يرون أن 

 عند الجدية هذه من أكبر بجدية رشاد النفسي والتربوي في المدارسالمرشدات يأخذن عملية اإل

  .الذكور المرشدين

 أن حيث، الذكور من أكثر اإلرشادية دةالمساع يحتجن الفتيات أن إلى أيضا السبب يرجع وربما

 في سيما ال الذكور من أكثر صعوبات فيواجهن قيود دون المنزل من الخروج تستطيع ال الفتاة

 إلى الذكور لجوء من التربويات للمرشدات أكثر يلجأن اإلناث يجعل قد وهذا، المراهقة فترة

 من أكثر اإلناث مدارس في والمعلمين اإلداريين قبل من يلمس الذي األمر التربويين المرشدين

 من أكبر بشكل ملموسة إرشادية خدمات التربويات المرشدات تقدم حيث، الذكور مدارس

  .النتيجة هذه جاءت ولهذا التربويين المرشدين قبل من الذكور مدارس في تقدم التي الخدمات
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روقا ذات داللة هناك فالتي أظهرت أن  )1992(األقرع، دراسة وتتفق هذه الدراسة مع 

) 2004(السالمة،  ، ومع دراسةتعزى إلى الجنس ية بين توقعات المعلمين والمدراءإحصائ

أن مستوى أداء المرشد التربوي عند اإلناث أعلى من مستوى أدائه عند الذكور، التي بينت 

 هناك التي بينت أن  ،)2000( الشيباني،راسة ، وتعاكست نتيجتها مع دوفي جميع المجاالت

دراسة ، في حين أنها لم تتفق مع فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس ولصالح الذكور

 .دالة إحصائياً تبعاً لمتغيرات الجنس افروقالتي لم تظهر ) 2007(عبد القادر، 

توجد فروق بين المعلمين والمعلمات نحو درجات الرضا عن أداء المرشد التربوي والنفسي  .2

 ال الخليل من وجهة نظرهم حسب سنوات الخبرة على الدرجـة الكليـة،  في مدارس تربية شم

المهني واألداء، وكانـت   :نمجاليال، وكذلك في )سنوات 5قل من أ( لصالح الفئةوأن الفروق 

سنوات في المجال المهني، وفـي مجـال   ) 10-5(الفروق لصالح المعلمين أصحاب الخبرات 

ال توجـد فـروق علـى    ، في حين أنه  )سنوات 5 قل منأ(ألداء كانت الفروق لصالح الفئة ا

 .حسب سنوات الخبرة مستوى مجال الشخصية، ومجال العالقات االجتماعية

مع المعلمين في المدرسة والذي يقوم به  لمرشد التربوي الكبير لدور الإلى لعل النتيجة تعود و

 يجلس أن في الفرصة له تسمححيث ال سيما المعلمين الجدد وخاصة في بداية العام الدراسي 

 االجتماعية العالقات تنمية يعزز الذي األمر، أطول فترة الجدد والمعلمين اإلداريين مع

 أي الجدد ، ال سيما أن المعلمينالتربوي والمرشد الجدد والمعلمين اإلداريين بين ما وانسجامها

 باإلرشاد معرفة هملدي حديثًا التعليم سلك في ينخرطون الجامعة والذين من الجدد الخريجين

 باإلرشاد والمتعلقة الجامعة في عليها يحصلون التي المساقات من خالل غيرهم من أكثر التربوي

  .النفس التربوي وعلم التربوي،
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 الثقة زيادة إلى تؤدي الخبرة لكون نظراًأهمية كبيرة  اإلرشادي العمل مجال في  لخبرةكما أن ل

 حبه ويزداد التالميذ، ومع زمالئه مع المرشد عالقة وىوتق فتزداد باآلخرين والثقة بالنفس

 المهارات وتنمي متجددة، مهارات اكتساب إلى تؤدي الخبرة أن كما، له وانتمائه للعمل

 يجعل مما جديدة تجارب في الدخول من والتردد القلق عوامل على يقضي مما المكتسبة

 اإلرشادي عمله عن رضاه مستوى رتفعفي خبرة وأكثر وانتماء حماساً وأكثر ثقة أكثر المرشد

  .أدائه مستوى وارتفاع المرشد فاعلية زيادة في ويسهم

هناك فروقا ذات داللة التي بينت أن ، )1992(دراسة األقرع، وتتفق هذه الدراسة مع 

، )2000(دراسة الشهري، ، ومع الخبرةتعزى إلى  ية بين توقعات المعلمين والمدراءإحصائ

دراسة ومع  ئج إلى وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير مدة الخبرة،أشارت النتاالتي 

أن مستوى أداء المرشد التربوي يختلف تبعاً لمتغير الخبرة، التي بينت  )2004(السالمة، 

ظهرت وجود فروق أالتي ) 2007(دراسة عبد القادر، ومع  ،)سنة فأكثر 11(لصالح مستوى 

   .)سنة 20أكثر من (نوات الخبرة، ولصالح أصحاب الخبرة س حصائية في متغير إ ذات داللة 

ال توجد فروق بين المعلمين والمعلمات نحو درجات الرضا عـن أداء المرشـد التربـوي     .3

والنفسي في مدارس تربية شمال الخليل من وجهة نظرهم حسب متغير المؤهل العلمي علـى  

 .، وعلى مجاالت الدراسة جميعاًالدرجة الكلية

بب في ذلك إلى تأثير المؤهل العلمي للمعلم في مدى استجابته للمشـرف التربـوي   ويعود الس

 يجعل العلمي المؤهل ارتفاع ألن اإلرشادي العمل في إيجابي دور له المرتفع العلمي المؤهلف

 اإلرشـادية،  بالمهـارات  وإلمامـاً  معرفة وأكثر الدراسية، البيئة مع وتكيفاً تفاعالً أكثر المرشد

 األسـاليب  تطبيـق  فـي  كفاءة وأكثر بموضوعية، اإلرشادية العالقات تناول على ةقدر وأكثر
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 في لدورات المرشد بتلقي المصاحب المؤهل ارتفاع أن كما اإلرشاد، لنظريات المهنية والفنيات

 المختلفـة،  اإلرشـاد المناسبة لعملية  العلمية والمعارف المفاهيم المرشد يكسب اإلرشاد مجال

 يتلقاه الذي والمهني العلمي اإلعداد ونوعية لطبيعة نظراً العلمية والمهارات تبالخبرا ويزوده

  .الدورات هذه في المرشد

هنـاك فروقـا ذات داللـة    التي أظهرت أن ، )1992(األقرع، دراسة وتتفق هذه الدراسة مع 

دراسـة الشـهري،   ، وتعزى إلى المستوى العلمـي  ية بين توقعات المعلمين والمدراءإحصائ

، أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير المؤهـل العلمـي  التي ، )2000(

صـالح  لمتغير المؤهل العلمي التي أظهرت أن وجود فروق تبعاً ل) 2004(دراسة السالمة، و

) 2007(دراسة عبـد القـادر،   ولم تتفق هذه الدراسة مع  ،)دبلوم عالي  بكالوريوس( مستوى

  .المؤهل العلمي إحصائياً تبعاً لمتغير فروق دالة ودالتي بينت عدم وج

  

  

  

  

  

  

  

  



66 
 

  :التوصيات 2:5

  :بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث

 وجود :مثل التربوي المرشد لعمل الالزمة واالحتياجات اإلمكانيات المادية العمل على توفير .1

 .اإلرشادية العملية متطلبات بكافة التربوي مجهزة بالمرشد خاصة غرفة

 مركـز، وإعطائـه   نصـف  ال في المدرسـة  كامالً  مركزا التربوي المرشد يكون دوام أن .2

 البرنامج في إرشادية حصص له المدرسة، وأن تخصص في اإلرشاد عملية في أوسع صالحيات

 .المدرسة في شعورا بأهميته التربوي المرشد المدرسة، إلكساب في العام

متواصلة، للتعـرف   عملي، وعقد دورات تدريبيةمستوى التأهيل العلمي والالعمل على رفع  .3

 .اإلرشادي العمل في مايستجد كل على

هم فرصـة  وإعطـاؤ  القـرارات،  اتخاذ في اإلرشادية للمرشد الحرية مناسب من توفير قدر .4

هـم وتحمسـهم   التخطيط حتى يزيـد والؤ  في للمشاركة في برامج اإلعداد، وفرصة للمشاركة

 .وسعادة مهاراتهم وقدراتهم في إنجاز أعمالهم بارتياحللعمل مما يمكنهم من استخدام 

النبيل من خالل إكسابهم المزيـد مـن    -اإلنساني– بقيمة عملهم اإلرشادي المرشدين إشعار .5

 والخـدمات  من المزايا العديد توفير خالل ومن وتحسينه، الخبرات المساعدة في تطوير العمل

 .والمخفضة للمرشدين المجانية

 وتحسين تطوير على تعمل التي المتخصصة النفسية والدراسات البحوث جراءإ في االستمرار .6

 .اإلرشادية العملية

 األخرى والتعليم التربية بمديريات التربوي المرشد بأداء تتعلق أخرى ةتقييمي دراسات إجراء .7

 .التربويين والمرشدين والطلبة والمعلمين المدراء قبل من فلسطين في

علمين والمرشد التربوي والنفسي في المدارس األمر الذي يسـاعد  ضرورة التعاون بين الم .8

 .على حل متابعة مشكالت الطلبة ومحاولة حلها وبالتالي دفع العملية التعليمية لألمام
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  المراجع

  المراجع العربية

  المراجع األجنبية
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  المراجع

  المراجع العربية

 القرآن الكريم

، )مترجم(، المهنية التربوية النفسية الميادين في العملي رشاداإل ):1980. (سبع ،لبدة أبو

 .األردن .عمان ،التعاونية المطابع عمال جمعية

مفهومه وخصائصه  ، اإلرشاد التربوي)2003. (سعيد جاسم وإبراهيم، مروان االسدي،

  .عمان،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، "وماهيته

توقعات المرشدين والمدراء والمعلمين لدور المرشد ): 1992. (األقرع، عائشة عبد القادر

 )رسالة ماجستير غير منشورة. (، الجامعة األردنية، عمان ، األردنفي مديرية عمان األولى

واقع اإلرشاد التربوي من وجهة نظر المرشدين التربويين ): 2005. (الدغاغمه، حسن سالم

رسالة . (، جامعة القدس، فلسطينفي المدارس الحكومية في محافظة الخليلوالمعلمين 

 )ماجستير غير منشورة

، مكتبة المجتمع اإلرشاد التربوي والنفسي من منظور حديث، )2008(ربيع، هادجي مشعان، 

 .1العربي للنشر والتوزيع، ط

، دار الحكمة اليمنية، اإلرشاد النفسي نظرياته واتجاهاته ومجاالته): 1992. (الزعبي، أحمد

  .صنعاء

  .، عالم الكتب، القاهرة ، مصر التوجيه واإلرشاد النفسي): 1998. (زهران، حامد
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دراسات اتجاهات المرشدين التربويين في بعض المدارس ): 2003. (السفاسفة، محمد ابراهيم

 االجتماعية،سلسلة العلوم اإلنسانية و. األردنية نحو عملهم، مجلة مؤتة للبحوث والدارسات

  .351-325، )6(،العدد ) 18(عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، األردن،مجلد 

 الثانوية الحكومية المدارس في التربوي المرشد أداء، )2003. (السالمة، ناصر رفيق توفيق

، رسالة ماجستير غير والمعلمين اإلداريين من كل نظر من وجهة جنين محافظة مدارس في

 .النجاح، نابلس، فلسطين منشورة، جامعة

مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى المرشدين ): 2000. (الشهري، عبد اهللا علي

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم  المكرمة، بمكة االبتدائية المتخصصين في المرحلة

  .   القرى، مكة المكرمة، السعودية

لتعليمية بدولة الكويت نحو مهنة اإلرشاد تباين اتجاهات الهيئة ا): 2000.( الشيباني، بدر

، كلية التربية، قسم علم النفس، إدارة األبحاث، بحث رقم تجامعة الكوي النفسي المدرسي،

026 T.B  

 فـي  دراسـيا  المتفـوقين  مـع  التعامل في المعلمين استراتيجيات ):2010.(الصوص، فاطمة

ـ  المعلمين نظر وجهة من الحكومية الثانوية المدارس ، رسـالة ماجسـتير غيـر    ديرينوالم

   .منشورة،جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو دور المرشد ): 2007. (عبد الرحمن، خالد فهد

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، السعوديةالطالبي المهني

المرشد التربوي في المدارس الحكومية الذهنية عن  ةالصور): 2007. (عبد القادر، رسمية

رسالة ماجستير غير  ،في محافظات شمال فلسطين كما يدركها المديرون والمديرات فيها

  .منشورة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين
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، المجلة الرضا عن الحياة الجامعة لدى طلبة جامعة الكويت): 1997. (عبد اللطيف، حسن

  ).43(دالتربوية، جامعة الكويت، العد

الرضا الوظيفي بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص في دولة ): 1991. (العتيبي، آدم

  ).69(، مجلة اإلدارة العامة، الرياض، العدد الكويت

سمات المرشد التربوي الفعال من وجهة نظر المديرين في ): 2003. (عرار، يوسف

رسالة . (القدس، القدس ، فلسطين ، جامعة المدارس الحكومية في محافظة رام اهللا والبيرة
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  المالحق

 .التحكيم قبل ستبانةاال :أوالً

 .النهائي شكلها وفي التحكيم بعد ستبانةاال :ثانياً

 .حكمينالم أسماء: ثالثاً
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  )1(ملحق رقم 

  االستبانة قبل التحكيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة القدس 

  كلية الدراسات العليا

  قسم اإلرشاد النفسي والتربوي

  

  ...أختي المعلمة...أخي المعلم 

  :بعد التحية 

درجة رضا المعلمين عن أداء المرشـدين التربـويين فـي    ه االستبانة إلى معرفة ذهدف هت

، الرجاء التكرم بقراءة كل عبارة ثـم  مدارس تربية شمال الخليل وعالقتها ببعض المتغيرات

علماً بـأن إجابتـك    .في الخانة التي تراها مناسبة بكل صدق وموضوعية) X(وضع عالمة 

  .العلمي فقطألغراض البحث  مستستخد

  شاكراً لكم حسن تعاونكم

  حسن الحيح: الطالب

  سهير الصباح : إشراف الدكتورة 

  :القسم األول

  معلومات عامة

  كر                      أنثىذ         : الجنس

  )سنة فأكثر 11(  )      سنوات 10-6(    )   سنوات 5قل من أ:         (سنوات الخبرة

  ادراسات علي      دبلوم                     بكالوريوس                :المؤهل العلمي
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موافق   الفقرة  الرقم

 بشدة

معارض معارضمحايد موافق

 بشدة

            مجال الشخصية  **

تتسم شخصية المرشد التربوي بالموضوعية في اتخاذ    .1

  .القرار
          

شخصية المرشد التربوي فيها اللباقة حيث يكسب ثقة    .2

 . خريناآل
          

تتسم شخصية المرشد التربوي بالتنظيم وترتيب خطوات    .3

 .عمله بطريقة موضوعية
          

           .تتسم شخصية المرشد التربوي بالمودة في التعامل   .4

تتسم شخصية المرشد التربوي بتنمية قدرة الطالب على    .5

 . االستبصار بمشكالتهم
          

درسة والمجتمع شخصية المرشد التربوي مرغوبة في الم   .6

  .المحلي
          

           .أجد في المرشد شخصية جميلة   .7

            .للطلبة اايجابي ايشكل المرشد التربوي نموذج   .8

            .يجابيةصية المرشد التربوي بالمشاركة اإلتتسم شخ   .9

            .تتسم شخصية المرشد التربوي بالثقة بالنفس   .10

           مجال العالقات االجتماعية  **

            عامل مع المرشد في الكثير من القضاياأحب الت   .11

           .أتجنب إقامة عالقة مع المرشد التربوي في المدرسة   .12

تتسم شخصية المرشد بالتعاون مع اإلدارة المدرسية بشكل    .13

  . مرن
          

            .في حل مشاكلهم يشارك المرشد التربوي الطالب أسرهم   .14

ي لها عالقة مع يتعاون المرشد التربوي مع المؤسسات الت   .15

  .المدرسة
          

لدى المرشد التربوي القدرة على إقامة عالقات اجتماعية    .16

  .مع المعلمين
          

لدى المرشد القدرة على التنسيق والعمل المشترك مع    .17

  .الهيئة التدريسية وأولياء األمور
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           .لديه القدرة على فهم اآلخرين   .18

الحلقات العلمية لتوضيح يعقد المرشد التربوي الندوات و   .19

  .وضع الطلبة في المدرسة
          

            .يشارك المرشد التربوي بالنشاطات المدرسية عامة   .20

           المجال العلمي والمهني  **

المرشد شخص مدرب تدريبا خاصا لتقديم المساعدة    .21

  .للطلبة
          

يعتبر المرشد التربوي من أكفاء الكوادر التي تقوم بحل    .22

  .ت عن الطلبةالمشكال
          

المرشد التربوي حاصل على دورات تدريبية وأهلية لحل    .23

  .مشاكل الطلبة
          

            .المرشد التربوي ملم بالتطبيقات الميدانية والمعرفة العلمية   .24

            .لدى المرشد التربوي القدرة على تطوير نفسه   .25

            .يقدم المرشد التربوي اقتراحات بناءة لتطوير المدرسة   .26

            .يتقبل المرشد التربوي النقد البناء من المعلمين   .27

يتابع المرشد التربوي التطور العلمي في مجال عمله    .28

  .باهتمام
          

            .يستطيع المرشد التربوي تقديم الخدمات للطلبة بوعي   .29

            .يحافظ على سرية عمله   .30

            مجال األداء  **

           .كلة مراجعة المرشدمشالذين يعانون نصح الطلبة أ   .31

            .يؤدي المرشد دوراً فاعالً في المدرسة   .32

           يفهم المرشد احتياجات الطلبة بشكل صحيح   .33

            .يحافظ المرشد على أسرار الطلبة خاصة من يتعامل معهم   .34

المرشد التربوي قادر على استخدام األدوات واالختبارات    .35

  .النفسية
          

            .ة إرشادية بناء على احتياجات الطلبةيخطط ويطبق أنشط   .36

            .يقوم المرشد التربوي بأداء دوره ووظيفته على أكمل وجه   .37

المرشد التربوي قادر على مساعدة الطالب للتوافق مع    .38

  .أنفسهم
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يتابع المرشد التربوي الطلبة المحولين من المدير    .39

  .والمعلمين
          

ة على توفير األمن النفسي لدى المرشد التربوي القدر   .40

  .للطالب
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  )2(ملحق رقم 

  االستبانة بعد التحكيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة القدس 

  كلية الدراسات العليا

  قسم اإلرشاد النفسي والتربوي

  

  ...أختي المعلمة...أخي المعلم 

  :بعد التحية 

أداء المرشدين التربويين والنفسيين  درجة رضا المعلمين عنه االستبانة إلى معرفة ذتهدف ه

، الرجاء التكرم بقراءة كل عبـارة  في مدارس تربية شمال الخليل وعالقتها ببعض المتغيرات

علماً بأن إجابتـك   .في الخانة التي تراها مناسبة بكل صدق وموضوعية) X(ثم وضع عالمة 

  .ألغراض البحث العلمي فقط مستستخد

  شاكراً لكم حسن تعاونكم

  حسن الحيح: البالط

  سهير الصباح : إشراف الدكتورة 

  :القسم األول

  معلومات عامة

  كر                      أنثىذ         : الجنس

  )سنة فأكثر 11)        (سنوات 10-6)       (سنوات 5قل من أ:         (سنوات الخبرة

  وريوس              دراسات عليادبلوم                     بكال:        المؤهل العلمي
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مواف  الفقرة  الرقم

ق 

 بشدة

معارمحايدموافق

 ض

معار

ض 

 بشدة

            مجال الشخصية  **

تتسم شخصية المرشد التربوي والنفسي بالموضوعية في اتخاذ    .1

  .القرار
          

تتسم شخصية المرشد التربوي والنفسي باللباقة حيث يكسب ثقة    .2

 . اآلخرين
          

خصية المرشد التربوي والنفسي بالتنظيم وترتيب تتسم ش   .3

 .خطوات عمله بطريقة موضوعية
          

           .المرشد التربوي والنفسي ودود في التعامل مع العامة   .4

تتسم شخصية المرشد التربوي والنفسي بتنمية قدرة الطالب    .5

 . على االستبصار بمشكالتهم
          

            .لدى المعلمين شخصية المرشد التربوي والنفسي محبوبة   .6

            .للطلبة ايجابيا إيشكل المرشد التربوي والنفسي نموذج   .7

            .يجابيةخصية المرشد التربوي والنفسي باإلتتسم ش   .8

            .تتسم شخصية المرشد التربوي والنفسي بالثقة بالنفس   .9

           مجال العالقات االجتماعية  **

نفسي في الكثير من أحب التعاون مع المرشد التربوي وال   .10

  القضايا
          

           .أتجنب التعاون مع المرشد التربوي والنفسي في المدرسة   .11

            . المرشد التربوي والنفسي يتعاون مع اإلدارة والمعلمين    .12

            .سر الطالب في حل مشاكلهميشارك المرشد التربوي والنفسي أ   .13

التي لها عالقة  يتعاون المرشد التربوي والنفسي مع المؤسسات   .14

  .مع المدرسة
          

لدى المرشد التربوي والنفسي القدرة على إقامة عالقات    .15

  .اجتماعية مع اإلدارة المدرسية والمعلمين
          

لدى المرشد التربوي والنفسي القدرة على التنسيق والعمل    .16

  .المشترك مع الهيئة التدريسية وأولياء األمور
          

           .والنفسي القدرة على فهم اآلخرينلدى المرشد التربوي    .17
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يعقد المرشد التربوي الندوات والحلقات العلمية لتوضيح وضع    .18

  .الطلبة في المدرسة
          

            المجال المهني   **

            يشارك المرشد التربوي والنفسي بالنشاطات المدرسية عامة   .19

            .دة للطلبةالمرشد التربوي والنفسي لديه القدرة على تقديم المساع   .20

يعتبر المرشد التربوي والنفسي من أكثر الكوادر التي تقوم على    .21

  .المشكالت لدى الطلبة
          

المرشد التربوي والنفسي حاصل على دورات تدريبية لحل    .22

  .مشاكل الطلبة
          

            .المرشد التربوي والنفسي ملم بالتطبيقات الميدانية والمعرفة   .23

            .بوي والنفسي القدرة على تطوير نفسهلدى المرشد التر   .24

            .يقدم المرشد التربوي والنفسي اقتراحات بناءة لتطوير المدرسة   .25

            .يتقبل المرشد التربوي والنفسي النقد البناء من المعلمين   .26

يتابع المرشد التربوي والنفسي التطور العلمي في مجال عمله    .27

  .باهتمام
          

            مجال األداء  **

            .يحافظ المرشد التربوي والنفسي على سرية عمله     .28

من مشكلة مراجعة المرشد التربوي  الذين يعانوننصح الطلبة أ   .29

 .والنفسي 
          

            .يؤدي المرشد التربوي والنفسي دوراً فاعالً في المدرسة   .30

           يفهم المرشد التربوي والنفسي احتياجات الطلبة بشكل صحيح   .31

افظ المرشد التربوي والنفسي على أسرار الطلبة خاصة من يح   .32

  .يتعامل معهم
          

المرشد التربوي و النفسي قادر على استخدام االختبارات    .33

  .النفسية
          

            .يخطط ويطبق أنشطة إرشادية بناء على احتياجات الطلبة   .34

يقوم المرشد التربوي والنفسي بأداء دوره ووظيفته على أكمل    .35

  .هوج
          

المرشد التربوي والنفسي قادر على مساعدة الطالب للتوافق مع    .36

  .أنفسهم
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يتابع المرشد التربوي والنفسي الطلبة المحولين من المدير    .37

  .والمعلمين
          

لدى المرشد التربوي والنفسي القدرة على توفير األمن النفسي    .38

  .للطالب
          

  



81 
 

  )3(ملحق رقم 

  :محكمين الذين تفضلوا بتحكيم االستبانةأسماء السادة ال

  مكان العمل االسم الرقم
  جامعة القدس المفتوحة  يوسف أبو مارية. د   .1

  جامعة القدس المفتوحة  رجاء العسيلي. د   .2

  جامعة الخليل  كامل كتلو. د   .3

  جامعة الخليل  حاتم عابدين. د   .4

  جامعة الخليل  فاطمة عيدة. د   .5

  مجامعة بيت لح  سامي عدوان. د   .6

  جامعة القدس  تيسير عبد اهللا. د. أ   .7

  جامعة القدس  نبيل عبد الهادي. د   .8

  رئيس قسم اإلرشاد في تربية وسط الخليل  خضر مبارك. أ   .9

  مشرفة المرشدين في تربية وسط الخليل  ميسون الشريف. أ   .10

  رئيس قسم اإلرشاد في تربية شمال الخليل  فايز شرف. أ   .11

  ي تربية شمال الخليلمشرق المرشدين ف  أحمد فنش. أ   .12

  الخليل-رئيس قسم اإلرشاد في وكالة الغوث  أحمد أبو شنب. أ   .13
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  )4(ملحق رقم 

  كتاب تسهيل المهمة وتوزيع االستبانة
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  الجداولفهرس 

  الصفحةالصفحةجدولجدولالال    رقمرقم

  41 توزيع عينة الدراسة وفقاً للجنس  3- 1

  41 توزيع العينة وفقا لسنوات الخبرة  3- 2

  41 العينة وفقا للمؤهل العلمي توزيع  3- 3

  43 قيم ثبات األداة ألبعاد الدراسة والدرجة الكلية  3- 4

1 -4  
أداء  نلدرجة رضا المعلمين ع نحراف المعياريالمتوسطات الحسابية واال

 المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل من وجهة نظرهم
47  

2 -4  

حرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة رضا المتوسطات الحسابية واالن

أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل  نالمعلمين ع

 لمجال الشخصية

48  

3 -4  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة رضا 

ي تربية شمال الخليل أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومية ف نالمعلمين ع

 لمجال العالقات االجتماعية

50  

4 -4  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة رضا 

أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل  نالمعلمين ع

 للمجال المهني

51  

5 -4  

والنسب المئوية لدرجة رضا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومية في تربية شمال الخليل  نالمعلمين ع

 لمجال األداء

53  

6 -4  

للفروق في درجة رضا المعلمين عن أداء المرشد ) T_Test(نتائج اختبار ت 

التربوي  في تربية شمال الخليل تعزى إلى متغير الجنس على أبعاد الدراسة 

 الدرجة الكليةو

55  

7 -4  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في درجة رضا المعلمين عن أداء 

المرشد التربوي  في تربية شمال الخليل تعزى إلى متغير سنوات الخبرة على 

 أبعاد الدراسة والدرجة الكلية

57  
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8 -4  

علمين عن أداء نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في درجة رضا الم

المرشد التربوي  في تربية شمال الخليل تعزى إلى متغير المؤهل العلمي على 

 أبعاد الدراسة والدرجة الكلية

59  
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  المالحقفهرس 
  

  الصفحةالصفحة  ملحقملحقالال  الرقمالرقم

  74  قبل التعديلستبانة اال   .1

  77  بعد التعديلستبانة اال  .2

  80 المحكمين أسماء  .3

  81 المهمة تسهيل كتاب  .4

  82 المدارس في الدراسة إجراء على الموافقة بكتا  .5
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  فهرس المحتويات
  الصفحة الموضوع  الرقم

  أ  االقرار  *

  ب  شكر ال  *

  ج  باللغة العربية ملخص الدراسة  *

  د  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية  *

  اإلطار العام: الفصل األول

  2  المقدمة   1:1

  5  مشكلة الدراسة    2:1

  5  الدراسة  أسئلة   3:1

  6  لدراسةفرضيات    4:1
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